HISTORY 2
HISTORY 2 to kanał popularno-naukowy dla ludzi ciekawych świata. Z nami dowiesz się, jak przypadek może zmienić losy ludzkości, jak działa mózg i
jakie tajemnice kryje wszechświat. Razem ze światowymi ekspertami dostarczymy Ci sprawdzonych informacji na każdy temat.

Najwspanialsze statki
powietrzne
„Najwspanialsze statki powietrzne” prezentują jednostki latające, które zapisały się
na kartach historii. Program przybliża m.in. losy legendarnego brytyjskiego
bombowca - Avro Lancastera, który zasłynął licznymi bohaterskimi akcjami
podczas II wojny światowej czy jednego z najlepszych myśliwców świata – Me-109,
z którego korzystały Państwa Osi, w tym siły Luftwaffe. W programie poznajemy
historię asów przestworzy i dziedzictwo techniczne, jakie pozostawili po sobie
wybitni inżynierowie.

Starożytność 10-naj
Jedyny ranking układany przez tysiące lat, porównujący władców, budowle,
rodzaje broni i wynalazki starożytnego świata. Czy Juliusz Cezar był wybitniejszym
przywódcą niż Aleksander Wielki? Które zabytki z tamtej epoki lepiej przetrwały
próbę czasu niż pozostałe? Który ze starożytnych statków bije na głowę inne? W
naszym zestawieniu spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania i rozstrzygnąć
raz na zawsze zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Oszałamiająca grafika
komputerowa, materiały archiwalne i wypowiedzi ekspertów ożywią starożytność i
przybliżą widzom jej dziesięć największych osiągnięć. W czwartki o 21:00 od 29
lipca na HISTORY.

Na tropie potwora
Każdy z odcinków poświęcony jest innemu tajemniczemu stworzeniu. Niektóre
z nich istnieją naprawdę, jak gigantyczna ryba słodkowodna występująca
w wodach Wielkich Jezior. Inne są powstałym w obliczu zagrożenia wytworem
wyobraźni, na przykład słynny Człowiek-Małpa z Indii. Jeszcze inne są owocami
absurdalnych eksperymentów, jak super żołnierze, których usiłowali wykreować
naukowcy Stalina, krzyżując ludzi z małpami człekokształtnymi. Twórcy serialu
wykorzystują zdobycze nauki i techniki, by zbadać te tajemnicze zjawiska –
analizują szczątki, a "dowody" poddają serii testów. Co więcej nie polegają na
archiwalnych nagraniach filmowych, a udają się do miejsc, w których
obserwowano dziwne stworzenia, i tam prowadzą swoje obserwacje.
W poniedziałki o 21:00 od 23 sierpnia na HISTORY.

Tajemnice ludzkości
Program "Tajemnice ludzkości" to wciągająca historia dwunastu niesamowitych sił,
które ukształtowały naszą cywilizację. Prześledzimy losy ludzkości od jej zarania do
czasów obecnych i pokażemy jak te siły wpływały na nasz gatunek przez stulecia.
Przełomy technologiczne, rodzaj jedzenia, siły natury – wszystko to zmieniało
obraz ludzkości i stanowiło bodziec jej rozwoju. Ujawnimy historie obejmujące cały
glob, zaskakujące powiązania. "Tajemnice ludzkości" to historia nas wszystkich.
W niedziele o 21:00 od 21 lutego na HISTORY2.

Wszechświat
Popularny cykl „Wszechświat”, w którym historia zderza się z nauką, to opowieść o
przełomowych odkryciach, prowadząca widza przez czas i przestrzeń ku planetom,
gwiazdom i dalej, aż na skraj nieznanego. Od kiedy człowiek odważył się polecieć
w kosmos, minęło pięćdziesiąt lat, ale dopiero teraz zaczynamy poznawać jego
największe sekrety. Niemal codziennie obserwujemy coś nowego, jak choćby
niedawny upadek na Jowisza komety lub asteroidy wielkości zbliżonej do
rozmiarów Ziemi. Naukowcy odkrywają nowe planety i zaglądają w najgłębsze
zakątki przestrzeni kosmicznej, coraz lepiej rozumiejąc Wszechświat i jego sekrety.
W nowym sezonie widzowie powędrują w nowe, tajemnicze miejsca, również takie,
o których istnieniu nie wiedzieliśmy jeszcze rok temu - i które pewnego dnia mogą
się stać śmiertelnym zagrożeniem dla Ziemi. Od poniedziałku do piątku o 18:10 od 5
października na HISTORY2.

Zaginione światy
Od zamku prawdziwego hrabiego Drakuli, aż po supermiasto Adolfa Hitlera historia zna liczne świątynie, twierdze, zaginione cywilizacje i sekretne światy,
wspomnienie o których zatarł czas. Grupa badaczy i inżynierów podjęła próbę
odszukania tropów, które dostarczyłyby nam wiedzy o dawnych osiągnięciach
budowlanych, technologicznych i kulturowych. Celem misji ekspertów jest
odtworzenie tych miejsc z wykorzystaniem najnowszych technik wizualnych. Efekty
szeroko zakrojonych prac archeologicznych i nowoczesne urządzenia graficzne
przybliżą nam starożytne kultury i cywilizacje od starożytnego Egiptu po zaginioną
Atlantydę. W piątki o 21:00 od 19 czerwca.

