History
HISTORY to miejsce, w którym historia przestaje być nudną lekcją w szkole i staje się inspirującą i trzymającą w napięciu opowieścią. Opowiadamy o
niezwykłych, charyzmatycznych bohaterach i ich inspirujących historiach. Filary programowe kanału opierają się na realizowanych z epickim rozmachem
produkcjach fabularnych, tajemniczych poszukiwaniach legendarnych skarbów, a także historiach ludzi i przedmiotów, które tworzą współczesny świat.

Wydarzenia, które
zmieniły losy Europy
Program „Wydarzenia, które zmieniły losy Europy” obejmuje okres od 6200 r. p.n.e.
i czasu globalnych migracji epoki neolitu, wywołanych podnoszącym się poziomem
mórz, aż do roku 1486 r. n.e. - nadejścia epoki wielkich odkryć geograficznych oraz
powstawania państw i narodów, znanych po dziś dzień. W każdym odcinku
profesor Alice Roberts zabiera widzów w podróż do historycznych miejsc
i momentów powstań czy upadków największych cywilizacji w historii ludzkości.
Odwiedza zaginiony rzymski pałac w Serbii, tajemnicze opuszczone miasto Shivta
w Izraelu i hiszpański fort z epoki żelaza na górze Bernorio. Po drodze Alice ujawnia
najnowsze archeologiczne doniesienia na temat katastrof kończących cywilizacje,
w tym niszczycielskie tsunami, które zmieniło losy 10 000 starożytnych
Brytyjczyków, wybuch wulkanu, który zapoczątkował koniec całej cywilizacji
śródziemnomorskiej, efekty globalnej, najbardziej śmiertelnej pandemii, jak również
miejsce najwcześniejszej i najkrwawszej bitwy w Europie, ok. trzech i pół tysiąca lat
temu.

Jak to wyjaśnić?
"Jak to wyjaśnić?" to serial poświęcony najbardziej zagadkowym filmom, zdjęciom
i nagraniom audio. Ich tematem są m.in. UFO, kryptydy czy niesamowite zjawiska
dotyczące historii naturalnej. Zebrane materiały są prezentowane i analizowane,
często przy współpracy ekspertów czy z wykorzystaniem nowych technik
komputerowych – podobnie jak w programach Unidentified czy MonsterQuest. Czy
UFO o trójkątnym kształcie to autentyk? Czy porusza się podobnie, jak tajne
bombowce typu stealth? Czy kiedy powiększymy słynne zdjęcie Wielkiej Stopy
1967 roku i przepuścimy przez specjalne filtry, uda się potwierdzić bądź zaprzeczyć,
że fotografia przedstawia prawdziwe zwierzę? Każdy z półgodzinnych odcinków
obfituje w nagrania wideo, audio i zdjęcia, oferując interesującą historię
zwieńczoną werdyktem – jak najdokładniejszą możliwą opinią na temat
prawdziwej natury utrwalonego zjawiska. We wtorki o 22:00 od 5 października na
HISTORY.

Wielkie ucieczki:
Morgan Freeman
„Morgan Freeman: wielkie ucieczki” to ośmioczęściowy program telewizji HISTORY,
którego gospodarzem i producentem wykonawczym jest Morgan Freeman.
Nagrodzony Oscarem aktor i producent wystąpił w setkach filmów i programów
telewizyjnych. Jedną z jego najbardziej znanych i popularnych ról była postać
„Reda” w filmie „Skazani na Shawshank”, nakręconym na podstawie opowiadania
Stephena Kinga, który opowiada o wyczynach i próbie ucieczki więźniów
z fikcyjnego więzienia stanowego Shawshank. W programie Morgan przyjrzy się
prawdziwym ucieczkom z więzienia, które wstrząsnęły opinią publiczną. Słynne
ucieczki z twierdz w Alcatraz, Dannemora, więzienia stanowego Pittsburgh i innych
miejsc są w programie odtwarzane w scenach z aktorami, a następnie przeplatane
z wywiadami z więźniami, ich rodzinami, współwięźniami oraz strażnikami
i pracownikami więziennymi, którzy próbowali zatrzymać uciekinierów. Seria
wykorzystuje także nową technologię oprogramowania o nazwie Unreal Engine,
która pozwala z niezwykłą dokładnością odtworzyć wnętrza więzienia.

Ranczo kosmitów
Serial powstały dzięki bezprecedensowej okazji, jaką był uzyskany przez HISTORY
nieograniczony dostęp do Skinwalker Ranch w stanie Utah – terenów słynących
z wyjątkowej aktywności paranormalnej i licznych obserwacji UFO. Zobaczymy
nigdy wcześniej nieprezentowane nagrania pokazujące rancho i to, co się na nim
znajduje. Będziemy też świadkami prac badawczych prowadzonych na jego ponad
200-hektarowym obszarze zmierzających do rozwiązania zagadki tego
niezwykłego miejsca. Naukowcy i eksperci wykorzystają najnowsze zdobycze
techniki – od laserów i georadarów począwszy przez drony przekazujące obraz
termograficzny aż po rakiety. W dążeniu do poznania prawdy ekipa podejmie
niejedno ryzyko, ale też dokona szokujących odkryć. W latach 50. XX wieku
Skinwalker Ranch i teren je okalający zyskały nazwę Alei UFO, a liczne dziwne
zdarzenia i nietypowa aktywność zaobserwowana w okolicy przykuła uwagę
mediów na całym świecie. Od tamtej pory obszar ten był sprawdzany i poddawany
analizom, również w ramach tajnych operacji rządu USA. W roku 1996 rancho kupił
miliarder i pasjonat UFO, Robert Bigelow, który prowadził na nim własne
eksperymenty badawcze. Trzy lata temu sprzedał nieruchomość tajemniczemu
nabywcy, który chce pozostać anonimowy. W poniedziałki o 21:00 od 9 sierpnia na
HISTORY, a nowe odcinki we wtorki o 21:00 od 7 września.

Niewyjaśnione
tajemnice świata
„Niewyjaśnione tajemnice świata” to cykl kanału History poświęcony największym
tajemnicom na świecie, od osławionych świateł z Marfa i dziwnych okoliczności
śmierci generała Pattona, przez tragedię na Przełęczy Diatłowa, po Włócznię
Przeznaczenia i Trójkąt Bermudzki. Stoimy dziś na historycznym rozdrożu: nauka
i technika rozwijają się w błyskawicznym tempie i wreszcie pojawiły się możliwości
rozwiązania tych tajemnic. W każdym odcinku zajmiemy się kilkoma tematami
z takich dziedzin jak: dziwne zjawiska naturalne, teorie spiskowe, ukryte skarby,
a nawet tajemnicze zaginięcia. Narracji i wywiadom z ekspertami będą
towarzyszyć stylizowane rekonstrukcje. Nowością będzie strona internetowa, której
użytkownicy, jako „obywatelscy detektywi”, będą mogli sami szczegółowo badać
i analizować każde zagadnienie w mediach społecznościowych. Wiemy, że
widzowie kanału History są zainteresowani taką formą aktywności. Pozwoli im to
reagować w czasie rzeczywistym, dzielić się nowymi dowodami i komunikować ze
sobą na wielu platformach o zasięgu globalnym. Celem nadrzędnym jest
zachęcenie widzów do współtworzenia treści. Twórcami serialu "Niewyjaśnione" są
autorzy "Starożytnych kosmitów" i "Klątwy Wyspy Dębów". Dokument, którego
gospodarzem i producentem wykonawczym jest zdobywca Złotego Globu oraz
nagrody Emmy, William Shatner (Star Trek, Orły z Bostonu), prezentuje najbardziej
fascynujące, dziwne i niewytłumaczalne tajemnice świata. W każdym
z jednogodzinnych odcinków poznamy wypowiedzi naukowców, historyków,
świadków zdarzeń i ich uczestników, którzy spróbują wyjaśnić, jak to możliwe, że
coś z pozoru niemożliwego, jednak zaistniało. Począwszy od tajemniczych budowli
(jak koralowy zamek na Florydzie), przez tak zwane "miejsca zła" (na przykład
Białe Miasto w Hondurasie), aż po dziwne stworzenia czy rytuały – serial
"Niewyjaśnione" zbada zagadki intrygujące ludzkość od wieków. We wtorki o 21:00
od 13 lipca na HISTORY.

Tajne akta USA
Większość informacji dotyczących historii Stanów Zjednoczonych jest powszechnie
dostępna. Są też jednak opowieści i miejsca, które skrywa mrok tajemnicy. Program
zajmuje się właśnie nimi. Każdy z dwugodzinnych odcinków umożliwia widzom
wgląd do najściślej strzeżonych budynków i tajnych organizacji. W poprzednich
odcinkach serialu jego twórcy odwiedzili Pentagon, Strefę 51, FBI, a nawet Biały
Dom. W wydaniu specjalnym Amerykańska księga tajemnic traktuje temat jeszcze
wnikliwiej i szerzej, by utorować widzom drogę do prawdy, jaka kryje się za
dzisiejszymi, szokującymi nagłówkami gazet. W środy o 21:00 od 21 lipca na
HISTORY.

