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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. 
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GWIAZDY LOMBARDU
Na długo przed pojawieniem się nowoczesnych banków i bankomatów istniały już lombardy. Do połowy XX w. to one były głównym źródłem kredytu konsumpcyjnego w Ameryce,  
a także w dzisiejszych czasach pomagają wielu ludziom związać koniec z końcem. „Gwiazdy lombardu” zabierają widzów do rodzinnego lombardu Gold & Silver na przedmieściach 
Las Vegas. Trzy pokolenia Harrisonów – dziadek Richard, syn Rick i wnuk Corey – tocząc zabawne spory, prowadzą wspólny interes. We trójkę bystrym okiem oceniają wartość 
każdego przedmiotu, jaki klienci chcą u nich zastawić, od rzeczy najpospolitszych po autentyczne, zabytkowe, na przykład XVI-wieczny samurajski miecz, pierścień mistrzów ligi 
futbolowej, obraz Picassa czy XVII-wieczny wyrok sądowy. Muszą umieć odróżnić autentyki od podróbek i udzielić fachowej odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: „Jaka historia 
kryje się za tym przedmiotem?” oraz „Ile to jest warte?”.



Wojny magazynowe
Na terenie całych Stanów Zjednoczonych spotkać można magazyny, których właściciele zalegają z opłatami, oraz takie, które zostały porzucone lub zwyczajnie – zapomniane. 
To właśnie one najbardziej interesują naszych licytujących jako potencjalne źródło wielu skarbów... Wśród uczestników programu są i 20-latkowie spragnieni dobrej zabawy,  
i małżonkowie próbujący szybko się dorobić. Ekscytujących, dramatycznych momentów nie brakuje. Tutaj każdy sam musi ocenić, czy warto się licytować o dany magazyn i ile 
opłaca się za niego zaproponować. Każdy odcinek serialu ukazuje niepokój związany z oczekiwaniem na to, co odnajdą za drzwiami. Właściciel jednego z magazynów otwiera 
go po raz pierwszy od dawna i zgadza się, by licytujący pobuszowali w środku. Mając do dyspozycji jedynie światło latarek i bardzo mało czasu, postarają się oni ocenić, czy hala 
mieści nic nie warte sterty gratów, czy prawdziwe skarby. 



Wykute w ogniu
Wykute w ogniu powraca! W tym oryginalnym turnieju zrealizowanym specjalnie dla kanału HISTORY rywalizują ze sobą najlepsi amerykańscy wytwórcy broni białej, którzy potrafią 
stworzyć wszystko, od toporów wojennych wikingów, przez samurajskie miecze, po indiańskie sztylety. W każdym odcinku startuje czterech nowych zawodników, którzy walczą 
o nagrodę główną w wysokości 10 tysięcy dolarów. Wykute w ogniu to rzemiosło, legenda i pasja połączone ze sprytem, zaradnością i pomysłowością. Zawodnicy wykonują kilka 
zadań, w których mają do dyspozycji zestaw narzędzi z garażu i które polegają na stworzeniu poszczególnych elementów wybranej broni prezentowanej w ekscytującym finale. 
Rezultaty ocenia grono ekspertów, a oglądając zażarty wyścig z czasem, przy okazji dowiadujemy się sporo o historii różnych rodzajów broni.



MMA W ZBROI
Od niepamiętnych czasów rycerze byli synonimem niezwyciężonych wojowników, którzy dźwigając na barkach trzydziestokilogramowe zbroje, dzięki swej zręczności, odwadze 
i sile rządzili na bitewnych polach. Od XIII do XVII wieku stanowili dominujący element krajobrazu kulturowego i po dziś dzień rozpalają wyobraźnię mężczyzn, którzy chcą uciec 
od współczesnego świata i sprawdzić się w otwartej walce. Teraz mają taką możliwość… konkurując ze sobą w rycerskich pojedynkach jako członkowie Armored Combat League. 
W każdym odcinku udział bierze sześciu zawodników, którzy prezentują kombinację swoich umiejętności (rycerze własnoręcznie wykonują zbroję i broń charakterystyczną dla 
danego okresu), taktyki bojowej oraz bitewnego szaleństwa. Uczestnicy rywalizują ze sobą w serii walk, które wyłonią najbardziej utalentowanego, bystrego i mężnego rycerza - 
zwycięzcę MMA w zbroi.
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