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Telewizja made in BriTain

Pod względem oglądalności chcemy znaleźć się 
w ścisłej czołówce wśród zagranicznych nadaw-
ców. Zdajemy sobie sprawę, że polski rynek jest 
niezwykle konkurencyjny i wyróżnia się szeroką 
ofertą, ale nasze pomysły są unikatowe i BBC Brit 
oraz BBC Earth są skazane na sukces. Oczywi-
ście osiągnięcie tego celu wymaga ciężkiej pracy 
i czasu – mówi Jacek Koskowski, general manager 
vice president, BBC Worldwide Polska. 
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dożywocie z NetfliXem

Ponieważ ciężko zakwalifikować film do jednej 
kategorii, będą się one dublować pod różnymi 
kategoriami. Przykładowo produkcja „Book of 
Eli” może pojawić się zarówno w kategorii SF, 
filmów przygodowych, jak i filmów akcji, powo-
dując czasem lekkie zamieszanie podczas doko-
nywania wyboru. Poza produkcjami z głównego 
nurtu możemy wybrać produkcje niezależne, 
filmy dokumentalne czy filmy krajowe. Niestety, 
zawartość filmowa nie jest zbyt aktualna.
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wyciek (o)PateNtowaNy

– Mamy już opatentowaną naszą metodę w USA 
(patent nr US 8,856,850 B2). Obecnie czekamy 
na patenty wydane w Polsce oraz przez Europej-
ski Urząd Patentowy. W Polsce otrzymaliśmy też 
patent na metodę wykorzystaną do znakowania 
wycieków z sieci xDSL (patent nr P.394724) – 
mówią Wojciech Sala i Jarosław Szóstka, pracow-
nicy akredytowanego Laboratorium Badawczego 
KABELKOM z Bielska-Białej i autorzy patentu na 
metodę znakowania sygnału do pomiaru i wykry-
wania wycieków z sieci TV kablowej.
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PersPektywa z widokiem Na sieć

W perspektywie finansowej na lata 2007–2013, 
w ramach Działania 8.4 POIG – Zapewnienie 
dostępu do internetu na etapie „ostatniej mili”, 
do 31 października br. podpisano 655 umów, na 
łączną kwotę prawie 1 mld 005 mln zł (w tym 
dotacje z Unii Europejskiej – 854 mln zł). Jed-
nocześnie ze względu na złą kondycję finansową 
lub brak wystarczającej ilości czasu na realizację 
przedsięwzięcia, rozwiązane zostały 92 umowy 
o dofinansowanie na kwotę ponad 171 mln zł.


