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Nadawcy silNi sportem

Jakkolwiek by kalkulować – transmisje sportowe 
– zwłaszcza te na żywo, to w mediach legendarny 
święty Graal; na dodatek jak żaden inny rodzaj 
treści potrafią one adaptować wszelkie nowinki 
technologiczne i być driverem zmian w sposo-
bach konsumpcji mediów. Są na to przykłady. 
Pierwsze, eksperymentalne przekazy – kiedyś HD, 
a obecnie 4K i 8K – dotyczą właśnie transmisji 
sportowych.

Filmy tV asta Na Vod.pl

Regionalna telewizja ASTA z Piły przy pomocy 
samorządów i wsparciu lokalnych przedsiębiorców, 
produkując fabularyzowane filmy dokumentalne, 
stara się kultywować pamięć o ważnym, historycz-
nym wydarzeniu – Powstaniu Wielkopolskim. Do 
tej pory powstały dwa filmy nawiązujące do wyda-
rzeń powstańczych w okolicach Piły – „Powstanie 
Wielkopolskie. Most na Noteci” oraz „Powstanie 
Wielkopolskie. Czarnków odzyskany”.
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potrzebNa wola polityczNa

– Chcemy po prostu określić, co to jest rynek, zba-
dać poziom jego zorganizowania, co teoretycznie 
czyni dziś UOKiK, pozbawiony jednak fachowej 
wiedzy. Warto prześledzić orzecznictwo sądowe 
w sprawie określania rynków właściwych – wiele 
spraw jest przez sądy uchylane właśnie wskutek 
błędnego lub nieprecyzyjnego ich określenia. 
Uważam to za poważne wyzwanie, aczkolwiek 
obecnie temat dekoncentracji nie stoi na agendzie, 
są ważniejsze sprawy – mówi Paweł Lewandow-
ski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

ryNek big data
Nie do zatrzymaNia

Duże, nieustrukturyzowane zbiory różnorodnych 
danych, których przetwarzanie nie byłoby możliwe 
bez zaawansowanych rozwiązań informatycznych, 
to wciąż ziemia niezdobyta. Eksperci szacują, że 
z obecną technologią badacze danych są w sta-
nie wykorzystać zaledwie 20 proc. wolumenu 
Big Data. Tymczasem ilość cyfrowych informa-
cji w sieci rośnie dynamicznie. Zdaniem IDC 
w 2025 roku międzynarodowa sieć ważyć będzie 
aż 163 zetabajtów.

 chwała
Wypowiedź współpracownika Premiera Mate-
usza Morawieckiego dla Wirtualnej Polski na 
temat kary dla TVN24:

„Banda idiotów. I jeszcze ta ekspert od kuli”.

Jakub Bierzyński w tekście „Czy leci z nami 
pilot” – „Polityka” nr 42 2017 r.:

„Proponuję Panu Kurskiemu zmianę branży 
z rozrywki na sportową. Jestem przekonany 
że jako prezes klubu piłkarskiego sprawi się 
znacznie lepiej”. 

Decyzja KRRiT o ukaraniu wydawcy TVN24 
(1,475 tys. zł) za rzekome „naruszenie dobra 
społecznego w postaci poczucia bezpieczeń-
stwa i porządku społecznego” – na podstawie 
raportu Hanny Karp, „medioznawcy” z uczelni 
ojca T. Rydzyka.

Wypowiedź K. Pawłowicz (nr. 44 2017 r. „Sieci 
Prawdy”):
„W trybie alarmowym jest potrzebna ustawa 
medialna i zrobienie porządku. Nie może być 
tak, że pod hasłem wolności słowa musimy 
tolerować precyzyjnie obmyślane i przygoto-
wane antypolskie ataki za którymi stoi obcy 
kapitał”. 
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