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WIELCY JESZCZE SILNIEJSI 

Przy okazji przejęcia TVN przez Discovery warto 
zastanowić się, co zyskały na tym obie firmy. 
– Na pewno zyska sam TVN, który będzie dys-
ponował zdecydowanie większym wsparciem 
finansowym – uważa Małgorzata Węgierek, CEO 
Havas Media Group. – Większa firma medialna 
to większa skala. A ta jest istotna, bo daje moż-
liwość większych nakładów na sam program, na 
unowocześnianie dystrybucji czy technologię, 
czyli de facto bezpośrednio wpływa na tworzenie 
bardziej atrakcyjnego, a co za tym idzie – lepiej 
oglądanego kontentu.

UNIVERSAL OPEN ROCKET LEAGUE 

W dniach 24–26 sierpnia od godz. 18.00 fani gry 
i entuzjaści sportów wirtualnych mogli śledzić 
rozgrywki finałowe Rocket League na żywo, z sie-
dziby NBC Sports Group International Broadcast 
Center w Stamford w stanie Connecticut. Dodat-
kowo użytkownicy IPLI uzyskali bezpłatny dostęp 
do 5 jednogodzinnych odcinków prezentujących 
najbardziej emocjonujące momenty zmagań 
finałów regionalnych. W IPLI pojawiło się też 
podsumowanie wielkiego finału.
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JESIEŃ PRZED EKRANEM

TVP tej jesieni zamierza przede wszystkim świę-
tować 100- lecie odzyskania niepodległości. Z tej 
okazji od 2 września w Jedynce emitowany jest 
nowy serial „Drogi Wolności” o losach krakowskiej 
rodziny na tle odradzającej się Rzeczpospolitej. 
To pełna przygód i zaskakujących zwrotów akcji 
historia życia Maryni, Aliny i Lali Biernackich - 
trzech młodych sióstr, które zakładają w Krakowie 
tygodnik „Iskra”.

ZAROBKI PROGRAMISTÓW 
…BEZ ŚCIEMY

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie, 
w przypadku regularnego zatrudnienia najbardziej 
opłacalną technologią jest Angular, ze średnią 
wysokością zarobków na poziomie 12 tys. zł 
brutto. Angular to napisany w języku JavaScript, 
tak zwany otwarty framework, czyli platforma 
umożliwiająca tworzenie aplikacji mobilnych 
i internetowych. Z kolei w przypadku rozliczeń 
B2B, najwięcej zarobią programiści tworzący 
z wykorzystaniem technologii Spring – szkieletu 
tworzenia aplikacji w języku Java, którzy średnio 
mogą liczyć na 15 tys. zł netto.

 chwała
Winogradzka Telewizja Kablowa 
(WTvK), jako pierwszy operator 
kablowy w Polsce, rozpoczęła emisję 
swojego programu lokalnego TVK 
WINOGRADY w jakości UHD (4K). 
3 września 2018 r.

„Wczoraj wieczorem w TVN24 prowadzący 
program Marek Przybylik nawoływał polską 
policję do wypowiedzenia posłuszeństwa 
władzy państwowej. Zwracam się z pyta-
niem do właściciela tej stacji – Discovery, 
czy akceptuje taki przekaz swojej telewizji? 
Proszę także o opinię w tej sprawie KRRiT”.
Wpis na Twitterze ministra kultury Piotra 
Glińskiego 
21 lipca 2018 r.
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