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KOLOROWI I RÓŻNORODNI

Komisja Europejska jest całkowicie niezależnym 
organem i podjęła swoją decyzję w sprawie połą-
czenia Discovery i Scripps, podobnie jak to miało 
miejsce w przypadku wielu innych fuzji i prze-
jęć w Europie. W zakresie naszych zobowiązań 
Discovery wypełni wszystkie obowiązki prawne 
i będzie działało zgodnie z wszystkimi warunkami 
wskazanymi przez Komisję Europejską – mówi 
prezes TVN Grupy Discovery, Piotr Korycki.

WAVEMAKER: CEE BASTIONEM 
LINEARNEJ TELEWIZJI

Na rynkach Europy Środkowowschodniej telewizja 
dość skutecznie odpiera konkurencję ze strony 
internetowego wideo. Spadek czasu młodych 
widzów poświęcanego na oglądanie linearnej TV 
wyraża się tu niskimi jednocyfrowymi wartościa-
mi, natomiast w szerokich grupach demograficz-
nych spadki są praktycznie pomijalne – pokazuje 
analiza agencji mediowej Wavemaker. W regionie 
CEE telewizję najdłużej oglądają Rumuni.
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20 LAT TELEWIZJI 
NATIONAL GEOGRAPHIC W POLSCE

Nieodłącznym elementem DNA marki jest ochrona 
przyrody. Misję tę spełnia np. „Photo Ark” – stwo-
rzony i prowadzony przez fotografa i członka Towa-
rzystwa National Geographic Joela Sartore projekt, 
który zawiera ponad 8 tys. portretów zagrożonych 
gatunków zwierząt. Inicjatywa pomaga zbierać fundu-
sze na ich ochronę oraz zachowanie ich naturalnych 
środowisk. W Polsce wystawę zdjęć Sartore można 
było obejrzeć w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, 
Gdańsku i Wrocławiu. Obecnie jest w Warszawskim 
zoo i niebawem odwiedzi Sopot i Płock.

IFA 2018
SPOKOJNIE, TO TYLKO KONTYNUACJE?

Jeśli śledzicie rynek nowości elektronicznych 
wiecie, że prawie wszystkie „świeże na rynku” 
produkty otrzymują możliwość dostępu do glo-
balnej sieci. W tej kwestii nic się nie zmienia 
i do kolejnych telewizorów dołączają kolejne 
pralki, lodówki, odkurzacze czy nawet... muszle 
klozetowe. Tegorocznym krokiem tej ewolucji 
jest większa gama produktów zintegrowanych 
z asystentami głosowymi.

 chwała
– Bardzo się obawiałem, że TVP będzie 
robiona w sposób finezyjny, propaganda 
zostanie ukryta, będzie tylko przemy-
cała pewien przekaz, bo to daje moc 
przekonywania nieprzekonanych. Na 
szczęście dla obozu demokratycznego 
Jacek Kurski zastosował siekierę i młotek. 
Zaczął walić w zegarek i kompletnie go 
zniszczył – mówi Jakub Bierzyński, socjo-
log, publicysta, prezes domu mediowego OMD 
w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.
„Gazeta Wyborcza” – 15 września 2018 r.

– W związku z zaistniałą sytuacją, unie-
możliwiającą obiektywną ocenę prawid-
łowości przeprowadzonych pomiarów 
długości oklasków po poszczególnych 
pokazach filmów prezentowanych 

podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni, (…) podjąłem 
decyzję o nieprzyznawaniu w tym 
roku nagrody „Złotego Klakiera” – 

z oświadczenia Dariusza Wasilewskiego, prezesa 
publicznego Radia Gdańsk.
m.radiogdansk.pl – 21 września 2018 r.
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