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PREMIUM SERIALE NA PIEDESTALE 

Jako redakcja jesteśmy przekonani, że HBO ruszy 
(być może już trwają) z pracami dotyczącymi kolej-
nej edycji serii „Ślepnąc od świateł”, największego 
chyba serialowego wydarzenia ostatniego roku. 
Podobnie jak dzikie plenery Bieszczad w serialu 
„Wataha”, serca widzów skradła w „Ślepnąc…” 
mroczna Warszawa ze swoim narkotykowo-
-celebrycko-kryminalnym półświatkiem.

KABEL NIEPODZIELNY

Udział w konsultacjach wzięła także Polska Izba 
Komunikacji Elektronicznej (PIKE), która podtrzy-
mała swoje dotychczasowe, negatywne wobec 
proponowanych rozwiązań stanowisko. Zwróciła 
także uwagę, że projektowana regulacja ustanawia 
obowiązek stosowania narzędzia do wyznaczania 
opłat, które rażąco narusza prawa operatorów udo-
stępniających (OU): nie tylko wymaga ono znajomości 
danych historycznych, których nie sposób odtworzyć 
(rynek kablowy w Polsce ma 30-letnią historię), nie 
uwzględnia stopnia ryzyka, o którym mowa w art. 
139 ust. 4 pkt 3Pt, oraz nie przewiduje możliwości 
naliczenia rozsądnej marży, lecz również nie gwa-
rantuje nawet pełnego zwrotu kosztów (tam gdzie 
można je określić).
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U NADAWCÓW – MUZYCZNIE!

W wiosennej ofercie TVP nie zabraknie rozrywki 
dla całej rodziny. „To był rok!” to także nowy 
program rozrywkowy, który przeniesie widzów 
w dalszą i tę całkiem nieodległą przeszłość. Dwie 
gwiazdorskie drużyny, na czele których staną 
kapitanowie: Anna Mucha i Antoni Królikowski, 
będą rywalizowały ze sobą w quizach, dotyczących, 
w każdym odcinku, jednego, wybranego roku – od 
lat 60. do początku XXI wieku.

TWOI KLIENCI TO TAKŻE FIRMY

Firmy zabezpieczają się na wiele sposobów przed 
nieprzewidywanymi sytuacjami. Zasilanie awa-
ryjne nie dziwi nikogo. Ale jak zabezpieczyć łącze 
internetowe? FRITZ!Box 6890 oferuje kilka tech-
nologii dostępowych. Wbudowany port WAN czy 
modem DSL mogą pracować jako łącze podstawo-
we, a w przypadku awarii cały ruch przełączony 
zostanie na sieć LTE. Taka operacja w zasadzie 
jest dla użytkownika niezauważalna, a operator 
zyskuje czas na naprawę łącza podstawowego. 
Zyskuje także coś więcej: oferując klientowi 
spokój i pewność działania, jednocześnie buduje 
zaufanie w jego oczach.

 chwała
„Autorzy wyemitowanych w TVP 
materiałów na temat prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza mani-
pulowali faktami, sugestiami i domniemaniami tak, by 
przedstawić go jako osobę niegodną zaufania. W żadnej 
z analizowanych przez Radę Etyki Mediów publikacji 
nie dano P. Adamowiczowi szansy odparcia zarzutów, 
przedstawienia argumentów zaprzeczających oskarżeniom 
formułowanym wprost, między wierszami lub w tytułach 
zniekształcających rzeczywisty przebieg opisywanych 
wydarzeń lub naginających fakty tak, by przemawiały 
przeciwko prezydentowi Gdańska”.

Oświadczenie Rady Etyki Mediów – 12 lutego 2019 r.

„…Transakcja kupna 40 proc. udziałów 
w Eurozecie przez Agorę przyczyni 
się do dalszej koncentracji mediów 
w Polsce w rękach zagranicznych 
i jest ona być może formą obejścia 
przepisów antykoncentracyjnych, 

a stanie się źródłem kreowania 
ideologii antychrześcijańskiej 
i antynarodowej oraz instrumen-
tem propagandy antyrządowej” – 

twierdzi w marcowej interpelacji poseł PiS Jan Szewczak, 
domagając się informacji na temat działań UOKiK oraz 
MKiDN w sprawie tego przejęcia.

Źródło: PRESS, 7 marca 2019 r.
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