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JESIENIĄ NA EKRANACH
FIKANIE, PODGLĄDANIE, GOTOWANIE

Uczestnicy wybierani są na ogół demokratycznie, 
choć w niektórych reality roi się od polskich 
celebrytów, aktorów, piosenkarzy etc. Progra-
my nie mają sztywnego scenariusza (pisze go 
życie pospołu z telewidzami), co polscy odbiorcy 
mediów, w części wychowani już na internecie, 
zdają się w dzisiejszej dobie cenić najbardziej.

MIĘDZY CHMURĄ, 
OPERATOREM I ABONENTEM

Należałoby wrócić do wyjaśnienia, co właściwie 
daje MAVI. Idea była taka, że projektowaliśmy 
platformę z założeniem, by ominąć istniejące 
dotąd problemy. Postanowiliśmy to zrobić z firmą 
Google z wykorzystaniem Android TV. Nie jest to 
jednak Android TV, który można kupić w Media 
Markt! To specjalna wersja Android TV dla ope-
ratorów, która pozwala przygotować interface 
użytkownika specjalnie dla konkretnego opera-
tora (z konkretnym logo, identyfikacją wizualną 
w menu itp.) – mówi Szymon Karbowski, president 
& CEO VECTOR X LABS.
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STUDIOMED TV 
– TELEWIZJA DLA ZDROWIA

Na platformie nc+ pod koniec sierpnia br., a w sto-
łecznej sieci kablowej JMDI we wrześniu br. 
(cały czas prowadzone są rozmowy z pozostałymi 
operatorami kablowymi) wystartował całodobo-
wy kanał STUDIOMED TV, pierwsza w Polsce, 
skierowana do szerokiej widowni (a nie tylko do 
środowiska lekarskiego, jak niegdyś TVN Med) 
telewizja w całości poświęcona zdrowiu człowieka.

W E-MAILU SŁABOŚĆ

Choć nadal dużo jest przesyłek już na pierwszy 
rzut oka wyglądających jak tłumaczenie maszy-
nowe, coraz więcej jest ataków wykorzystujących 
wiadomości napisane poprawną polszczyzną 
i z dużą dbałością o szczegóły – a więc wiarygodnie 
udających rzeczywiste oferty, faktury, wezwania 
do zapłaty czy nawet korespondencję urzędową.

 chwała
„Jestem rozczarowana i zanie-
pokojona tym, że pewne grupy 
wykorzystują naklejki do pro-
mowania nienawiści i nieto-
lerancji. Szanujemy wolność 
słowa, ale musimy wspólnie 
stać po stronie takich wartości 
jak różnorodność i tolerancja. 
#WszyscyJesteśmyRówni” – 
reakcja ambasador USA w Polsce – Georgette 
Mosbacher na akcję kolportowania w „Gazecie 
Polskiej” homofobicznych wlepek z hasłem „Strefa 
Wolna od LGBT”.
Źródło: twitter, 18 lipca 2019 r.

„Słyszałem, że doszło do 
wycieku jakiejś korespon-
dencji, ale nie wiem, co 
w niej jest, więc się nie 
będę na ten temat wypo-

wiadał” – stwierdził wice-
minister sprawiedliwości 
Łukasz Piebiak po tym, jak 
w wyniku śledztwa Onetu 

poproszono go o komentarz do sprawy orga-
nizowania przez niego hejtu wobec sędziów, 
którzy sprzeciwiają się wdrażanym przez 
PiS zmianom w wymiarze sprawiedliwości.
Źródło: Portal „Onet’ 19 sierpnia 2019 r.
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