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Twojej historii. 
Gdy pasjonuje Cię opowiadanie historii, nieustannie pragniesz tworzyć wciągające oraz 
innowacyjne dzieła, czerpiąc z najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych. 
Zaczynasz wykorzystywać dla swojego studia nowe możliwości rozwoju, realizować 
niezależne, wspólne projekty, począwszy od koncepcji do finału. To prawdziwa przyjemność. 

W NAB Show® marzenia mogą stać się rzeczywistością. Doskonal warsztat dzięki uwagom 
od kreatywnych mistrzów. Poszukaj sposobu na rozwój w branży filmowo-telewizyjnej. 
Współpracuj z wiodącymi twórcami z Hollywood oraz z branżą filmową. 

Potrzebujesz rozwiązania. Dostaniesz je. 

Świat pragnie

Konferencje: 11–16 kwietnia 2015 • Wystawy: 13–16 kwietnia 
Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada USA

Bezpłatny  
kod dla  

wejściówki tylko 
na wystawy

DZ13

Dołącz do nas! #NABShow
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Z FRONTU WALKI O LEPSZE JUTRO

  Uwaga! Uwaga! Autorzy rubryki 
ZFWOLJ przepraszają wszystkich 
swoich stałych i okazjonalnych czy-
telników za  nieświadome wpro-
wadzenie ich w  błąd informacją, 
że  opłata audiowizualna zostanie 
wprowadzona nad Wisłą w 2026 ro-
ku. Ona zostanie wprowadzona 
co najmniej 10 lat później, a najpew-
niej 15 lat, czyli w 2041, czyli w okrą-
głą, bo 30 rocznicę rozpoczęcia prac 
nad OA. Ale w końcu szczęśliwi dni, 
ani lat, ani dekad, nie liczą! Premier 
Ewa Kopacz, co  naród odnotował 
z ulgą, jest za OA, czego dała wy-
raz w  wywiadzie dla  Radia Lublin 
w połowie lutego. Powiedziała w nim 
m.in.:

   W  planach jest zastąpienie abo-
namentu radiowo-telewizyjnego po-
wszechną opłatą audiowizualną. We-
dług założeń opracowanych jeszcze 
przez  poprzedniego ministra kultury 
Bogdana Zdrojewskiego – wysokość 
tej opłaty miałaby być o połowę niż-
sza od obecnego abonamentu.

   Ewa Kopacz uważa, że nowa da-
nina powinna zadowalać zarówno 
odbiorców mediów, jak  i  ich przed-
stawicieli. Ewa Kopacz powiedziała, 
że postawiła sobie za cel, by abona-
ment zapewnił mediom publicznym 
spokojne działanie. Jednocześnie, 
premier chciałaby, aby  nie była to 
opłata dotkliwa dla Polaków.

   Powiedzielibyśmy natychmiast 
po  takich słowach, że pani premier 
to ludzki człowiek, gdyby nie to, 
że  jej troska i  zrozumienie dla  po-
trzeb mediów publicznych, nie posu-
wają sprawy AO ani o krok do przo-
du, a  raczej sugerują, że  debata 
rozpocznie się od początku po tego-
rocznych, jesiennych wyborach. I tak 
będzie do 2041 roku. Ale to zleci! Zo-
baczycie.

  Mława atakuje. Tym razem w maglu 
pod hasłem Tomasz Lis na  żywo. By 
wystąpić w  tym programie i być wy-
słuchaną z  najwyższą uwagą oraz 
pozwalać sobie na obraźliwe epitety 
pod adresem innych gości, wystarczy 
wyprowadzić na szosę kilkudziesięciu 
zmotoryzowanych rolników i wykrzyki-
wać, rzekomo w ich imieniu, kłamliwe 
antyrządowe i  antyunijne hasła. Nic 
to, że ma się w kartotece prawomoc-
ny wyrok za oszustwa wyborcze oraz 
opinię inteligentnej inaczej oszołomki. 
Dla Tomasza L. na żywo nie liczy się 
kartoteka, liczy się styl i klasa, wdzięk 
i  bezpretensjonalność, prawda i  siła 
logicznych argumentów.

  Mława atakuje frontalnie i  tłumnie. 
Na charytatywnym balu dziennikarzy 
tych ostatnich było niewielu a zawo-
dowców prawie w ogóle. Królowała 
za  to Warszawka, czyli towarzystwo 
serialowo-polityczno-biznesowe, 
któremu się wydaje, że  jak się od-
świętnie ubierze i wybieli zęby, to nie 
widać i czuć, skąd pochodzi. Widać! 
Czuć! A Monice O. to nawet coś spa-
dło na głowę i nie chciało się odcze-
pić…

  O. Tadeusz Rydzyk w dramatycznym 
apelu do  narodów wolnego świata 
podał, że miesięczne koszty nada-
wania Radia Maryja i Telewizji Trwam 
przekraczają 2,5 mln zł. – To jest bar-
dzo dużo. Jednak czy  to jest dużo 
dla milionów? – zapytał retorycznie. 
Podkreślił, że według badania Euro-
pejskiego Instytutu Studiów i Analiz, 
Telewizję Trwam z różną częstotliwo-
ścią ogląda przynajmniej 10,8 mln 
osób mających ponad 15  lat, a co-
dziennie – 6,6 mln.– Prosimy każde-
go o systematyczną pomoc. Choćby 
nawet odmawiając sobie miesięcz-
nie paczki papierosów czy  czegoś 
innego. Wtedy damy radę, jeśli cho-
ciaż tylko taką ofi arę złożycie na  te 
dzieła  – zaapelował o.  Rydzyk. 
– A może warto sobie zrobić rachu-
nek sumienia: Czy nie spycham te-
go na kogoś innego? Czy czuję od-
powiedzialność za  te dzieła? To jest 
wielka wartość dla  Polski, dla  Ko-
ścioła w Polsce, dla Polaków w Pol-
sce i poza Polską – podkreślił.

   Złośliwi mówią na to, że trzeba by-
ło budę z kebabami otworzyć, a nie 
brać się za media. Niezłośliwi patrio-
ci masowo rzucają palenie.

  Gdyby głupota mogła latać, to dzien-
nikarz Eurosportu, pytający Marię 
Szarapową czy  spotkała na  ulicy 
w Krakowie białe niedźwiedzie, fru-
wałby jak F 16 nowej generacji.

  Powszechnie wiadomo, że  świato-
wa czołówka specjalistów od  ukła-
dania ramówek pracuje na  Woro-
nicza w  polskiej, państwowej tele-
wizji, która słowo MISJA odmienia 
przez  wszystkie przypadki trzysta 
razy dziennie. Pewnie w  ramach tej 
misji owi spece zaplanowali na po-
niedziałkowy wieczór 26 stycznia br. 
powtórkę frywolnej Rzeczy o banal-
ności miłości (vide zapowiedzi pra-
sowe). I  dopiero w  ostatnie chwili 
KTOŚ? przypomniał sobie o  da-
cie poprzedzającej 70  rocznicę 

wyzwolenia Auschwitz-Birkenau 
i wyemitowano brytyjskie Ostatecz-
ne rozwiązanie o  słynnej naradzie 
nazistowskich ofi cjeli, która rozpo-
częła Holokaust. Ale  następnego 
dnia z  oświęcimską rocznicą nie 
poszło już tak łatwo i  nim widzo-
wie Dwójki mogli obejrzeć o  22.50 
wstrząsający dokument Ciemności 
skryją ziemię, musieli strawić obo-
wiązkową serialową papkę.

  W  żółto-niebieskich Faktach żaden 
z kandydatów, poza BK oczywiście, 
na  prezydencki stolec nie będzie 
miał lekko o  czym przekonała się 
blondwłosa gwiazda lewicy. Po  jej 
pierwszym publicznym występie, 
na  antenie pojawiła się klasyczna 
odporówa zrealizowana z  lekkością 
walca i  opatrzona komentarzem 
w tonacji piły tarczowej.

  Po oscarowym sukcesie Idy, co by-
ło łatwe do przewidzenia, odezwali 
się nie tylko prawdziwi Polacy od-
żegnujący autora od  czci i  wiary, 
ale  też fi losemici zarzucający mu 
rasowe i religijne uprzedzenia. Sło-
wem norma, czyli znowu rządzi ży-
dokomuna!

   Ale poza  oszołomami, którym za-
wsze i wszystko się kojarzy właści-
wie nie odezwała się w ogóle polska 
branża telewizyjna. Dlaczego Paweł 
Pawlikowski nie otrzymał z  żadnej 
z  czołowych stacji propozycji fi nan-
sowej na  realizację następnego fi l-
mu??? I pewnie nie otrzyma, bo pla-
stikowych seriali nie kręci, parado-
kumentu nie uznaje, a na prawdziwe 
gwiazdy i  inne „gwiazdy” reaguje 
alergicznie. A poza  tym odniósł au-
tentyczny sukces, czego mu W TYM 
KRAJU się nie daruje.
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ŻYCIE PRZED EKRANEM
Dzieci niezmiennie od wielu sezonów zapatrzone są 
w ekran telewizyjny. Z danych Nielsen Audience Me-
asurment wynika, że średni czas oglądania TV w gru-
pie wiekowej 4-12 na przestrzeni ostatnich lat wyka-
zuje nawet delikatną tendencję wzrostową. W 2009 r. 
widz dziecięcy (we  wspomnianym wyżej przedziale 
wiekowym 4-12  lat) spędzał przed  telewizorem śred-
nio 2 godziny i 45 minut, w roku 2014 było to o 9 minut 
dłużej.
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 Na  pewno jednym z  powodów wzrostów było 
pojawienie się nowych kanałów naziemnych z  ofer-
tą dziecięcą. Co  ciekawe – czas oglądania telewizji 
przez dzieci nie spada, mimo że ekranowa (a co za tym 
idzie programowa) konkurencja rozrasta się dynamicz-
nie – od komputera, po smartfon i tablet.
 Od początku cyfryzacji skurczy ł się nieco udział 
dziecięcych stacji płatnych (odbieranych przez  ka-
bel lub  satelitę) w  czasie oglądania przez  dzieci 
w wieku 4-12  lat. W 2011  r. stanowił on blisko 37% 

Mały widz, 
DUŻE POTRZEBY

Stacje telewizyjne, kierowane do dzieci i ich rodziców coraz odważniej 
konkurują swoimi ramówkami. Właściciele kanałów doskonale już wiedzą, 
że dziś oferta programowa nie może ograniczać się jedynie do tego, 

co widz ogląda na ekranie telewizora. Internet, VOD i urządzenia mobilne 
wyraźnie zmieniają segment stacji dziecięcych. Właściciele kanałów starają 

się podążać za młodym widzem i być wszędzie tam, gdzie on.
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ich czasu oglądania, by w 2014  r. spaść do 31,1%. 
Za część tego spadku odpowiadają oczywiście TVP 
ABC i TV Puls 2. – Warto jednak zauważyć, że na ich 
popularność wpływa przede wszystkim oglądalność 
wśród dzieci z gospodarstw bez dostępu do płatnej 
telewizji – ocenia Joanna Nowakowska z domu me-
diowego MEC.

PROGRAMATORZY NA START
Z danych Nielsena wynika, że struktura widzów stacji 
dziecięcych w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013 
nie uległa istotnym zmianom. Widzowie w  wieku 
4-15  lat stanowili 55% widowni stacji dziecięcych. Po-
nad  70% widzów (wszystkich, nie tylko dziecięcych) 
pochodzi z miast mniejszych poniżej 100  tys. miesz-
kańców. Kobiety stanowią ponad 50% widowni (wzrost 
z 52% w roku 2013 do 56% w roku 2014). To wyraźne 
dowody, że odbiorcy programów dziecięcych to gru-
pa atrakcyjna – i dla nadawców, i dla reklamodawców. 
Nadawcy prześcigają się więc w pomysłach program-
mingowych.
 W przypadku TVP ABC, najmłodszej stacji w seg-
mencie dziecięcym, podstawowe rozszerzenie oferty 
o nowe programy nastąpiło w ramówce jesiennej 2014. 
Wtedy pojawiły się takie programy jak Masz wiado-
mość! (magazyn aktualności i  newsów), Petersbur-
ski music show (edukacja muzyczna i promocja mło-
dych talentów muzycznych w  jednym), ABC wszystko 
wie (odpowiada na pytania dzieci z różnych dziedzin), 
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Mali światowcy (znajdziemy tu elementy międzykultu-
rowe i tematykę dzieci cudzoziemskich mieszkających 
w Polsce), czy Supełkowe ABC (program dla dzieci nie-
słyszących).
 Jesienią zadebiutowała także w  TVP ABC Masza 
z bajek Masza i niedźwiedź oraz Bajeczki Maszy. – Po-
szerzenie oferty było koniecznością – dostępna w archi-
wach TVP lista tytułów programów dziecięcych pochodzi-
ła w najlepszym przypadku sprzed 6 lat, a w większości 
dużo starszych. Dlatego postanowiliśmy wyprodukować 
nowe serie. Chodziło o nowe gatunki programowe i no-
woczesne podejście, których nie było w naszych archi-
walnych programach – wyjaśnia Małgorzata Mierzejew-
ska-Wawryków, kierująca stacją TVP ABC.
 Kolejne nowości na antenie TVP ABC już od mar-
ca  br. – Mimo, że  dzieci bardzo lubią oglądać to, 
co znają i cenią – trzeba proponować im nowe i niezna-
ne animacje, które poza tym, że są atrakcyjne wizualnie, 
mają wyraźny rys edukacyjny – twierdzi szefowa stacji.
 Najnowsze produkcje (wyprodukowane w  latach 
2013-2014), które pojawią się w TVP ABC to: Tip the 
Mouse, Agi Bagi (polska animacja), Słoniczka Ella i Nie 
ma jak Rosie.
 Ale w  ramówce znajdzie się też miejsce dla pro-
dukcji klasycznych sprzed  lat: Przygody rozbójnika 
Rumcajsa, czy Bajki z mchu i paproci.

Z ODDECHEM NA PLECACH
Konkurencja także jest aktywna. W br. na antenie ka-
nału dla najmłodszych widzów BabyTV (nadawca Fox 
International Channels) zadebiutuje 5  nowych serii: 
Impreza zwierzaków, Pomaluj mi świat, Mała Lola od-
wiedza farmę, Nocne serie oraz Dziadek Joe. Będą też 
nowe odcinki popularnych serii obecnie emitowanych 
w tej stacji: Ptasie jaja, Pstryknij i zabłyśnij oraz W par-
ku Chichotek. – Staramy się aby oferta programowa 
była świeża, zabawna i  interesująca, dlatego regular-
nie wprowadzamy nowe postaci i pomysły – deklaruje 
Magdalena Strobel, dyrektor marketingu Fox Interna-
tional Channels CE
 Nowości nie zabraknie także w stacjach Disneya. 
Maciej Bral, vice president & general manager, Disney 
Channels na Europę Środkową i Wschodznią, już 2 la-
ta temu podkreślał, że w programingu dla dzieci bar-
dzo ważna jest różnorodność i Disney będzie rozwijać 
właśnie strategię programmingowej różnorodności. 
Młodzi ludzie poszukują dedykowanych im progra-
mów rozrywkowych, ale również interesujących histo-
rii oraz postaci, z którymi mogą się identyfi kować. Tej 
zasadzie nadawca jest wierny i teraz, co łatwo zauważyć 
w ramówkach poszczególnych anten z logo Disneya.
 Z  kolei Anna Zielińska, programming manager 
kanałów dziecięcych platformy NC+, zapowiada, 
że na 2015  rok nadawca zaplanował m.in. kontynuacje 
najmocniejszych tytułów znanych z autorskich kanałów 
dziecięcych platformy. W MiniMini+ będą to: My Little Po-
ny: Przyjaźń to magia 5, Peppa 7, Truskawkowe Ciastko 4, 
Stacyjkowo 5, Dinopociąg 3 oraz serie 18 i 19 animacji 
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Tomek i przyjaciele. Z kolei teleTOON+ pokaże premie-
rowe sezony seriali Mia i Ja 2, Littlest Pet Shop, Ranczo 
Leny, M.I. High oraz Czarodzieje kontra obcy.
 W ramówce pojawiły się już w tym roku nowe pro-
dukcje własne: w MiniMini+ program Dzielny Lew Eryk. 
Nowa produkcja teleTOON+ to Radiowęzeł 13 i  pół. 
|– Szykujemy także premiery edukacyjnych bajek – za-
powiada tajemniczo Zielińska.
 Viacom, nadawca Nickleodeona, nie ujawnia jesz-
cze wszystkich planów na  2015  rok. – Podstawą na-
szych działań będą stale trzy główne obszary: ciekawe 
programy, angażujące treści online oraz akcje specjal-
ne, z których Nickelodeon słynie – wylicza Daniel Resz-
ka, wiceprezes ds. programowych i kontentu kanałów 
rozrywkowych Viacom International Media Networks 
Northern Europe.
 Ale  początek roku już obfi tował w  Nickleode-
onie w  nowości. Pojawiły się nowe seriale, takie jak 

Czarownica Emma, Straszny Henry czy Max & Shred. 
Z kolei na Nick Jr. mali widzowie mogą oglądać nowy 
serial Wanda i Zielony Ludek oraz nowe odcinki popu-
larnych seriali Zack & Kwak oraz Tickety Toc.
 Nadawca doskonale wie, że  dziś liczy się nie tylko 
oferta antenowa. – W  zeszłym roku zorganizowaliśmy 
wiele akcji specjalnych, które cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem dzieciaków, m.in. w  centrach han-
dlowych nagrywaliśmy teledyski do specjalnej piosenki 
Nickelodeon, a w lecie zachęcaliśmy do wysyłania wir-
tualnych i realnych pocztówek z wakacji. W najbliższym 
czasie szykujemy szeroko zakrojone działania związane 
z  kinową premierą fi lmu „SpongeBob: Na  suchym lą-
dzie” – deklaruje wiceprezes Viacomu w Polsce.
 Dzięki wyraźnemu sprofi lowaniu stacji dziecięcych 
Viacomu, rodzice mogą mieć pewność, że na antenie 
wszystkich stacji z grupy Nickelodeon oraz na łamach 
serwisu internetowego, ich dziecko nie zobaczy treści 
nieodpowiednich dla jego wieku. – Z kolei dla reklamo-
dawców oznacza to idealne dopasowanie komunika-
tu do  odpowiedniej grupy docelowej oraz możliwość 
realizacji działań promocyjnych na  wielu ekranach – 
twierdzi Reszka.

JEDEN WIDZ, WIELE PROGRAMÓW
Anna Zielińska, z platformy NC+, zauważa, że preferen-
cje dzieci nie zmieniają się tak szybko, jak dzieje się 
to w wypadku widzów dorosłych. Najmłodsi lubią oglą-
dać to, co już znają i mocno przywiązują się do swoich 
ulubionych bohaterów. Z kolei dzieci w wieku szkolnym 
szukają w telewizji przede wszystkim rozrywki, najwyżej 
cenią seriale i fi lmy z dużą dawką humoru. – Stopniowo 
zmienia się natomiast ich sposób korzystania z mediów 
– dzieci stają się coraz bardziej świadomymi użytkow-
nikami mediów, rosną ich kompetencje w  tym zakresie 
– mówi Zielińska. Podkreśla, że  już bardzo młodzi wi-
dzowie sprawnie posługują się różnego typu urządze-
niami, dzięki nim docierają do swoich ulubionych boha-
terów i łatwo znajdują kontent, który ich interesuje. Star-
sze dzieci i nastolatki w większym stopniu niż dorośli 

Udział w rynku widownii dziecięcej
i liczba widzów w tys. (grupa: 4-12 lat)

kanał 
TV

SHR 
2014

AMR 
2014

SHR 
2013

AMR 
2013

Nickelodeon pl 5,38 21 4,96 19

TV Puls 2 4,87 19 3,05 12

Disney Channel 3,62 14 5,07 19

Mini Mini 3,46 14 5,23 20

Disney Junior 3,33 13 4,11 15

TVP ABC 3,04 12 0 0

Nick Jr 3,01 12 1,64 6

Disney XD 2,39 9 3,72 14

Boomerang 1,62 6 1,08 4

Nickelodeon 
HD

1,45 6 1,72 6

Polsat JimJam 1,13 4 1,61 6

BBC CBeebies 0,88 3 1,15 4

Total 34,18 136 33,34 126

Dane: Nielsen Audience Measurment
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poszukują treści poza  linearnym przekazem telewizyj-
nym, wykorzystując różne typy mediów. – Młodsze dzie-
ci są najbardziej lojalną grupą widzów, a starsze najbar-
dziej otwartą na nowości i zmiany – podsumowuje.
 Nowe formy dostępu do oferty telewizyjnej – inter-
net, VOD, telewizja mobilna – z roku na rok coraz wyraź-
niej wpływają na strategię programową stacji tematycz-
nych. Dziecięcych również. Nadawcy kanałów dla dzieci 
doskonale o tym wiedzą. – Staramy się podążać za na-
szym młodym widzem i być wszędzie tam, gdzie dla nie-
go jest to dogodne – również, gdy korzysta z komputera 
czy urządzenia mobilnego – mówi Małgorzata Mierze-
jewska-Wawryków z TVP ABC.
 Jej zdaniem nowe kanały kontaktu to również nowe 
atrakcje dodające marce TVP ABC wyrazistości. TVP 
ABC w najbliższym czasie uruchomi serwis interneto-
wy, a  także pierwsze własne aplikacje mobilne. – Mali 
widzowie nie tylko będą mieli dostęp do części naszych 
materiałów wideo, ale  przede wszystkim uzyskają do-
stęp do  gier edukacyjnych, poznają cały nasz alfabet 
– „zwierzyniec”. TVP ABC dostarczy im nowych atrakcji, 
których sama telewizja nie jest w stanie zapewnić – uwa-
ża szefowa stacji.
 A dodatkowe kanały dostępu mają obecnie głównie 
przełożenie na warstwę programową – promują i budują 
lojalność.
 Marta Szwakopf, dyrektor kanałów dziecięcych, life-
style’owych i dokumentalnych platformy NC+, zwraca 
uwagę na jeszcze jedną prawidłowość. – Badania wska-
zują, że pomimo rozwoju nowych mediów dzieci nadal 
spędzają dużo czasu przed telewizorem. Zjawisko multi-
screeningu nie oznacza odejścia od oglądania telewizji, 
ale coraz częściej tej czynności towarzyszą urządzenia 
mobilne. Mając to na względzie stale rozwijamy nasze 
serwisy internetowe, aby były jak najbardziej atrakcyjne 
dla młodego widza i zachęcały go do interakcji – mówi.
 Dlatego platforma NC+, nadawca programów Mi-
niMini+ i  teleTOON+, oferuje abonentom Kolekcję 
Dzieci w ramach NC+ Go TV, dzięki czemu młodzi wi-
dzowie mają dostęp do swoich ulubionych programów 

BILANS

i postaci z bajek kiedy tylko chcą. – W każdym miesią-
cu dostępnych jest od kilkudziesięciu do kilkuset od-
cinków seriali znanych z MiniMini+ i teleTOON+, a tak-
że premierowe fi lmy – wylicza Marta Szwakopf.
 Również BabyTV, telewizja dla  najmłodszych wi-
dzów (i  ich rodziców), oferuje dostęp do treści 24 go-
dziny na dobę 7 dni w tygodniu – zarówno za pośred-
nictwem kanału liniowego, jak również VOD, internetu 
oraz aplikacji mobilnej. 
 – Ważne dla nas jest aby  rodzice mieli dostęp 
do  BabyTV kiedykolwiek tego potrzebują. Ramówka 
kanału jest dostosowana do dziennego rozkładu dnia 
i dziecięcych nawyków, więc kiedykolwiek rodzic włą-
czy BabyTV znajdzie program odpowiedni dla danej 
pory dnia. A dzięki VOD na żądanie istnieje możliwość 
oglądania ulubionych programów i powtórek lub wy-
boru konkretnego sposobu oglądania kiedy tylko się 
chce – mówi Magdalena Strobel z Fox International 
Channels.

Top 12 kanałów dziecięcych 
(udziały w rynku widowni komercyjnej)

kanał TV 2014 2013
zmiana

SHR 16-49 16-49

Nickelodeon pl 0,54 0,51 6%

Mini Mini 0,5 0,78 -36%

Nick Jr 0,48 0,33 45%

Cartoon Network pl 0,46 0,41 12%

Disney Junior 0,46 0,62 -26%

TVP ABC 0,42

Disney Channel 0,35 0,52 -33%

Boomerang 0,21 0,16 31%

Nickelodeon HD 0,2 0,24 -17%

Disney XD 0,19 0,27 -30%

BBC CBeebies 0,15 0,17 -12%

teleTOON+ 0,11 0,12 -8%

Dane: Nielsen Audience Measurment
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 Daniel Reszka z  Viacomu zauważa, że  dla na-
dawców konsumpcja oferty na  kilku ekranach równo-
cześnie oznacza zmianę zarówno podejścia do  dys-
trybucji treści, jak  i  jej monetyzacji. – Obecnie my-
śląc o danym programie telewizyjnym, musimy mieć 
w  pamięci wszystkie powiązane z  nim treści, takie 
jak gry i aplikacje na stronie, odcinki dostępne w ra-
mach VOD, czy działania angażujące w  ramach so-
cial mediów. Z punktu widzenia marketerów sytuacja 
ta otwiera możliwości ciekawych, niestandardowych 
kooperacji komercyjnych – uważa Reszka. Zaznacza 
jednak, że warto pamiętać iż  telewizja to nadal naj-
potężniejsze i masowe medium i jego zdaniem jesz-
cze długo nim pozostanie. – Stale jednak musimy być 
świadomi rozwoju technologii i  rozwoju oczekiwań 
naszych widzów i partnerów biznesowych – twierdzi.

A MOŻE REBRANDING?
Wie o  tym Turner Broadcasting System Poland, 
nadawca kanału Boomerang i  Cartoon Network. 
Rozwój oferty multiscreen i potrzeb widzów, wpływa 
na strategię nadawcy na każdym polu – nawet na re-
branding. Polska jest kolejnym krajem, który w ostat-
nim czasie wprowadził globalną strategię rebrandin-
gu Boomeranga. Podstawowym założeniem wprowa-
dzonych zmian było właśnie ujednolicenie portfolio 
kanałów dla  dzieci. Oprócz nowego logo nawiązu-
jącego stylistyką do  logotypu Cartoon Network fani 
mogą korzystać z nowej strony internetowej. 
 – Nowa odsłona Boomeranga odzwierciedla 
współczesny charakter stacji. Zmianie uległ nie tylko 
logotyp, ale odświeżyliśmy także nasze platformy in-
ternetowe i mobilne, które dla widzów są ważnym źró-
dłem informacji na  temat seriali i bohaterów. Dodat-
kowo dla fanów Boomeranga przygotowaliśmy szereg 
premier – podkreśla Małgorzata Chapman, senior di-
rector creative, production, PR & marketing na kilku 
rynkach europejskich.
 W  2015  r. widzowie zobaczą premierowe odcin-
ki znanych seriali, jak również nowości, a wśród nich: 

Inspektor Gadżet, Jaś Fasola, Kumple z dżungli, Be Co-
ol Scooby-Doo, Wabbit! i Robin Hood.
 Z kolei Disney pod koniec ub.r. rozpoczał dystrybucję 
swoich programów, znanych dotąd głównie z TV, w serw-
sie YouTube. Polskie kanały YouTube Disneya wzbogaco-
no o krótkie animacje z popularnymi bohaterami studia. 
Użytkownicy serwisu wideo mogą oglądać krótkie 
formy animowane i  aktorskie znane z  anteny kana-
łów Disneya: Disney Channel, Disney XD i Disney Ju-
nior. W  ramach współpracy z  YouTube w  ofi cjalnych 
polskich kanałach Disneya codziennie pojawią się 
nowe materiały wideo, m.in.: „Auta – Odcinki spe-
cjalne: Bujdy na resorach” z  udziałem Złomka i  Zyg-
zaka McQueena czy klasyczne kreskówki z  Mysz-
ką Miki i  Kaczorem Donaldem w  serii „Teraz Miki!”.
Polska jest pierwszym krajem w Europie, w którym uru-
chomiono taki wspólny projekt.
 Jacek Koskowski, general manager i  vice presi-
dent BBC Worldwide Polska, widzi w nowych techno-
logiach ogromny potencjał. – Rodzice coraz chętniej 
z nich korzystają Nieustannie pracujemy nad  rozwią-
zaniami i  aplikacjami, dzięki którym dostęp do  na-
szych treści będzie łatwy i  intuicyjny. Tworząc pro-
dukty zawsze staramy się uwzględniać sposób ich 
konsumpcji. Niezależnie od  tego, wierzymy, że  klu-
czowym elementem jest kontent i  dbamy by  niósł 
za sobą wartości edukacyjne, ale również był ciekawy 
i przystępny dla małych odbiorców – mówi szef pol-
skiego oddziału BBC Worldwide.
 Podkreśla, że chce aby brand Cbeebies był marką 
360, która wkrótce będzie obecna na  rynku również 
pod  postacią produktów konsumenckich, wydarzeń 
na żywo, czy rozbudowanej oferty internetowej.
 W  takim spojrzeniu na markę stacji dziecięcej nie 
jest już osamotniony. Większość nadawców już teraz 
pracuje nad strategiami programowymi i marketingo-
wymi, które w najbliższych sezonach mają udowodnić, 
że nie na próżno prężyli muskuły.

PIOTR MACHUL
MEDIA&MARKETING POLSKA
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Jej wprowadzenie to efekt przekształcenia kanału 
Viacom Blink!. Kanał, dostępny w ofertach wybra-
nych operatorów telewizji kablowej i  satelitarnej, 

oprócz nowej nazwy otrzyma także nowe logo i oprawę 
antenową, a także będzie nadawany w jakości HD.

 Dzięki Paramount Channel HD każdy będzie mógł 
mieć Hollywood w  swoim domu – tłumaczy Dariusz 
Janczewski General Manager Viacom International Me-
dia Networks Polska. Już teraz mogę zapowiedzieć, 
że  w  ofercie programowej Paramount Channel HD 
znajdzie się dużo nowych hitów amerykańskiego kina, 
a w nich największe gwiazdy z Fabryki Snów. Z bizne-
sowego punktu widzenia ta zmiana to dla  nas szansa 
na  zdywersyfi kowanie portfolio naszych produktów 
i przekonanie do naszej oferty nowych widzów – miłośni-
ków najlepszej fi lmowej rozrywki.
 Choć marka ma charakter globalny, polska ramów-
ka będzie się znacząco różnić od tej oferowanej na  in-
nych rynkach i będzie dostosowana do oczekiwań wy-
magającego polskiego widza.

 W wiosennej ofercie Paramount Channel HD po-
jawią się starannie wybrane fi lmy ze studia fi lmowe-
go Paramount Pictures, wśród których każdy fan do-
brego hollywoodzkiego kina znajdzie coś dla siebie 
– od horroru, przez kino akcji, aż po fi lmy dla młod-

szej części widowni. Na antenie Paramount Channel 
HD pojawią się między innymi takie tytuły jak: Jak wy-
tresować smoka, Części intymne, Zoolander, W chmu-
rach i Kung Fu Panda 2. 
 W dniu polskiej premiery, Paramount Channel HD 
będzie można znaleźć w ofercie takich operatorów te-
lewizji satelitarnej i kablowej jak: Cyfrowy Polsat, nc+, 
MultiMedia Polska i kilkunastu innych.
 – Wierzymy, że  od  pierwszych dni emisji Para-
mount Channel HD przypadnie do  gustu polskim 
widzom, gwarantując unikalną spójność prezento-
wanych filmów i  czystą rozrywkę filmową w  amery-
kańskim stylu – komentuje Daniel Reszka, Vice Pre-
sident, Marketing &  Product; Viacom International 
Media Networks. (AK)

19 marca na polskim rynku telewizyjnym pojawi się Paramount Channel HD, 
globalna marka fi lmowa, za którą stoi jedna z największych wytwórni fi lmowych 

– Paramount Pictures, należąca do grupy mediowej Viacom.

  W MIEJSCE VIACOM BLINK
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PROGRAM SPECJALNY 
i urodzinowe 
niespodzianki

Dwa razy więcej premier, koncerty, 
maraton z serialem Piraci 2, fi lmowe cykle i widowiskowe animacje 

– oto, co CANAL+ przygotował z okazji swoich 20. urodzin.

Niektóre z  premier, m.in. Kamienie na  szaniec, 
Jack Strong i  Non-Stop – zostaną pokazane 
w  oknie otwartym, dostępnym dla wszystkich 

abonentów nc+. W specjalnym jubileuszowym progra-
mie znalazły się ponadto takie przeboje kinowe, takie 
jak X-Men: Przyszłość, która nadejdzie, Transformers: 
Wiek zagłady, Pompeje czy Noe: Wybrany przez Boga, 
a także niektóre z listy ponad 150 koprodukcji CANAL+.
 Urodzinowy program specjalny rozpocznie się 
21 marca, czyli dokładnie w  20.  rocznicę powstania 
CANAL+ w Polsce i będzie trwał do świąt wielkanoc-
nych włącznie.

 By  obchody urodzin CANAL+ były huczniejsze, 
część programu zostanie pokazana w oknie otwartym, 
czyli dostępnym dla wszystkich abonentów nc+, rów-
nież dla  tych, którzy nie mają na  co  dzień CANAL+ 
w swoich pakietach. W oknie otwartym widzowie zo-
baczą premierę telewizyjną opartego na  faktach dra-
matu szpiegowskiego Jack Strong, który był jednym 
z  najchętniej oglądanych fi lmów w  polskich kinach 
w  2014  roku (blisko 1,2  mln widzów), współczesną 
adaptację Kamieni na  szaniec w  reżyserii Roberta 
Glińskiego oraz Non-Stop, fi lm akcji z Liamem Neeso-
nem w  roli głównej. Odkodowane będą również dwa 

O TYM SIĘ MÓWI
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pokazywane premierowo w  Polsce koncerty – Tony 
Bennett & Lady Gaga. Cheek To Cheek Live! i Bryan 
Adams. In Concert.
 CANAL+ zaprasza także na  cykl przypomina-
jący kilka z  listy ponad  150  polskich fi lmów, które 
przez 20  lat powstały w koprodukcji lub przy współfi -
nansowaniu stacji. W dwa kolejne weekendy, 21 i 22 
oraz 28 i 29 marca, na antenie znajdą się m.in.: nagro-
dzone Oscarami® Ida i Pianista, a także Papusza, Wa-
łęsa. Człowiek z nadziei, Mój Nikifor, Ambassada, Killer 
i Killer-ów 2-óch. 
 20  lat istnienia CANAL+ udowodniły, że  fi lm jest 
– obok sportu – jego największą pasją. W  urodzino-
wym cyklu „Pasje”, który będzie nadawany przez dwa 
tygodnie, codziennie od  poniedziałku do  czwartku, 
CANAL+ pokaże fi lmy o ludziach, dla których sport, ta-
niec, podróże czy muzyka stały się sposobem na  ży-
cie. Wśród premier cyklu znalazły się takie fi lmy, jak 
nagrodzony Oscarem 2014 dokument O krok od sławy, 
którego bohaterami są chórzyści największych świato-
wych gwiazd sceny, dramat biografi czny Johna Currana 
Ścieżki z Mią Wasikowski w roli kobiety, która samotnie 
przemierzyła pustynie zachodniej Australii, czy  doku-
ment sportowy Cristiano Ronaldo: Świat u stóp.
 W urodzinowym programie znajdą się również fi l-
my dla dzieci. Będzie to m.in. Rodzinka nie z tej Ziemi, 
czyli intergalaktyczna komedia animowana zrealizowa-
na przez twórców Jak ukraść księżyc i Epoki lodowco-
wej 4 oraz nagrodzone Cezarem w kategorii najlepszy 
fi lm animowany Robaczki z Zaginionej Doliny. (ale)
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I dlatego tak ochoczo kupowane dzisiejsze gadżety 
i wynalazki przeznaczone są głównie dla naszych 
zmysłów. I są na tyle dobrze dopasowane do tych 

zmysłów, że  zdefi niowano już syndrom niemożno-
ści oderwania się od komputerowego ekranu, zdarza 
się bowiem (jeszcze stosunkowo rzadko, ale  wiele 
przed  nami), że  człowiek, najczęściej bardzo młody, 
nie mogąc zaprzestać kontaktu z komputerem, umiera 
z wyczerpania, choć może i z uśmiechem na ustach, 
bo właśnie doszedł do 2512 poziomu jakiejś naprawdę 
fascynującej gry.

WRÓĆ DO REALU
Przekształcenie obrazu i dźwięku do postaci informa-
cji sprawia, że można potem z takim materiałem robić 
po prostu cuda. Od prostych montaży po stworzenie 
niemożliwego do odróżnienia świata wirtualnego. Czę-
sto świata wirtualnego, który jest znacznie ciekawszy 
od tego, w którym żyjemy. Dawniej uciekało się od „sza-
rej rzeczywistości” po prostu marząc, każdy na swoją 
miarę, według swojej wyobraźni i  swoich zdolności. 
Które dzięki temu się jakoś rozwijały, upiększając du-
szę. Powrót do rzeczywistości był bolesny, ale jeszcze 
możliwy. Teraz zamiast marzeń czy poczytania dobrej 

książki można włączyć odpowiedni kanał telewizyjny 
(podróże, przyroda, erotyka) lub zagrać w naprawdę 
fascynującą grę. Wracać do „realu” jest coraz trudniej, 
a niektórym się to nie udaje.
 Wszyscy wiemy, czemu tak lubimy gapić się godzi-
nami w ekran telewizora. Ulegamy wówczas ułudzie, 
że  jesteśmy po prostu gdzie indziej, w  lepszym, ba-
jecznie kolorowym świecie. Oferta jest tyle bogata, 
ile często przerażająca – niektórzy zamiast fi lmu z Ibi-
zy wolą historie o  żywych trupach. A  takie pasywne 
patrzenie jest niczym w porównaniu do programu z in-
terakcją, jakim jest gra.
 Jakoś niepostrzeżenie przeszliśmy ze świata wzbo-
gacanej przez  technikę wyobraźni (czarno-białe zdję-
cia, monofoniczne radio AM, czarno-biała telewizja) do 
świata, który nam tę wyobraźnię eliminuje i zastępuje, 
oferując masę fascynujących szczegółów. W którymś 
miejscu przekroczyliśmy tę niewidzialną granicę…
 Nowoczesny telewizor to komputer plus ekran. 
Przyjmuje sygnały z  pendrive’a, poprzez  Bluetooth, 
jest połączony z internetem. Tak jakby się uporczywie 
dopraszał – włącz mnie, obejrzyj, zagraj. Zapomniałeś 
dysku przenośnego? Masz przecież telefon. Bateria 
siadła? Nie ma sprawy, obejrzysz coś z sieci. 

Miło i prosto przestało być z chwilą, gdy ludzkość wreszcie wpadła na to, 
że wszelkie wrażenia słuchowe czy wzrokowe oraz materiały wywołujące 

takie wrażenia można zakwalifi kować do kategorii INFORMACJI. 
Pojawiła się technika cyfrowa i informatyka.

CORAZ LEPIEJ(2)

WARTO WIEDZIEĆ TECHNIKA



8K I…
Obecnie powszechna jest telewizja HD (inaczej  2K), 
za  progiem czeka UltraHD (4K, z  kolei oczekująca 
na  materiały sporządzane w  takiej rozdzielczości). 
Trwają ostatnie testy telewizji 8K. Do  ilu „K” dojdzie-
my? I w  jakiej konfi guracji? Czy będzie to jedna ca-
ła ściana funkcjonująca jako ogromny ekran dzielony 
według potrzeb? Całe cztery ściany (rodzaj rozszerzo-
nej cineramy), czy może wszystkie sześć płaszczyzn 
pokoju mieszkalnego, z podłogą i  sufi tem włącznie? 
Jestem stuprocentowo przekonany, że technicznie jest 
to już możliwe. Jeśliby komuś było mało – pośrodku 
takiego pomieszczenia mogłyby się pojawiać w pełni 
trójwymiarowe i  kolorowe obiekty wyświetlane z  ho-
logramów. Do  tego dźwięk w 160 kanałach – matry-
ce małych, ale  doskonałych głośniczków, emitujące 
pozorne źródła dźwięku umiejscawiane w przestrzeni 
z niewiarygodną, milimetrową dokładnością.
 Czy od takiego telewizora, czy też centrum audio-
wizualnego będzie można uciec? Czy w takim otocze-
niu będzie bezpieczne (dla osób o słabszych nerwach) 
oglądanie horrorów lub transmisji z obrad parlamentu?
Czy  ludzie będą wówczas jeździć na wakacje? Pro-
mienie słońca, zapachy i temperaturę tropików też się 
jakoś da elektronicznie, mechanicznie i  elektrycznie 
zrealizować, trzęsienie ziemi również, więc po co wy-
jeżdżać, płacić, ryzykować, że pogoda nie będzie do-
bra, że nas ktoś okradnie, samolot z nieba spadnie...
 Mając taką aparaturę można będzie… znaleźć się 
pośrodku walczącej armii z dowolnego okresu histo-
rii. Albo pośrodku chóru lub orkiestry w Metropolitan 
Opera…
 Sama obserwacja wkrótce się znudzi – już dzisiaj 
myśli się o programach modyfi kowanych przez widza. 
Na początku dość prymitywnie – widz decyduje (pilot 
i przyciski na ekranie) czy Konstanty spóźni się czy też 
nie, na  randkę z Balbiną. Zależnie od wyboru widza 
serwer przeskoczy do fragmentu A lub B przedstawie-
nia, które rzecz jasna będzie miało dwa zakończenia.
Później możliwości decyzyjnych będzie więcej, bo cóż 
to takiego dla współczesnych komputerów, te kilka te-
rabajtów mniej lub więcej.
 Jeszcze później, zamiast przyciskania, widz bę-
dzie jednym z aktorów przedstawienia. Dziwnych ak-
torów, bo nie będzie wcale grał tak, jak to jest w sce-
nariuszu czy sztuce zapisano, ale zagra sobie po swo-
jemu zmieniając w ten sposób zupełnie dalszą akcję. 
To z kolei powód do nieustających konkursów – komu 
udało się najśmieszniej, najdziwniej czy  najżałośniej 
wpłynąć na taką czy inną akcję.
 Będzie co robić wieczorami… Dzięki super-wspa-
niałej i  niezawodnej i  nieomylnej technice będziemy 
karmieni pokarmem doskonałym, nieodróżnialnym 
od  rzeczywistości, mało tego, od  tej rzeczywistości 
znacznie lepszym.
 Czy ludzie będą wówczas jeszcze śnić?
Czy ludzie będą pamiętali o czymś takim jak książka…

JACEK BIELSKI

CAMBO
Profesjonalny sprzęt do kamer wideo, statywy, 
jazdy kamerowe, krany oraz inny sprzęt studyjny.

Oferujemy szeroki zakres 
specjalistycznego sprzętu do kamer wideo. 

Nowoczesne i wygodne mobilne krany 
oraz statywy niezbędne dla każdego 
profesjonalnego operatora kamery. 

Najwyższej jakości sprzęt oferowany 
przez producenta z ponad 65-letnim 
doświadczeniem i praktyką.

 • statywy naramienne HDSLR,
 • krany kamerowe,
 • statywy, 
 • wózki,
 • jazdy kamerowe,
 • elektroniczne i manualne głowice Pan-Tilt.

www.cambo.pl
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Rozbudowana oferta aplikacji VoD dostępnych 
na telewizorach Samsung Smart TV powiększyła się 
o kolejną, niezwykle ciekawą propozycję. Z bogatych 

zasobów włoskiej platformy VoD CHILI mogą już 
korzystać posiadacze wybranych telewizorów Smart TV, 
odtwarzaczy Blu-ray, kin domowych, a także tabletów 

oraz smartfonów fi rmy Samsung.

VOD CHILI
I NAGRODY NA CES

Mechanika działania aplikacji jest niezwykle 
prosta – płacimy jedynie za oglądane fi lmy, 
nie ma żadnej opłaty abonamentowej. Fil-

my dostępne są w  jakości SD, 
HD, a  także HD+. Wybrany 
przez  nas fi lm możemy wypo-
życzyć lub zakupić. W przypad-
ku wypożyczenia, mamy 28 dni 
na obejrzenie fi lmu. Z kolei do-
konując jego zakupu, możemy 
obejrzeć kiedy chcemy, gdzie 
chcemy i jak często tylko zapra-
gniemy. Z VoD CHILI skorzysta-
ją użytkownicy wybranych tele-
wizorów Smart TV, odtwarza-
czy Blu-ray oraz kin domowych 
Samsung. Ponadto, fi lmy obej-
rzymy także na  urządzeniach 
mobilnych fi rmy Samsung**, 
pobierając aplikację ze  sklepu 
GALAXY Apps lub Google Play. 
Na  urządzeniach mobilnych 
w aplikacji CHILI można skorzy-
stać z  funkcji download i oglądać wypożyczone fi lmy 
w trybie offl ine, bez połączenia internetowego.
 W  wideotece CHILI odnajdziemy tysiące fi lmów 
i najciekawszych seriali – zarówno nowości, jak i po-
zycje kultowe z wielu gatunków. Aplikacja oferuje moż-
liwość obejrzenia także prawdziwych klasyków. Naj-
młodsi widzowie nie zostali pominięci – dla  nich też 
znajdzie się mnóstwo propozycji, takich jak Epoka lo-
dowcowa czy Noc w muzeum.

 Na zakończonych niedawno największych świa-
towych targach elektroniki użytkowej w Las Vegas 
firma Samsung została uhonorowana aż  80  pre-

stiżowymi nagrodami, w  tym 
nagrodą za  szczególne osią-
gnięcia pod  względem inno-
wacyjności (Best of  Innova-
tion), 31 wyróżnień za rozwią-
zania w  dziedzinie domowej 
rozrywki (Best of  Home En-
tertainment) oraz szereg in-
nych za połączone technolo-
gie wykorzystywane w domu. 
Produkty zgłoszone do  pro-
gramu CES Innovation są 
oceniane przez  jury z łożo-
ne z  wybitnych niezależnych 
specjalistów w  dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego, 
inżynierów i dziennikarzy. Na-
grody w  28  kategoriach są 
przyznawane w  uznaniu zna-
komitego wzornictwa i najno-

wocześniejszych rozwiązań technicznych stosowa-
nych w produktach elektroniki użytkowej.
 Wśród produktów firmy Samsung uhonorowa-
nych nagrodami znalazły się urządzenia reprezen-
tujące bardzo różne kategorie portfolio firmy: tele-
wizory, systemy kina domowego, telefony komórko-
we, tablety, urządzenia gospodarstwa domowego, 
oprogramowanie oraz komponenty komputerowe. 
(hewa)
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Najnowszy model monitora wielkoformatowe-
go NEC oferuje funkcje, które spełniają sze-
reg wymagań stawianych w biznesie. Należą 

do  nich: funkcja SpectraView Engine, która zapew-
nia wszechstronne zarządzanie kolorem, 
co  przekłada się na  wyjątkową dokład-
ność i  spójność obrazu, a  także kilka 
trybów do pracy z wieloma źródłami sy-
gnału, pozwalających na  wyświetlanie 
do czterech różnych obrazów obok siebie. 
Połączenie bardzo wysokiej rozdzielczo-
ści, odświeżania na poziomie 60Hz oraz 
zaawansowanych algorytmów stabilizacji 
obrazu zapewnia odbiorcom niezrównaną 
wyrazistość przekazu.
 X981UHD oferuje doskonałą elastycz-
ność oraz szereg technologii i funkcjonal-
ności pozwalających na  pełną kontrolę 
nad  wyświetlanym kontentem. Wszystkie 
parametry obrazu, takie jak rozdzielczość, 
kolor, orientacja i położenie można swobodnie dosto-
sować do   wymagań i zmieniać je w  razie potrzeby – 
powiedział Tobias Augustin, Product Manager Public 
Displays w NEC Display Solutions Europe.
 Pomimo solidnej, metalowej tylnej pokrywy i kon-
strukcji wspierających monitor waży mniej, niż inne 

produkty z  tej samej kategorii. Monitor wyposażony 
w bezpośrednie podświetlenie LED oferuje pełną listę 
dobrze znanych profesjonalnych funkcji NEC, włącznie 
z inteligentnym systemem zarządzania ciepłem, sprzę-

tową kalibracją za pomocą wewnętrznych 
tablic LUT oraz gotowością do  pracy 
w  trybie 24/7. Obsługuje do ośmiu wejść 
cyfrowych, w tym jedno DisplayPort, czte-
ry porty HDMI, dwa DVI-D oraz OPS. Po-
nadto posiada gniazdo opcji OPS, które 
umożliwia zwiększenie wydajności moni-
tora w  dowolnej chwili bez  konieczności 
stosowania jakichkolwiek zewnętrznych 
urządzeń czy przewodów.

Obsługa dużych instalacji jest prosta 
przy  zastosowaniu darmowego oprogra-
mowania NaViSet Adminsitrator  2, umoż-
liwiającego zarządzanie wszystkimi pod-
łączonymi monitorami z  jednej lokalizacji.
Zastosowanie energooszczędnych kom-

ponentów, szerokie wykorzystanie tworzyw sztucz-
nych pochodzących z  odzysku oraz brak szkodli-
wych materiałów w połączeniu z  inteligentnymi funk-
cjami i czujnikami oszczędzającymi energię sprawia, 
że wszystkie produkty 4K UHD NEC pozostają w zgo-
dzie z proekologiczną fi lozofi a NEC Green Vision. (aw)

Firma NEC Display Solutions wprowadza właśnie na rynek 
MultiSync® X981UHD, 98-calowy monitor o rozdzielczości UHD. 
Ten profesjonalny monitor, idealny do pomieszczeń kontrolnych, 
digital signage, zastosowań medycznych, konferencji i tworzenia 

multimediów, zapewnia rozdzielczość czterokrotnie większą 
od Full HD, a ponadto skaluje treści z niższych rozdzielczości.

NEC X981UHD
– największy wielkoformatowy 
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EYE DRIVE

Wideorejestrator Ferguson Eye Drive nagrywa 
obraz w rozdzielczości HD, który można oglą-
dać na 2,7” wyświetlaczu. Do urządzenia moż-
na podłączyć, będący w zestawie, zewnętrzny 

odbiornik GPS, który pozwala na wyznaczenie 
położenia geografi cznego, prędkości i  czasu 

oraz synchronizację tych danych z zapisem 
wideo. Darmowe oprogramowanie Fergu-
son GPS Player umożliwia jednoczesne 
śledzenie zapisu audio-wideo i  położenia 
pojazdu na mapie w czasie rejestracji od-
twarzanego materiału, a  aplikacja Fergu-
son Smart Cam na odtwarzanie zdjęć i fi l-

mów na telefonie z systemem operacyjnym Android.
 Po wykryciu ruchu w miejscu, na które skierowana jest 
soczewka kamery, czujnik ruchu uruchamia automatyczną 
rejestrację obrazu. 155° kąt widzenia wideorejestratora po-
zwala na rejestrację obrazu z pobocza.

MARZEC 2015
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TELEWIZOR 5K 

Zakrzywiony telewizor LED 105Q8000 fi rmy Haier wy-
świetla obraz o  przekątnej 105” w  rozdzielczości 5K 
(5120x2160), z częstotliwością odświeżania 100 Hz i kon-
traście dynamicznym 40 000 000:1! Promień zakrzywie-
nia wynosi 4 m (poprzedniej generacji 6,6 m). Urządzenie 
wyposażono w  technologię polaryzacyjną 3D Haier Fa-
mily 3D, portal aplikacji Haier Smart TV, zintegrowaną wy-
szukiwarkę internetową, podwójny tuner DVB-T/C/T2, mo-
duł Wi-Fi, DLNA oraz złącza: RJ45, 2 x USB (nagrywarka 
USB, Timeshift, USB video i odczyt HEVC), 3 x HDMI 1.4a 
(2x4K i 1080p), CEC i ARC (HDMI1), HDMI 2.0, wejście 
na słuchawki, wejście PC D-Sub15, złącze S/PDIF i gło-
śniki 2 x 10 W.

STYLOWE RADIO DAB+

Obecnie sygnał cyfro-
wy Polskiego Radia jest 
już dostępny w 10 mia-
stach, a  1  kwietnia  br. 
planowane jest uru-
chomienie nadajników 
DAB+ w Białymstoku, 
Bydgoszczy, Koszali-

nie, Lublinie, Olsztynie, 
Rzeszowie i  Zielonej Górze. 

Wówczas łączny zasięg emisji DAB+ 
obejmie 55% populacji kraju, zamieszkującej 

56,1  tys. km² (17,93%). Poza znanymi z anteny Jedynką, 
Dwójką, Trojką, Czwórką i Radiem Poland (Polskie Radio 
dla Zagranicy) tylko w „cyfrze” są informacyjne Polskie Ra-
dio 24, muzyczno-informacyjne Polskie Radio Rytm i Pol-
skie Radio RDC. A  także rozgłośnie regionalne. Jeszcze 
w  tym roku w  technologii DAB+ nadawane będą Polskie 
Radio Dzieciom i Polskie Radio dla Seniorów.
 Wśród wielu dostępnych na rynku modeli radioodbior-
ników DAB+ uwagę przyciąga Philips ORT7500, wzoro-
wany na  historycznym radioodbiorniku Philetta 254, wy-
produkowanym przez Philipsa w  1955  r. Odbiera sygnał 
FM i DAB+.
 Główna część obudowy to drewniana, lakierowana 
na czerwono skrzynka, w której wyróżnia się szeroki, czar-
no-biały podświetlany wyświetlacz LCD.
 Dwa  3”  głośniki stereo, umieszczone na  froncie, 
pod maskownicą osłoniętą czarnym materiałem, wspiera-
ne są przez system Bass Refl ex. Razem emitują dźwięk 
z mocą 20 W. Radio ma funkcję automatycznej synchroni-
zacji zegara. Także automatyczne jest dostrajanie cyfrowe, 
a w obu pasmach można zaprogramować po 30 stacji ra-
diowych. Łączność Bluetooth (zasięg do 10 m) umożliwia 
strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzenia mobilnego, 
które można też ładować via port USB. Wejście liniowe Au-
dio In pozwala na podłączenie dowolnego zewnętrznego 
źródła dźwięku za pomocą kabla z wtyczką jack 3,5 mm.

KOLOROWY SMARTWATCH

Chronos Colour fi rmy Goclever ma kolorowy, dotyko-
wy 1,6”  wyświetlacz TFT LCD, który wyświetla maile 
oraz umożliwia odbieranie i wysyłanie wiadomości SMS 
bez wyjmowania telefonu, o  ile nie jest od nas oddalony 
ponad 10 m. Połączenia telefoniczne możemy inicjować 
wybieraniem głosowym kontaktów z książki telefonicznej 
w smartfonie.
 Dzięki przyciskom funkcyjnym na tarczy obsługa wo-
doodpornego zegarka jest bardziej intuicyjna i po-
zwala na  jego spersonalizowa-
nie. Zegarek, o masie 60 g 
i  kopercie o  wymiarach 
4,1  x 5,5  x 1,2 cm, ma 
wbudowany odbiornik 
radiowy, akcelerometr, 
który zlicza pokonany 
dystans, kroki i spalo-
ne kalorie oraz aplika-
cje: kalendarz, kalku-
lator, alarmy i informa-
cje o pogodzie. Steruje 
odtwarzaniem muzyki 
i  aparatem fotografi cz-
nym smartfona. Bateria 
o  pojemności 350  mAh wy-
starcza na  5  dni normalnego użytko-
wania lub 2 tygodnie w stanie czuwania..
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ZEWNĘTRZNA KAMERA

W  temperaturze od  -40°C 
do 50°C może pracować od-
porna na  kurz i  wodę (stan-
dard IP67) kamera GU1 de-
biutującej na  polskim rynku 
tajwańskiej fi rmy SMAX. Wyposa-
żona jest w  ruchomy obiektyw oraz umożli-
wia zdalne sterowanie ostrością i  przybliża-
niem (obiektyw z  ogniskową 3-10,5 mm). Ja-
kość rejestrowanego obrazu o  rozdzielczości 2 MP 
w trybie 1080p/30fps wspiera funkcja WDR oraz au-
tomatyczna regulacja ostrości. Kamera ma 2 wejścia 
cyfrowe, gniazdo kart pamięci SDHC/micro SD oraz 
wyjście cyfrowe i tv. Maksymalny zasięg podczerwie-
ni – 40 m.

PROJEKTOR LASEROWY 4K

Przystosowany do  pracy w  wysokiej klasy rozwiązaniach 
prezentacyjnych, w  których wyświetlany obraz pochodzi 
z kilku urządzeń, projektor VPL-GTZ1 fi rmy Sony wyposażo-
no w technologię wyświetlania obrazu łączącą fi rmowe roz-
wiązanie 4K SXRD z laserowo-fosforowym źródłem światła. 
Efektem jest barwne światło o  jasności 2000  lm i znakomi-
ta jakość obrazu. Projektor umożliwia wyświetlanie na do-
wolnej białej powierzchni obrazu o przekątnej 1,7 – 3,7 m, 
przy projekcji nawet z odległości 17 cm od ekranu. Uniwer-
salna konstrukcja pozwala na ustawienie go na podłodze, 
zawieszenie pod  sufi tem albo umieszczenie za  ekranem. 
Urządzenie może współpracować z  systemem łączącym 
obraz z wielu projektorów i  jest wyposażone 
w  wygodną funkcję szybkiego 
włączania/wyłączania.
 Projektor o masie 55 kg 
i wymiarach 1250 x 265 x 
535  mm podczas pracy 
pobiera 520 W, a w trybie 
czuwania – 0,5 W. Lam-
pę można eksploatować 
20 000 godz.

60-KROTNY ZOOM OPTYCZNY

Aparat COOLPIX P610 fi rmy Nikon ma obiektyw NIKKOR 
z  60-krotnym zoomem optycznym (24–1440 mm) z moż-
liwością uzyskania 120-krotnego powiększenia za pomo-
cą funkcji Dynamic Fine Zoom, elektroniczny wizjer i  3” 
ruchomy wyświetlacz w  technologii RGBW (921 000   px). 
Wykonane zdjęcia (o  rozdzielczości 16  MP) można bły-
skawicznie udostępnić dzięki modułowi Wi-Fi i  obsłudze 
technologii NFC. Systemami GPS/GLONASS/QZSS po-
zwala na  śledzenie miejsc sesji fotografi cznych. Optycz-
na redukcja drgań (VR) z podwójną detekcją minimalizuje 
efekty poruszenia aparatu, zapewniając ostrość obrazu na-
wet przy maksymalnej ogniskowej lub podczas rejestrowa-
nia fi lmów Full HD (1080/60p) z wysoką jakością dźwięku 
uzyskiwaną dzięki zmianie kierunkowości mikrofonu wraz 
ze zmianą ogniskowej. Nagrywanie rozpoczynamy jednym 
naciśnięciem przycisku.

DO FIRMY, DO DOMU

JERZY BOJANOWICZ
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KAMERY DLA KAŻDEGO

Legria HF R56 i Legria HF R506 to kompaktowe ka-
mery fi rmy Canon wyposażone w system wideo Ca-
non Full HD. Rozbudowany tryb fi lmowania dziecka 
(Baby Mode) pozwala rodzicom stworzyć do  trzech 
oddzielnych profi li najmłodszych, ze spersonalizowa-
nymi albumami, w których przechowywany jest każdy 
fi lm, dokumentujący dorastanie i rozwój dzieci. Moż-
na także dodać informacje: waga, wzrost oraz ważne 
daty i etapy w rozwoju dziecka.
 Łączność Wi-Fi pozwala na zdalną obsługę i mo-
nitorowanie na  żywo podczas nagrywania z  domu. 
Aplikacja Canon CameraAccess Plus umożliwia za-
trzymanie i wznowienie nagrywania oraz przybliżanie 
i oddalanie toczącej się akcji.
 Łatwo podłączany do korpusu kamery panel Ca-
mera Pan Table CT-V1 może być bezprzewodowo 
sterowany za pomocą smartfona lub tabletu, dzięki 
czemu użytkownicy mogą korzystać z poziomego 
panoramowania do 200º.
 Za przetwarzanie obrazu w kamerach odpowiada 
Canon DIGIC DV4, a matryca 3,2 MP Full HD CMOS 
zapewnia wyjątkową jakość obrazu w każdych warun-
kach, także przy słabym świetle. Optyczny stabilizator 
obrazu i technologia Intelligent IS sprawiają, że obrazy 
pozostają nieporuszone. Inteligentny stabilizator obra-
zu wykrywa poruszenia, gdy kamera jest w ruchu, i wy-
biera najbardziej odpowiedni tryb stabilizacji spośród 
czterech dostępnych, w tym Dynamic IS.
 Obiektyw HD ma  57x zaawansowany zoom 
optyczny. Legria HF R56 może jednocześnie nagry-
wać fi lmy w formacie AVCHD i MP4 (w Legria HF R506 
go wybieramy). Dźwięk może być nagrywany w  jed-

nym z  pięciu trybów audio, w  tym tryb mowy, 
muzyki i redukcji szumów scen (Audio Sce-

ne Select). Po wyborze jednego 
z nich następuje automatyczne 
dostosowanie mikrofonu ka-
mery do  rodzaju nagrywanej 
sceny, co  zapewnia czysty 
dźwięk. Kamery mają wejście 
na kartę SDXC.
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Dzięki nowoczesnej technologii nawet do  kil-
kudziesięciu razy krócej trwa np.  ściąganie 
fi lmów przez  internet. Ponadto użytkownicy 

skype mogą też cieszyć się rozmowami z najbliższy-
mi w komfortowych warunkach technologicznych po-
przez lepszą jakość połączenia i większą łatwość ko-
rzystania. Wyższa jakość gier czy też odbioru telewizji 
w  trybie online to też duże atuty tego innowacyjnego 
rozwiązania.
 Jeszcze niedawno szybki inter-
net był dostępny tylko dla fi rm. Te-
raz surfować w sieci z ultra prędko-
ściami można też we własnym do-
mu. Według najnowszych danych 
FTTH Council w Polsce jest 97 tys. 
Klientów usług świadczonych 
przy  wykorzystaniu światłowodu. 
Co  piąty z  nich mieszka w  Wiel-
kopolsce i  korzysta z  sieci FTTH 
(ang. fi ber to the home) od  INEA, 
największego w  tym regionie mul-
timedialnego operatora telekomu-
nikacyjnego i  czwartej sieci ka-
blowej w  kraju. W  zasięgu jej ultra 
nowoczesnej sieci światłowodowej 
jest już 70 tys. gospodarstw domo-
wych. W  tym roku zasięg tej sieci 
się podwoi. Już dziś co  dziesiąty 
klient INEA korzysta w swoim domu 
ze światłowodu.
 – Światłowód to technologia przyszłości, z  której 
możemy korzystać w naszych domach już dziś. Zalety 
szybkiego internetu są nie do przecenienia, głównie 
dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby urządzeń wy-
magających dostępu do  sieci, z  których korzystamy 

na  co  dzień. Są to nie tylko komputery i  smartfony, 
ale  też tablety, telewizory, konsole, a nawet lodówki. 
Potrzebujemy też lepszej jakości internetu do odbio-
ru treści multimedialnych dostępnych w  sieci, które 
coraz częściej pojawiają się w formacie ultra HD - 4K. 
Takie możliwości daje światłowód. Dziś dostarcza-
my Klientowi 0,5 Gb/s – jutro może to być już 1 Gb/s 
i szybciej – mówi Janusz Kosiński, Prezes INEA.

INEA oferuje usługi w technolo-
gii FTTH od 2010 roku. W 2014 roku 
potroiła liczbę klientów korzystają-
cych ze  światłowodu w swoim do-
mu. Dostęp do  najszybszego in-
ternetu w  Polsce o  przepływności 
0,5 Gb/s można zamówić w  INEA 
pakiecie. (kpm).

  ***
FTTH – fi ber to the home – umożli-
wia korzystanie z usług szerokopa-
smowych przy wykorzystaniu sieci 
w  całości zbudowanej ze  światło-
wodu. Dzięki temu rozwiązaniu, 
w  każdym mieszkaniu w  budynku 
znajduje się końcówka światłowo-
du, a wraz z nią gwarancja nieza-
wodności, jakości świadczonych 
usług i  nieograniczonej przepływ-
ności transmisji danych. Za  po-
średnictwem światłowodu klienci 

operatora telekomunikacyjnego typu INEA mogą mieć 
dostęp do niezwykle szybkiego internetu o przepływ-
nościach rzędu Gb/s, telewizji cyfrowej wysokiej roz-
dzielczości, usług na  żądanie oraz pozostałych za-
awansowanych rozwiązań telekomunikacyjnych. (KP)
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W WIELKOPOLSCE
z szybkością światła

Gdzie można zamówić najszybszy internet w Polsce? 
Najszybszy internet do domu w sieci kablowej 

można zamówić w... Wielkopolsce. Dzięki technologii 
światłowodowej osiągnął on teraz przepływność 

aż 0,5 Gb/s. Dostęp do tego ultra szybkiego 
internetu ma już co piąty Klient FTTH*** w Polsce. 
Oszczędność czasu, pieniędzy, większa wygoda 

i niezawodność to główne zalety tej oferty.
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Nim jednak dzieła, zgłoszone do wyścigu o naj-
cenniejszą w branży statuetkę, obejrzą człon-
kowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy 

Filmowej (AMPAS) do  intensywnej roboty biorą się 
wyspecjalizowane agencje marketingowe, fi rmy za-
trudniające speców od medialnego PR i reklamy oraz 
lobbyści wszelkiego autoramentu. Ale, by wśród tysię-
cy produkowanych co roku obrazów wyselekcjonować 
grupę, która warto i trzeba się zainteresować, uznano, 
że dobrym obszarem do  tego rodzaju selekcji mogą 
być festiwale fi lmowe. Oczywiście starannie wybra-
ne, i wskazane po dłuższej obserwacji, bo  i dla nich 
fakt, że  AMPAS bierze pod  uwagę ich wyróżnienia 
przy  ustalaniu oscarowej listy traktowany jest jako 
oczywiste i cenione wyróżnienie.
 Ale ów mechanizm działa i w drugą stronę. Mecha-
nizm ten dobrze oddaje tekst przygotowany w  toruń-
skiej fundacji Tumult, organizatora, od 22 już lat Mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage. 
Poniżej drukujemy jego obszerne fragmenty.

TYLKO NAJLEPSI
Selekcjonerzy Camerimage od pierwszej edycji dbali 
o  to, aby zakwalifi kowane fi lmy należały do światowej 

czołówki pod  względem poziomu artystycznego, 
ze szczególnym naciskiem na walory wizualne. W prak-
tyce oznacza to, że na Camerimage pokazywane są 
dzieła najbardziej uznanych twórców, ale  także obie-
cujących debiutantów, zapewniając uczestnikom festi-
walu przekrój tego, co dzieje się w kinie. Z kolei wybory 
selekcjonerów i członków międzynarodowych składów 
jurorskich znajdują odzwierciedlenie na  najważniej-
szych branżowych imprezach i na  rozdaniach presti-
żowych nagród.
 Potwierdzają tę prawidłowość już dwie pierwsze fe-
stiwalowe Żaby. Nagrodzone na Camerimage 1993 fi l-
my Fortepian (reż. Jane Campion, zdj. Stuart Dryburgh) 
oraz Żegnaj, moja konkubino (reż. Chen Kaige, zdj. Gu 
Changwei) w kilka miesięcy później znalazły się w gro-
nie nominowanych do Oscarów® m.in. w kategorii Naj-
lepsze Zdjęcia, a obraz Jane Campion nagrodzony zo-
stał wówczas aż trzema statuetkami. Oba fi lmy zebrały 
również nagrody i nominacje w Cannes oraz podzieliły 
się Złotymi Globami i  nagrodami BAFTA. Jeśli wziąć 
zresztą pod  uwagę tylko trzy Oscarowe® kategorie 
– Najlepszy Film, Najlepszy Film Nieanglojęzyczny oraz 
Najlepsze Zdjęcia – to okaże się, że Żaba na Cameri-
mage sześciokrotnie przełożyła się na  najważniejszą 
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Droga do Oscara rozpoczyna się w kinowych 
salach, czasem na telewizyjnych ekranach, bywa, 
że w katalogach VoD-owych wypożyczalni.

OD FORTEPIANU DO IDY,
CZYLI CAMERIMAGE 

NA DRODZE DO OSCARA

OSCARY 2́015

Mahmoud Kalari Łukasz Żal
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nagrodę w świecie kina, a aż dwadzieścia cztery nagro-
dzone na Camerimage fi lmy były później nominowane 
do Nagrody Akademii w  jednej z  tych trzech kategorii. 
W  samych tylko Konkursach Głównych Camerimage 
znalazło się prawie trzydzieści fi lmów nagrodzonych 
Oscarem® w  jednej z dwudziestu kilku kategorii, a po-
nad sześćdziesiąt kolejnych konkursowych tytułów zo-
stało przynajmniej nominowanych do  tej renomowanej 
statuetki.

W BYDGOSZCZY I LOS ANGELES
Filmy nagrodzone Żabami na Camerimage to obra-
zy zwracające uwagę przede wszystkim mistrzowsko 
dopracowaną stroną wizualną. Bezsprzeczną jed-
nomyślność w ocenie wykazało środowisko fi lmowe 
w  roku  2008, kiedy to Złota Żaba dla  Anthony`ego 
Dod Mantle była zapowiedzią Oscarów® za  zdję-
cia, dla najlepszego fi lmu i sześciu innych statuetek 
dla  Slumdoga: Milionera z  ulicy Danny'ego Boyle'a. 

REKLAMA

Mikhail Krichman Rogier StoffersGuillermo Navarro
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Ten sam obraz trium-
fował również podczas 
rozdania Złotych Glo-
bów, Europejskich Na-
gród Filmowych i nagród 
BAFTA. Podobnie rzecz 
miała się dwa lata wcze-
śniej. Do  Złotej Żaby 
2006, przyznanej Guil-
lermo Navarro za zdjęcia 
do Labiryntu Fauna w re-
żyserii Guillermo del To-
ro, dołączył Oscar®, 
którego meksykański autor zdjęć odebrał podczas 
79. ceremonii rozdania Nagród Akademii. W rywaliza-
cji o statuetkę Navarro pokonał wówczas m.in. Dicka 
Popè a, nominowanego za zdjęcia do  Iluzjonisty Ne-
ila Burgera, nagrodzonego na Camerimage Srebrną 
Żabą.
 Spośród laureatów Camerimage w  Oscarowej® 
kategorii Najlepsze Zdjęcia triumfowały także Dro-
ga do zatracenia Sama Mendesa ze zdjęciami Con-
rada L. Halla (Złota Żaba 2002) oraz Grawitacja Al-
fonso Cuaróna ze zdjęciami Emmanuela Lubezkiego 
(zwycięzca Konkursu Filmów 3D Camerimage 2013). 
W kontekście Idy (reż. Paweł Pawlikowski, zdj. Łukasz 
Żal i Ryszard Lenczewski) oraz Lewiatana (reż. An-
driej Zwiagincew, zdj.  Michaił Kriczman), laureatów 
odpowiednio 21. i 22. edycji festiwalu, którzy niedaw-
no rywalizowali o Oscara®, warto wspomnieć także 
o  innych laureatach Camerimage, zdobywających 
najwyższe laury w  kategorii „Najlepszy Film Niean-
glojęzyczny”: fi lmach Charakter (reż. Mike van Diem, 
zdj. Rogier Stoffers) oraz Rozstanie (reż. Asghar Far-
hadi, zdj. Mahmoud Kalari).

SZEFOWIE ASC I AKADEMICY
Współpraca między Camerimage a stowarzyszeniami 
operatorskimi skutkuje także obecnością wśród gości 
i jurorów festiwalu wielu wybitnych autorów zdjęć, zaj-
mujących najważniejsze stanowiska w organizacjach 
branżowych. Festiwal miał przyjemność gościć pięciu 
przewodniczących ASC – w charakterze laureatów Na-
grody za Całokształt Twórczości lub członka jury poja-
wili się William A. Fraker, Owen Roizman, Victor Kem-
per, Steven Poster i  Stephen Lighthill. Uczestnictwo 
w festiwalu Camerimage daje amerykańskiemu środo-
wisku fi lmowemu okazję do bezpośredniego zetknię-
cia z wieloma produkcjami, których nie można zoba-
czyć w kinach za oceanem. To właśnie z Camerimage 
członkowie ASC przywieźli pomysł, który z czasem za-
owocował ustanowieniem ASC Spotlight Award – na-
grody Stowarzyszenia honorującej fi lmy o znaczącym 
wkładzie w rozwój kinematografi i, ale nie mających sze-
rokiej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy-
mi laureatami tego wyróżnienia zostali Łukasz Żal i Ry-
szard Lenczewski, nagrodzeni za zdjęcia do Idy. Wielu 
wybitnych autorów zdjęć, zrzeszonych w  ASC, BSC 

i  innych wpływowych 
organizacjach, może 
się również poszczycić 
przynależnością do  eli-
tarnego grona członków 
Amerykańskiej Akademii 
Sztuki i Wiedzy Filmowej 
(AMPAS). Co  roku, i  to 
już od  samych począt-
ków istnienia Cameri-
mage, gośćmi festiwalu 
są zarówno członkowie 
Akademii, jak  i  laureaci 

przyznawanych przez nią nagród. Statuetką Oscara® 
może pochwalić się wielu spośród laureatów Nagrody 
Camerimage za Całokształt Twórczości, jak  choćby 
Vilmos Zsigmond, Haskell Wexler, David Watkin, Vit-
torio Storaro, John Seale, Volker Schloendorff, Con-
rad L. Hall czy Freddie Francis. „Oscarowcy” wielo-
krotnie zasiadali również w  składach festiwalowego 
jury – spośród samych tylko autorów zdjęć wymienić 
można takich twórców jak  John Toll, Ronnie Taylor, 
Wally Pfi ster, Chris Menges, Walter Lassally czy Pe-
ter Biziou. Ale Camerimage, choć zawsze nagradza-
ło i doceniało przede wszystkim autorów zdjęć, jest 
festiwalem chętnie odwiedzanym przez  przedstawi-
cieli wszystkich zawodów fi lmowych. Gośćmi, a na-
wet laureatami, byli już nagrodzeni Oscarem® mon-
tażyści – Jim Clark, Alan Heim, Pietro Scalia, Thelma 
Schoonmaker, Joel Cox, Martin Walsh; scenografo-
wie – Stuart Craig, Dante Ferretti, John Myhre, Ferdi-
nando Scarfi otti, Allan Starski czy Rick Carter; reży-
serzy – Michael Cimino, Joel Coen, Rob Epstein, Ang 
Lee, Steven Okazaki, Roman Polański, Terry Sanders, 
John Schlesinger, Oliver Stone, czy  Andrzej Wajda 
oraz aktorzy, a wśród nich Jeremy Irons czy Charlize 
Theron.

POCZĄTEK PODRÓŻY?
Od sześciu już lat, a od dwóch we współpracy z Ame-
rican Film Institue oraz American Society of Cinemato-
graphers, twórcy festiwalu organizują także w samym 
sercu Hollywood Camerimage Winners Show, trzy-
dniową imprezę, na której wyświetlane są zwycięskie 
produkcje z  danej edycji, docierając w  ten sposób 
do wielu przedstawicieli branży oraz przyjaciół festiwa-
lu, którzy nie byli w stanie przyjechać do Polski.
 Jest to nie tylko kolejna wyśmienita okazja do po-
twierdzenia jakości i  renomy Festiwalu jako platformy 
promocji wartościowych fi lmów, ale  także doskonałe 
miejsce do zacieśniania więzów oraz wymiany poglą-
dów na temat najnowszych wieści w świecie kina. Spo-
sobność, z której organizatorzy Camerimage skrzętnie 
każdego roku korzystają, budując rozrastającą się 
międzynarodową sieć połączeń, dzięki której dla wie-
lu fi lmów droga rozpoczęta w Polsce staje się począt-
kiem o wiele większej podróży.

KAROLINA CIECHOŃSKA I DARIUSZ KUŹMA
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Gala zamknięcia
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Film dostrzeżony – niekoniecznie nawet nagro-
dzony – na festiwalu Sundance ma zapewnioną 
dystrybucję na całym świecie.

 Sundance Channel przejmuje tę funkcję na  czas 
między festiwalami. Ale A Small Section of  the World 
nie jest zwyczajnym dokumentem. Przede wszystkim 
dlatego, że nakręciła go Leslie Chilcott, producentka 
takich fi lmów jak Będzie głośno czy oscarowa Niewy-
godna prawda, w której Al Gore ostrzegał przed glo-
balnym ociepleniem. Ale  też dlatego, że Chilcott po-
chyla się nad niewielką społecznością z Ameryki Środ-
kowej, która swój los uzależniła od kawy.
 Bynajmniej nie chodzi o narkomanów, wręcz prze-
ciwnie – to osoby trzeźwo myślące, choć działające 
intuicyjnie. Oto grupa kobiet z Kostaryki wobec biedy 
stukającej do drzwi postanowiła zająć się uprawą kawy. 
Co w tym dziwnego? Otóż to, że choć kawa rządzi świa-
tem niemal tak mocno jak ropa naftowa, jej uprawa jest 
na tyle łatwa, że aż nieopłacalna. Dlatego kobiety z Biol-
ley postanowiły nie ograniczać się do samych zbiorów, 
ale zajęły się wypalaniem kawy. W ciągu kilku lat doszły 
w tym do takiej wprawy, że ich kawa zyskała uznanie de-
gustatorów włoskiego koncernu Illy i trafi ła do ich oferty.

 Pierwsze partie fi lmu sugerują, że mamy do czy-
nienia z  eksperymentem społecznym – co  ciekawe, 
oddolnym i  spontanicznym. Eksperymentem, który 
zakończył się nieoczekiwanym sukcesem. Kobie-
ty wzięły sprawy w swoje ręce i nie tylko przekonały 
swoich mężów do powrotu do wioski, z której odeszli 
za  chlebem, ale  też osiągnęły wymierzalny sukces 
ekonomiczny. Co  więcej, wykształciły swoje dzieci 
i pokierowały ich karierami tak, by wahania koniunk-
tury na rynku kawy nie położyły się cieniem na przy-
szłości wioski.
 Jest jednak pewien zgrzyt, który poddaje w wątpli-
wość inicjatywę kobiet z Biolley. Otóż producentem fi l-
mu jest koncern Illy, zaś jedną z głównych bohaterek, 
choć mniej eksponowaną na  ekranie, jest Daria Illy, 
córka założyciela fi rmy, odpowiedzialna w  zarządzie 
za program aktywizacji kobiet-producentek kawy. Od-
powiedź na pytanie, kto był pierwszy – społeczność 
z Biolley czy koncern stymulujący analogiczne inicja-
tywy – ma znaczenie zasadnicze. Albo mamy do czy-
nienia z dokumentem o dzielnych kobietach, albo z fi l-
mem w sam raz na korporacyjny zjazd.

KONRAD J. ZARĘBSKI

Międzynarodowy kanał Sundance Channel ma ambicje 
prezentowania kina niezależnego – w domyśle takiego, które 
zaciekawiłoby selekcjonerów sławnego festiwalu Sundance. 

Robert Redford, szef Sundance Institute, przejął organizowany 
przez władze Salt Lake City festiwal i zamienił go w miejsce 

międzynarodowej konfrontacji kina niezależnego.

A Small Section 
of the World

A SMALL OF THE WORLD
USA 2014

EMISJA: SUNDENCE CHANNEL
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Czy z  nadziei, że  człowiek stary, nie obligowa-
ny koniecznością przestrzegania poprawno-
ści politycznej czy obyczajowej, może mówić 

wszystko i o wszystkim? A może po prostu tych mło-
dych, zdolnych i niezależnych czeladników kina, ich wła-
sne otoczenie wydaje się może zbyt mało interesujące, 
czy może zbyt oczywiste i przewidywalne?
 Na każde z  tych pytań można dać długie i wyczer-
pujące odpowiedzi, w zależności od odpowiadającego 
tyleż prawdziwe i  realne co bałamutne albo wręcz za-
kłamane. Taki mamy świat, coraz bardziej zagmatwany, 
niejednoznaczny i trudny do „normalnego” postrzegania. 
Ów cudzysłów wydaje się uzasadniony, bo  już od dzie-
sięcioleci, przynajmniej w  naszej części świata, hasło 
norma, to raczej katalog szaleństw, odchyleń i dewiacji.
 To zadziwiające, jak wielu mających różne paszpor-
ty fi lmowców kieruje obiektywy swych kamer na twarze 

seniorów. Przykłady? Bardzo proszę!
 Oto węgierski obraz Piękności Hajni Kis, fi lmowy 
zapis jednego dnia działalności salonu fryzjerskie-
go, gdzieś na  podbudapesztańskim przedmieściu. 
Ale w codziennej krzątaninie, w ruchach personelu i je-
go rozmowach z klientkami od razu czuć dobrego du-
cha wieloletniej rutyny i  czytelny katalog przyjaznych 
nawyków. Nie może być inaczej, bo salon fryzjerski pro-
wadza Csopi, Cili i Gabi. Trzy przyjaciółki i wspólniczki 
od… 50  lat. I podążające za realiami zawodowego ży-
cia fryzjerki, czego dowodem ich wymiana fachowych 
uwag na temat mody na fryzury okolic intymnych, które 
wymieniają w prologu fi lmu.
 Albo  pięć mocno zakręconych torunianek z  fi l-
mu Katarzyny Trzaski Maksimum przyjemności. Panie 
te uczyniły z  udziału w  testowaniu i  zakupach wszel-
kiego rodzaju sprzętów i  wynalazków, oferowanych 
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To zadziwiające, jak bardzo intensywnie 
i wielopłaszyczyznowo interesuje młodych fi lmowców 
świat ludzi mocno dorosłych. Czy to z braku aktualnie 

dostępnych, a co za tym idzie chęci poszukiwania 
naturalnych, bo obarczonych dziesiątkami lat 

doświadczenia, autorytetów?

18 ZOOM-ZBLIŻENIA JELENIA GÓRA

PANI KRYSIA 
SUPERSTAR

Fongopolis



na  niezliczonych prezentacjach, sposób na  uciecz-
kę od  samotnego życia. I  jako źródło radości z ma-
łych i  dużych przyjemności, choć nie zawsze tanich, 
bo przy kupnie bezobsługowego odkurzacz za 4 tysią-
ce czy  łóżka do masażu za  podobna cenę, zadrżała 
by niejedna wcale niebiedna ręka. Ale w  tym gronie li-
czy się autosugestia, urok sprzedawcy albo motywacja. 
I pogoda ducha, fantazja i uśmiech zadowolenia.
 W  innym tonie i nastroju utrzymana była za  to sło-
wacka Uroczystość Pavola Cizmara. Zbliżająca się 
do setnych urodzin staruszka obok codziennej samot-
ności i żalu za minionymi latami, musi doświadczyć tak-
że skrajnych dowodów pamięci o  jej rocznicy. Wizyta 
ekipy telewizyjnej okaże się w  końcu wcale zbawien-
na dla  jej nastroju, ale odwiedziny rodziny bez żenady 
i w obecności gospodyni komentującej stan budynku 
i konieczność remontu po przewidywanym rychle odej-
ściu jubilatki, przyniesie w fi nale dramatyczny skutek.
 I na koniec tej seniorskiej sekcji prawdziwa super-
gwiazda. Pani Krystyna z Warszawy, bohaterka fi lmu 
Niewidzialne Zofi i Pregowskiej, dobiegająca dziewięć-
dziesiątki i mieszkająca samotnie w małym mieszkanku 
w otoczeniu książek i notatników, w których mimo po-
stępującej ślepoty zapisuje swe kolejne dzieła poetyc-
kie. A w nich, bo one doskonale oddają postawę autorki, 
totalna afi rmacja życia, miłości, świata przyrody. I wiary 
w człowieka!
 Wszystkie wspomniane fi lmy znalazły się w konkur-
sie MFF Zoom-Zbliżenia, który już po  raz 18 odbył się 
w  Jeleniej Górze. I  tradycyjnie zaprezentował liczący 
blisko sto pozycji (obok fi lmów dokumentalnych, fabuł 
i animacji także video – art.) przegląd tego, co dzieje się 
interesującego w niezależnym kinie europejskim i świa-
towym. A dzieje się wiele interesującego i niebanalnego, 

bo młodzi, zdolni i niezależni twórcy, nawet jeśli podąża-
ją utartymi śladami, to są to ślady mistrzów kina.
 Suzan Korda zapewne wychowała się na obrazach 
Viscontiego, Schlondorffa czy  Ivorỳ ego, bo  jej Nos 
Salomei (produkcja Niemcy/USA) ma ewidentne powi-
nowactwa z klasykami. Bogata inscenizacja, wyraziste 
charaktery, wielowątkowa fabuła i  ten jedyny w swoim 
rodzaju smak i klasa w opowiadaniu o tragikomicznych 
losach pewnej berlińskiej rodziny żydowskiej, której 
ostatecznego kresu omal nie położył Auschwitz.
 Łotyszka Inesa Kurkietyle preferuje z kolei kino nie-
okazywanych emocji, styl oszczędnego i uważnej ob-
serwacji bohaterów i  ich zachowań. Jak może u Kie-
ślowskiego, Hanekego, a  kiedyś Bressona. Kukułcze 
dzieci to przejmująca opowieść o eksperymencie wy-
chowawczym, który ma ocalić dla  społeczeństwa, 
a  przede wszystkim dla  samych siebie, opuszczone, 
zapomniane sieroty.
 I jeszcze słowacki Fongopolis zrealizowany przez Jo-
annę Kożuch, to symboliczne dziecko mistrzów animacji 
z całej Europy Centralnej, bo  i kreska, i plastyka i spo-
sób budowania historii ma wiele z ich dokonań.
 Jury tegorocznej imprezy, z udziałem m.in.: Krzysz-
tofa Majchrzaka, Pawła Sali, Tomasza Raczka i Wioli 
Sowy, nie miało łatwego zadania, bo  trudno było nie 
zauważyć w  konkursie nominowanej do  Oscara Na-
szej klątwy Tomasza Śliwińskiego, armeńsko-polskiego 
Mlecznego brata Vahrama Mkhityriana czy szwedzkie-
go Aerobiku – historii miłosnej i hiszpańskiej produkcji 
W szeregu.
 Zwyciężyła niezwykła pani Krystyna, której poetyc-
ki żywioł połączony z  brawurowym poruszaniem się 
po swym zaciemnionym świecie, uwiódł wszystkich.

JANUSZ KOŁODZIEJ
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Niewidzialne

Nos Salomei
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Teraz mamy zapowiedź dziesięciu nowych odcin-
ków. Umowę na ich realizację podpisała pod ko-
niec ubiegłego roku Telewizja Polska we współ-

pracy z National Geographic Channel.
 Dobrze, że  doceniono coś, co  było autentyczną 
wartością telewizji.

DOROBEK
Obecnie TVP Historia emituje trzy autorskie cykle Wo-
łoszańskiego: Sensacje XX wieku, Encyklopedię II woj-
ny światowej oraz najnowszy – Przewodnik historyczny 
Bogusława Wołoszańskiego. Niektóre odcinki Sensa-
cji… prezentuje TVP Polonia. Kanał Polsat Play poka-
zywał niedawno Skarby III Rzeszy oraz Tajną historię 
II wojny światowej tegoż autora.

 

Wszystko zaczęło się w 1983  roku, gdy młody dzien-
nikarz i  prawnik, ale  już z  pewnym doświadczeniem 
zawodowym także w  Telewizji Polskiej, przystąpił 
do popularyzowania historii najnowszej. Jego Sensa-
cje XX wieku szybko zdobyły uznanie swoim niestan-
dardowym sposobem prezentowania historii w  formie 
żywej, dynamicznej i  cokolwiek sensacyjnej. Założe-
niem było przekazywanie dużej dawki rzetelnej wiedzy 
wzbogaconej o ciekawostki historyczne i nierozwiąza-
ne zagadki. Tych nie brakowało.
 Sensacje... w  ciągu trzydziestu lat na  antenie 
przechodziły wiele przeobrażeń: od  pierwszych pro-
gramów nagrywanych w studio i ograniczających się 
do  narracji wzbogacanej skromnymi archiwaliami, 
poprzez programy realizowane w miejscach wielkich 
wydarzeń ze  zdjęciami i  cennymi, często unikalnymi 
materiałami dokumentalnymi, aż  po  inscenizowane 
widowiska historyczne. Wszystkie występujące w nich 
postacie – także w epizodach – są autentyczne, opisy 
miejsc i kampanii wojennych oraz dialogi zostały opar-
te na najbardziej wiarygodnych źródłach.
 Cykl stał się wizytówką TVP, był realizowany z roz-
machem w  kraju i  zagranicą. Prezentowano miejsca, 
broń i rekwizyty, a autor wiódł swoje narracje na przy-
kład na plażach Normandii, w bunkrze Hitlera pod Kę-
trzynem, w Hiroszimie, na ORP „Błyskawica” i w wielu 
innych ważnych dla historii najnowszej miejscach.
 Przez pewien czas przy pisaniu scenariuszy poma-
gał Wołoszańskiemu Maciej Zakrocki, wówczas stu-
dent dziennikarstwa, dziś realizujący własne programy 
publicystyczne, m.in. Spór o historię.

CZAS DOBRZE WYKORZYSTANY
W 1985 roku Wołoszański został korespondentem Te-
lewizji Polskiej w  Londynie i  dobrze wykorzystał ten 
czas. W ciągu trzech lat przygotował wiele wartościo-
wych materiałów fi lmowych, jak choćby Żelazna pre-
mier (o Margaret Thatcher) czy Powrót (o generale Si-
korskim), ale  także zwiedził wiele trudno dostępnych 

PO TROCHU
WYCIĄGANE Z LOCHU

Na ekrany telewizji wracają Sensacje XX wieku, popularny 
i ceniony cykl historyczny Bogusława Wołoszańskiego 

emitowany w TVP w latach 1983-2005.
Powtarza go regularnie, niestety w porządku dość 

chaotycznym, TVP Historia.

W londynie

Lata studenckieTajemnica twierdzy szyfrów

Na planie
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miejsc w Wielkiej Brytanii: podziemia zamku Dover, 
gabinet Winstona Churchilla, siedzibę Foreign Offi ce 
czy tajny schron rządu brytyjskiego.
 Doświadczenie i nawiązane kontakty pozwoliły po-
tem jego ekipie docierać tam, gdzie działa się historia. 
Także i dziś z autentycznym zainteresowaniem oglą-
damy prezentowane na ekranie obiekty: bunkry na linii 
Maginota, schrony okrętów podwodnych w St. Naza-
ire, zabudowania fortu Eben Emael czy niedostępne lo-
chy w rejonie Verdun. Walor autentyczności to wartość 
niezbywalna cyklu, doceniana także obecnie, wiele lat 
od jego powstania. Programy z lat 90. wydają się naj-
bardziej wartościowe, najbardziej przekonujące w swej 
dokumentalnej i dokumentacyjnej formie.
 Z czasem Bogusław Wołoszański włączył do swego 
cyklu 50-minutowe widowiska odtwarzające wielkie wy-
darzenia przy pomocy aktorów, zresztą wybitnych, jak: 
Danuta Stenka, Jan Nowicki, Jan Frycz, Krzysztof Glo-
bisz, Jan Peszek i  inni. Tak powstały widowiska histo-
ryczne o wojnie polsko-bolszewickiej, powstaniu wiel-
kopolskim, bitwach pod Mokrą i nad Bzurą czy historii 
ORP Orzeł.
 Od 1992 roku, obok pojemnych problemowo Sen-
sacji..., zaczął realizować Encyklopedię II wojny świa-
towej, cykl o  nieco węższym zakresie tematycznym, 
pracując jednocześnie nad jej książkowym wydaniem. 
Książka ukazała się w 1997 roku. Zawiera ponad tysiąc 
haseł, setki zdjęć, map, planów i rysunków.

NOWY ETAP
W  2005  roku Wołoszański odszedł z  TVP. Zajął się 
pisaniem scenariusza do  13-odcinkowego serialu 
Tajemnica twierdzy szyfrów według swojej powieści 
Twierdza szyfrów. Serial w  reżyserii Adka Drabińskie-
go ukazuje historię polskiego kryptologa w mundurze 
Abwehry (w  tej roli Paweł Małaszyński), który próbu-
je przechwycić niemiecką maszynę deszyfrującą. 

Tajemnica... zyskała uznanie widzów (premiera 2007) 
i co pewien czas bywa wznawiana. Została zakupiona 
przez zagraniczne telewizje, m.in. szwedzką, słowac-
ką, węgierską, japońską.
 Od stycznia 2014 roku na antenie TVP Historia Bo-
gusław Wołoszański prowadzi swój autorski Przewodnik 
historyczny. Program traktuje poszczególne wydarzenia 
czy etapy historyczne w sposób bardziej skondensowa-
ny, monografi czny, co widać np. na podstawie odcinka 
Bóg wojny o dziejach unikalnego francuskiego czołgu 
Renault FT-17 z okresu I wojny światowej używanego 
przez wiele państw, także przez Polskę, jeszcze pod-
czas II wojny. Jak zwykle porusza się po obszarach do-
skonale sobie znanych, a robi to nie tylko profesjonalnie, 
ale także w dawnym dobrym stylu.
 Ma imponujący dorobek: ponad setkę Sensacji 
XX wieku i kilkaset innych (Punkt krytyczny, Archiwum 
XX wieku, To jest historia), napisał wiele artykułów oraz 
wydał 14 książek przedstawiających mechanizmy po-
lityczne i gospodarcze ubiegłego stulecia. Jest laure-
atem licznych nagród, w  tym nagrody im. Bolesława 
Prusa, Wiktorów i Superwiktora oraz nagrody I Festi-
walu Twórczości Telewizyjnej.
 A teraz znów jest w grze. Nic dziwnego – to tytan 
pracy.

* * * 
Tytuł artykułu, zapożyczony od jednego z archiwalnych 
cykli TVP Kultura, dobrze oddaje zarówno problematy-
kę, jak i usytuowanie programowe telewizyjnych przed-
sięwzięć Bogusława Wołoszańskiego. Podziemia, lo-
chy, schrony i jaskinie nadal kryją wiele tajemnic... A je-
go programy „po  trochu wyciągane lochu” co pewien 
czas wracają na  ekrany telewizyjne ku  satysfakcji wi-
dzów, dla których były i są jedną z najbardziej atrakcyj-
nych i skutecznych form popularyzacji historii.

BARBARA KAŹMIERCZAK

Tajemnica twierdzy szyfrów
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Strajki w  zakładach przemysłowych, jeśli już nie 
można było ich ukryć, stawały się „przerwami” 
bądź „przestojami w  pracy”, a  permanentny 

– raz lżejszy, raz cięższy – kryzys nazywano „chwilowy-
mi trudnościami”.
 Ulica, bazar, tramwaj i pociąg mówiły po swojemu. 
Inaczej niż w propagandzie. Na jej użytek peerelowski 
język ezopowy produkował coraz to nowe łamańce, wy-
kazując się przy tym akrobatyczną giętkością i pomysło-
wością. Władza chciała jak najlepiej. To jasne. Nieznośne 
warunki egzystencji milionów ludzi otrzymały więc zaraz 
po wojnie nazwę „bolączek” – żeby mniej ludzi bolało, 
opatrywanych epitetem stałym „przejściowe”.
 W połowie lat pięćdziesiątych „przejściowe bolącz-
ki” dotykały nie tylko miliony ludzi, lecz także tworzącą 
się telewizję. Na zewnątrz obowiązywał urzędowy entu-
zjazm. Natomiast w środku tego osobliwego laborato-
rium panowała niemal niewyobrażalna dzisiaj prowizor-
ka. Pionierzy telewizji w Polsce byli jej pionierami w peł-
nym tego słowa znaczeniu. Warunki, w jakich pracowali, 
nie tyle trudno opisać, co w coś takiego uwierzyć.
 Jak na dłoni widać to na przykładzie spontanicznego 
ruchu tworzenia się regionalnych ośrodków po Paździer-
niku 56. Stołeczna centrala została postawiona przed 
faktem dokonanym. W ciągu paru lat teren zmobilizował 
wszelkie siły, aby nadawać choćby przez pół godziny coś 
własnego. Tak mało, prawie nic, a przecież bardzo wiele, 
zważywszy, że dzienny (choć wtedy jeszcze nie codzien-
ny) program telewizyjny trwał zaledwie kilka godzin. Ab-
solutna jego większość powstawała na placu Powstań-
ców Warszawy i była transmitowana „na kraj” łączami ze 
stolicy. W warunkach mniej niż skromnych z Poznania, 
Krakowa, Łodzi, Katowic, Wrocławia, Gdańska i Szcze-
cina pojawiły się jednak na antenie nie tylko lokalne 

informacje i audycje działów publicystycznych (z  repor-
tażami fi lmowymi kręconymi na taśmie 16 mm włącznie), 
ale nawet miejscowe produkcje teatru telewizji!
 W naprędce organizowanych, niedoinwestowanych 
studiach telewizyjnych Poznania, Łodzi, Krakowa, Kato-
wic i in. panowała straszliwa ciasnota. W ośrodku łódz-
kim codziennością było studio emisyjne o powierzchni 
24 metrów kwadratowych (4 x 6 m). Ośrodek szczeciń-
ski całkiem nawet zamilkł latem 1958 decyzją Dyrekcji 
Centralnego Zarządu Radiostacji i  Telewizji nakazują-
cej zwrot kamery i nadajnika produkcji francuskiej do 
Poznania, z  wyznaczeniem perspektywy powrotu do 
nadawania przez Szczecin na rok 1960.
 Mimo to – na przekór różnym trudnościom i „bolącz-
kom” – w ciągu kilkunastu miesięcy „z niczego” powsta-
ło i zaczęło nadawać własne programy kilka regional-
nych ośrodków telewizji. Odpowiedzią centrali zasko-
czonej tym oddolnym pędem stało się redukujące ich 
znaczenie nazewnictwo (DOT – Doświadczalne Ośrodki 
Telewizyjne) oraz utworzenie pełniącego funkcję hamul-
cowego Biura Rozbudowy Telewizji. 
 Istniało biuro rozbudowy, ale w  terenie brakowało 
wszystkiego. Kręgi odbioru sygnału wokół miast po-
zostawały ciągle nieduże z wyjątkiem Wrocławia, któ-
ry dysponował nadajnikiem usytuowanym na Ślęży. 
Szczytem ówczesnych marzeń każdego ośrodka był 
własny wóz transmisyjny. Pospolite ruszenie telewizyjne 
w regionach nie dało jednak za wygraną, choć współ-
praca z „centralą” na co dzień nie układała się dobrze. 
„Przejściowe bolączki” (brak kamer, nadajników odpo-
wiedniej mocy, piętrzące się przeszkody administracyj-
ne, cięcia fi nansowe, ograniczanie czasu antenowego 
itp.) miały jeszcze potrwać długie lata.

MAREK HENDRYKOWSKI

Dziwny to był rytuał: mówić, przemilczając. W publicystyce, wobec systemowej 
niemożności nazywania rzeczy po imieniu, należało milczeć albo sięgnąć 

po rozmaite omownie i eufemizmy. W warunkach monopolu państwa, 
w limitowanym i pieczołowicie cenzurowanym obiegu informacji o świecie 

i o nas samych panowało wielkie „zamiast”.

TAK ZWANE BOLĄCZKI
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NA CELOWNIKU

I TAK 
WARTO ŻYĆ

Pani wiceprezydent do spraw kultury jednego z polskich miast 
średniej wielkości, gdzie odbywa się od blisko trzydziestu 

lat festiwal poświęcony rodzimym fi lmom, w którym czynnie 
uczestniczy, mówiąc o dobrej formie polskiego kina, wyraziła 
żal, że nasi reżyserzy nie są zbyt zainteresowani pozytywną 

energią, która przecież w nas – jako społeczeństwie – drzemie.

Tylko gwałty i mordy, bieda i nę-
dza, porażki w  życiu osobistym 
i  zawodowym, przegrane po-

wstania, a  jak nawet zdarzy się wygra-
ne, o czym mało kto wie, to w fi lmie mu 
poświęconym zwycięstwo stanowi jak-
by margines opowieści.
 Coś jednak w polskim kinie drgnęło, 
i  to solidnie drgnęło. Nie tylko publicz-
ność wróciła na rodzime fi lmy, nie tylko 
lawina nagród dla naszych dokonań, ze 
Srebrnym Niedźwiedziem za Body/Cia-
ło Małgorzaty Szumowskiej oraz Osca-
rem dla Idy Pawła Pawlikowskiego na 
czele, ale i  charakter samej produkcji 
mocno ewoluował. Coraz częściej do-
strzega się (z  pewnym zdziwieniem), 
że mamy całkiem niezłe kino gatunko-
we, czego najlepszymi przykładami są 
Bogowie Łukasza Palkowskiego, Foto-
graf Waldemara Krzystka, Ziarno praw-
dy Borysa Lankosza czy debiutancki 
Jeziorak Michała Otłowskiego. Kino 
polskie staje się coraz bardziej zróżni-
cowane. I gatunkowo, i rodzajowo, i tematycznie. Z ory-
ginalnymi stricte autorskimi propozycjami – np. fi lmy 
Grzegorza Królikiewicza czy Lecha Majewskiego – są-
siadują niezwykle udane tytuły – jak wyżej wymienio-
ne – tzw. kina środka, z fi lmami „dołującymi” – obrazy 
przepełnione pozytywną energią, po których po prostu, 
używając tytułu ostatniego dokonania Macieja Pieprzy-
cy, Chce się żyć. Takim fi lmem są choćby Bogowie, do-
cenieni zarówno przez festiwalowych jurorów (Gdynia), 
krytykę (Złota Taśma), jak i publiczność (ponad dwa mi-
liony widzów)! Co więcej, wszystkie te sukcesy okazały 
się jak najbardziej zasłużone, bo takiego fi lmu – fanta-
stycznie łączącego w  sobie walory kina artystyczne-
go i komercyjnego, elementy komedii i dramatu, a na 
dodatek przepełnionego emocjami i wyjątkową dawką 

pozytywnej energii – dawno nie było na 
naszych ekranach. Chciałem zrealizować 
taki nieco rock’n’rollowy, dynamiczny fi lm 
drogi – wyznał Łukasz Palkowski. I taki fi lm 
właśnie powstał, szybko stając się tytu-
łem wręcz kultowym. Niektóre z zawartych 
w nim konstatacji weszły już do powszech-
nego obiegu, jak na przykład ta: Polak Po-
lakowi to nawet porażki zazdrości.
 Inny przykład uhonorowane Srebr-
nym Niedźwiedziem na berlińskim festiwalu 
Body/Ciało. Takiej opowieści po Małgorza-
cie Szumowskiej się nie spodziewałem. By-
łem pewny, że drzemie w niej olbrzymi po-
tencjał i może zrobić fantastyczny fi lm, nie 
o to chodzi. Po prostu, nie podejrzewałem, 
że skrywa w sobie taki potencjał dowcipu, 
życiowej mądrości i optymizmu, właśnie. 
 W Body/Ciele opowiada – jak przed 
dziewięciu laty w kapitalnym dokumencie 
A czego tu się bać? – o śmierci. I – odmien-
nie niż w  tamtym fi lmie – o  ludziach z nią 
nieoswojonych. A czyni to przejmująco, ale 
i zabawnie, niezwykle zabawnie. Szumow-

ska zrealizowała bowiem komedię, lecz dość specyfi cz-
ną komedię. Nie jest to historia utrzymana w konwencji 
tzw. jaj z pogrzebu, a uśmiech, który pojawia się na twa-
rzach widzów podczas seansu, spowodowany jest po-
przedzającą go refl eksją. A także ogromnym ładunkiem 
pozytywnej energii, w  którą autorka wyposażyła swój 
fi lm. Bo Body/Ciało to także opowieść o życiu, przede 
wszystkim o życiu. Ten fi lm musi opowiedzieć o absur-
dzie życia, jego pięknie, brzydocie, ale nade wszystko 
absurdzie. Bo nie mamy wpływu na życie, ono kieruje 
nami. Często najdziwniejszymi ścieżkami – pisze Szu-
mowska w reżyserskiej eksplikacji. Jakbym słyszał Ada-
ma Nowaka i zespół Raz Dwa Trzy: I tak warto żyć / I tak 
warto żyć / I tak warto żyć/ I tak…

JERZY ARMATA



 Maciej Piechociński dołączył 
do  INEA i  objął stanowisko dyrek-
tora sprzedaży. Dotychczas by ł 
związany z  UPC, gdzie zajmował 
stanowisko Dyrektora ds.  Rozwoju 
i Wsparcia Sprzedaży, wcześniej – 
m.in. Dyrektora Sprzedaży i Obsłu-
gi Klientów w Regionach oraz Dyrektora Sprzedaży.
 Discovery Networks Central &  Eastern Europe, 
Middle East and  Africa (CEEMEA), powołał Toma-
sza Parfi enowicza na  stanowisko Strategy Directora 
na  109  rynków regionu CEEMEA. Pracę rozpocznie 
z początkiem kwietnia 2015 roku, a do jego głównych 
zadań należeć będą analiza i planowanie związanie 
z  rozwojem strategicznym oferty fi rmy na  rynkach 
Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu 
i Afryki. 
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4-8.03 TAMPERE, 45 Int. Short Film Festival

5-15.03 SOFIA, 19 International Film Festival

13-22.03 CRETEIL, 37 Festival int. de fi lms de femmes

13-23.03  SALONIKI, 17 Thessaloniki Documentary Festival

19-27.03  PRAGA, 22  IFF FABIOFEST

21-28.03  BARI, 6 International Film Festival

23-26.03 HONG KONG, Int. Film & TV Market FILMART

IDA ZDOBYWA OSCARA®

Film Pawła Pawlikowskiego, zrealizowany w koproduk-
cji z CANAL+, zdobył Oscara 2015 za najlepszy fi lm 
nieanglojęzyczny. To historyczny sukces polskiego 
kina i pierwsze zwycięstwo rodzimego fi lmu w  tej ka-
tegorii. Również dla CANAL+ jest to niezwykle waż-
ne wydarzenie przypadające na obchody 20. urodzin 
działalności kanału w Polsce.
 Jesteśmy dumni, że współprodukowana przez CA-
NAL+ „Ida” przechodzi do  historii polskiej kinemato-
grafi i. Oscar został przyznany w  niezwykłym dla  nas 
momencie – CANAL+ obchodzi 20-lecie obecności 
w  Polsce. Pragnę serdecznie pogratulować Pawłowi 
Pawlikowskiemu i  wszystkim zaangażowanym w  pro-
dukcję „Idy” – powiedział Julien Verley, prezes zarządu 
i dyrektor generalny platformy nc+. 

KUCHNIA+ NAGRODZONA 
TELEKAMERĄ 

Kuchnia+, autorski kanał tematyczny platformy nc+, 
otrzymała specjalną nagrodę podczas uroczystej gali 
Telekamery „Tele Tygodnia”. Tę nagrodę stacja zdoby-
ła za dbałość o lokalne polskie tradycje, które promuje 
w swoich programach kulinarnych.
 – To wyróżnienie jest dowodem na  to, że obrana 
przez nas droga jest słuszna. Siłą Kuchni+ są produk-
cje własne, których ze  względu na  duże zaintereso-
wanie widzów jest na naszej antenie coraz więcej. Już 
w marcu na antenę w drugim sezonie wróci program 
„Be Active. Ewa Chodakowska”, a  czwartą odsłonę 
będzie miało „ABC GOTOWANIA” Mariety Mareckiej. 
Oczywiście to nie wszystkie niespodzianki, które przy-
gotowaliśmy na wiosnę – mówi Marta Szwakopf, dyrek-
tor kanałów lifestyle’owych i dokumentalnych nc+. 

MOCNY START TANDEMU BBC
1 lutego 2015 r. miała miejsce światowa premiera dwóch 
nowych globalnych marek BBC Worldwide – BBC Brit 
i  BBC Earth – które w  Polsce, jako pierwszym kraju 
na świecie, zadebiutowały w  formie kanałów telewizyj-
nych. Wyniki oglądalności z pierwszego dnia ich emisji 
pokazały, że bardzo szybko zdobyły serca polskiej wi-
downi. BBC Brit osiągnął pierwszą pozycję, w komer-
cyjnej grupie wiekowej 16 do  49, względem udziałów 
swoich bezpośrednich konkurentów, BBC Earth miał 
największe udziały w oglądalności wśród stacji konku-
rencyjnych podczas premierowej emisji serii Człowiek 
i  Wszechświat z  Brianem Coxem w  roli gospodarza 
(godz. 18:00-19:00) oraz podczas emisji Jak przetrwać 
megatsunami (godz. 23:10 - 01:00).
 Wyniki oglądalności BBC Earth dowodzą po  raz 
kolejny, że Polska widownia szczególnie docenia przy-
rodnicze produkcje BBC. Z badania przeprowadzone-
go w styczniu tego roku na zlecenie BBC Earth wynika, 
że aż 3/4 Polaków uważa telewizję za główne źródło 
wiedzy o świecie natury, 43% przyznaje nawet, że pro-
gramy tego typu inspirują ich do wyjścia na zewnątrz 
i odkrywania tajemnic otaczającego nas świata.
 Bardzo cieszy mnie fakt, iż BBC Brit i BBC Earh już 
w dniu swojej premiery odnotowały tak dobre wyniki oglą-
dalności, szczególnie w obliczu wyjątkowo silnej konku-
rencji tego dnia. Reakcja polskich widzów jest bardzo 
obiecująca. Jestem przekonany, że zwiastuje dalsze suk-
cesy obu stacji – komentuje Jacek Koskowski, General 
Manager & Vice President BBC Worldwide Polska. 
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ERICSSON I LEGIA…
…Warszawa podpisały sześcio-
letnią umowę, która zagwaran-
tuje kibicom na stadionie przy 
ul. Łazienkowskiej jako jednym 
z  pierwszych w  Europie najwyż-
szy standard łączności Wi-Fi oraz 
dodatkowe usługi, które obie stro-
ny ogłoszą przed końcem sezonu 
2014/2015. Zgodnie z  modelem 
biznesowym Small Cell as a  Se-
rvice zaprezentowanym na Mobi-
le World Congress 2014, Ericsson 
dostarczy kompletne rozwiązanie: 
access pointy Wi-Fi, IP routery, 
switche Ethernetowe oraz zapla-
nuje, zaprojektuje i wdroży rozwią-
zanie. Usługa będzie następnie 
optymalizowana i  utrzymywana 
przez fi rmę Ericsson.
 Oliver Kanzi   dyrektor zarza-
dzajacy w  fi rmie Ericsson, powie-
dział: Tysiące ludzi pojawia się na 

stadionie by oglądać Legię War-
szawa w akcji i klub naturalnie chce 
by tak pozostało. Dzięki wdrożeniu 
pojemnej sieci Wi-Fi zapewnimy 
tłumom fanów na trybunach możli-
wość dzielenia się zdjęciami, twe-
etami, postami i  mailami. Jedno-
cześnie umożliwimy wprowadzenie 
dodatkowych usług, z  których fani 
będą mogli korzystać za pomocą 
aplikacji mobilnej. Small Cell as 
a Service to model binesowy, dzięki 
któremu możemy to wszystko zro-
bić w sposób najbardziej efektywny 
kosztowo.
 Razem z  Legią Warszawa, 
pierwszym klubem sportowym 
podpisującym umowę typu Small 
Cell as a Service, Ericsson planu-
je zaprezentować liczne zalety pły-
nące z  posiadania obiektu zinte-
growanego z  internetem, czyli tzw. 
Connected Venue. 

MARZEC 2015

NOWE KANAŁY TVN
Zadebiutowały iTVN i  iTVN Extra, 
nowy kanał z programami o profi lu 
rozrywkowym, lifestylowym, aktual-
nościami, wiadomościami bizneso-
wymi i zagranicznymi, który umoż-
liwi widzom na  całym świecie do-
stęp do  najlepszej oferty polskich 
programów informacyjnych i  roz-
rywkowych. Oferta iTVN Extra obej-
muje także najlepsze polskie fi lmy 
animowane i  programy dla  dzieci, 
umożliwiając młodym widzom i  ich 
rodzinom kontakt z  językiem pol-
skim.
 Łukasz Frątczak, Dyrektor Za-
rządzający iTVN oraz iTVN Extra 
powiedział: Powstanie nowego ka-
nału potwierdza nasze ciągłe dąże-
nie do  zaspokojenia coraz bardziej 
zróżnicowanych potrzeb Polaków 
mieszkających zagranicą. iTVN Extra 
to oferta programowa, która nigdy 
wcześniej nie była dostępna na ska-
lę międzynarodową i  jestem prze-
konany, że  widzowie iTVN i  TVN24 
z  przyjemnością obejrzą nasze no-
we, starannie wyselekcjonowane 
programy. iTVN Extra to nowa wersja 
telewizji wielotematycznej – fascynu-
jąca, zaangażowana, profesjonalna 
i nowoczesna. iTVN Extra – dla ludzi, 
którzy chcą wiedzieć więcej. 

LUNA EMG WYGRYWA 
II THINK BIG
Luna EMG zdobyła pierwszą nagrodę 
w konkursie dla małych fi rm z global-
nymi ambicjami THINK BIG, organizo-
wanym przez UPC Biznes.
 Podczas fi nału II  edycji konkur-
su THINK BIG – 2015 THINK BIG Fi-
nal &  Inspiration Day by UPC Biznes 
jury programu z  grona najbardziej 
innowacyjnych projektów polskie-
go biznesu wybrało dziesięciu fi nali-
stów. W konkursie udział mogli wziąć 
przedsiębiorcy, którym bliskie jest 
wykorzystanie w  codziennej pracy 
nowych technologii i niebanalnych, in-
nowacyjnych rozwiązań biznesowych 
z  potencjałem globalnej ekspansji. 
Organizatorzy przyznali nagrodę 
główną w wysokości 40 000 zł i dwie 
nagrody po  20  000  zł. Trójka zwy-
cięzców weźmie też udział w THINK 
BIG Academy, czyli specjalnych se-
sjach mentorskich z ekspertami UPC 

Biznes oraz praktykami biznesu. Jury 
zadecydowało o zwycięstwie projektu 
Luna EMG, czyli twórcy robotów reha-
bilitacyjnych. Michał Mikulski, jeden 
z twórców zwycięskiego projektu po-
wiedział: 
 Konkurs Think Big to dla  nas 
wielka szansa i niezmiernie cieszymy 
się z wygranej. Aprobata ekspertów 
to istotny element w  ekspansji każ-
dego innowacyjnego biznesu. To 
dla nas ważny krok, żeby z naszym 

projektem wyjść szerzej, poza grani-
ce kraju. Chcemy przekonać się, jak 
nasz model biznesowy sprawdzi się 
za granicą. Jak widać, myślenie ‘big’ 
się opłaca.
 Dwie równorzędne nagrody 
po 20 000 zł przypadły w udziale: Le-
ia Display System – twórcy ekranu, 
umożliwiającego wyświetlanie obrazu 
w powietrzu oraz Lo Fi Robot – sys-
tem do konstruowania robotów i nauki 
robotyki. 
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CHILI JUŻ W POLSCE
CHILI, pierwszy niezależny gracz na wło-
skim rynku cyfrowej dystrybucji fi lmów oraz 
seriali rozszerza swą działalność w Europie: 
platforma jest już dostępna w Polsce i w Au-
strii a wkrótce pojawi się także w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii.
 CHILI, założona przez Stefano Parisi, 
powstała w czerwcu 2012 roku, jako spin off 
oddziału Over the Top TV fi rmy FASTWEB 
(Fastweb jest największym alternatywnym 
operatorem telefonii stacjonarnej we Wło-
szech), zakończyła rok 2014 z wynikiem po-
nad 450 tysięcy klientów i obrotami w wyso-
kości 4 milionów euro.
 We Włoszech jesteśmy pionierami tego 
młodego wciąż rynku, który stale się rozwija-
jąc, daje nam wiele nowych możliwości. Je-
steśmy pierwszymi, którzy oferują wysokiej 
jakości serwis wideo streaming, oparty na 
prostej technologii, dostępnej na wielu urzą-
dzeniach – mówi Stefano Parisi. Naszym 
celem jest stać się fi rmą globalną, CHILI ze 
swoją bogatą ofertą jest w stanie odpowie-
dzieć na potrzeby wymagających klientów. 
Wierzymy, że Polska jest doskonałym ryn-
kiem dla tego typu rozwiązań, ponieważ tu 
sektor VOD wciąż jest jeszcze młody, ma 
ogromny potencjał i będzie bardzo szybko 
się rozwijał.
 CHILI nawiązała w Polsce ważną współ-
pracę z  fi rmą Samsung. Obie fi rmy będą 
aktywnie pracować nad wspólnymi dzia-
łaniami promocyjnymi i  będą partnerami 
w  rozwoju technologicznym. Na wielu tele-
wizorach Smart TV tego koreańskiego gi-
ganta, CHILI znajduje się wśród aplikacji 
Polecanych, natomiast na urządzenia mo-
bilne Firmy Samsung aplikację można łatwo 
pobrać ze sklepu Galaxy Apps lub Google 
Play i cieszyć się w każdym momencie wiel-
kim kinem, także w  trybie offl ine, wykorzy-
stując funkcję download fi lmów i seriali. 

NICKELODEON KIDS’ CHOICE AWARDS 2015
Znani są już tegoroczni nominowani do nagród Nickelodeon Kids’ 
Choice Awards! O  tytuł Ulubionej Polskiej Gwiazdy walczyć będą: 
Dawid Kwiatkowski, Margaret, Mrozu i LemON. Gala odbędzie się 
w sobotę, 28 marca w  ‘Fabulous’ Forum w  Inglewood w Kalifornii. 
Polscy widzowie obejrzą galę 29 marca o godz. 20:00 tylko na ante-
nie Nickelodeona.
 W  czterech nowych kategoriach, po  raz pierwszy nomina-
cje otrzymali: Iggy Azalea, Sam Smith, Angelina Jolie, 5 Seconds 
of Summer, Channing Tatum, Meryl Streep, Meghan Trainor, Chris 
Pratt, Fifth Harmony, Echosmith, Jessie  J, Liam Hemsworth, Elle 
Fanning, Imagine Dragons, Kira Kosdearin i Laura Marano. W kate-
gorii „Superstar” zmierzą się m.in. Beyoncé, Cameron Diaz, Jamie 
Foxx, Ariana Grande, OneRepublic, Hugh Jackman, Bruno Mars, 
Nicki Minaj, Ben Stiller, One Direction, Katy Perry, Taylor Swift, Jenni-
fer Garner, Maroon 5 i Scarlett Johansson. Gospodarzem tegorocz-
nego wydarzenia będzie Nick Jonas, wszechstronnie utalentowany 
artysta, znany z zespołu The Jonas Brothers. 

29. TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA
29.  edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej obędzie między 18 
a 26 kwietnia, a festiwal, ze względu na swoja formułę przekształca 
się coraz bardziej w imprezę o charakterze interdyscyplinarnym.
 Długoletnia tradycja TNF stanowi jego bardzo znaczący doro-
bek, ważny nie tylko dla lokalnego środowiska i tarnowskich widzów, 
ale również dla środowiska fi lmowego w Polsce. W minionych latach 
festiwal odwiedziło wielu twórców fi lmu polskiego, niektórzy z nich 
odbierali tutaj cenione w branży fi lmowej nagrody, czasami kilkakrot-
nie. W  tym roku Kapituła 29 TNF Nagrodą za Całokształt i Wkład 
w Kinematografi ę, przyznawaną od 9 lat nagrodzi scenografa, laure-
ata Oscara – Allana Starskiego.
 Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle interesująco. Po-
za 12 fi lmami konkursowymi, które oceni jury pod przewodnictwem 
reżyserki Doroty Kędzierzawskiej odbędzie się kilka znaczących 
imprez propagujących rodzimą kinematografi ę: dodatkowe projek-
cje fi lmów o  tematyce muzycznej, Kino Młodego Widza, spotkania 
z  twórcami, wystawy, warsztaty tworzenia videoclipów dla  dzieci 
i młodzieży, jubileusz stulecia Danuty Szafl arskiej, debata krytyków 
o  kondycji polskiej kinematografi i, koncerty rozpoczęcia (Monika 
Borzym) i  zakończenia (Muzyka Filmowa Seweryna Krajewskiego 
w aranżacji Krzysztofa Herdzina z udziałem solistów) Festiwalu. Au-
torem plakatu 29 TNF jest Ryszard Horowitz. 

REKLAMA
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CULINARY JOURNEYS W CNN 
Światowej sławy szefowie kuchni zabiorą widzów na  wyprawę 
do źródeł smaków. W pierwszym odcinku programu Massimo Bot-
tura pojedzie do Londynu, gdzie nada tradycyjnemu, włoskiemu 
daniu nowy charakter.
 Culinary Journeys to nowy program CNN International, w któ-
rym stacja co miesiąc odwiedza inne miejsce na świecie i poka-
zuje je widzom poprzez charakterystyczne potrawy, które jedno-
znacznie kojarzą się z danym regionem.
 Program zadebiutuje na  antenie stacji 6 marca. W  każdym 
z półgodzinnych odcinków pojawi się uznany szef kuchni, który 
zabierze widzów w  intymną podróż po miastach i miasteczkach 
słynących z  wyśmienitych dań. W  tym kulinarno-podróżniczym 
przewodniku sławy restauracyjnego świata opuszczą zgiełk wła-
snych kuchni, by odkryć składniki, techniki i historie, które tworzą 
niezapomniany smak odwiedzanego kraju. 

HORIZON MA MILION KLIENTÓW

Platforma Horizon, łącząca w sobie TV, internet i  telefonię, na całym 
świecie zdobyła już milion użytkowników. Docenili ją też klienci UPC 
Polska. Choć w naszym kraju komercyjna sprzedaż platformy ru-
szyła zaledwie w styczniu 2015  roku, klienci UPC przyczynili się 
do osiągnięcia milionowego wyniku. Nic dziwnego: platforma Ho-
rizon łączy najlepszą telewizję z interaktywnością internetu. To no-
woczesna usługa, jakiej dotąd nie było w Polsce, oferuje klientom 
UPC nieskończone możliwości dostępu do ulubionych treści – nie-
zależnie od miejsca i czasu. Co tak niezwykłego ma w sobie plat-
forma Horizon? Po pierwsze mobilność: już w maju zeszłego roku 
UPC Polska udostępniło aplikację Horizon Go, pozwalającą oglą-
dać ulubione programy telewizyjne na  urządzeniach mobilnych, 
także poza domem. Po drugie – to innowacyjny dekoder oferujący 
m.in. możliwość nagrywania do  czterech programów jednocze-
śnie, zdalne nagrywanie za pomocą aplikacji Horizon Go, a także 
dostęp na ekranie telewizora do mediów społecznościowych, ta-
kich jak Facebook, YouTube i Twitter. Intuicyjna platforma Horizon 
sama uczy się, co klient lubi oglądać i oferuje personalizację pro-
ponowanych treści na podstawie preferencji klienta, czy posiada 
też atrakcyjne i proste w użyciu menu (interfejs). Pilot dekodera 
wyposażony jest w  klawiaturę QWERTY ułatwiającą korzystanie 
z aplikacji internetowych na ekranie telewizora oraz wyszukiwanie. 
Komunikuje on się za pomocą technologii radiowej, a zatem nie 
musi być skierowany bezpośrednio w stronę dekodera. Wreszcie 
po trzecie – platforma Horizon to unikalny dostęp do treści zarów-
no linearnych, jak  i do bogatej biblioteki treści na żądanie, w tym 
do usługi MyPrime Filmy i Seriale, zawierającej ponad 1000 ulu-
bionych fi lmów i znanych seriali – legalnie i bez limitu. 

RYBKA MINIMINI WYDAJE 
NOWĄ PŁYTĘ
17 lutego ukazała się nowa składanka z ulu-
bionymi piosenkami maluchów Przeboje 
Rybki MiniMini vol. 5. Znajdą się na niej pio-
senki znane z anteny MiniMini+, autorskie-
go kanału platformy nc+. Serie płyt sygno-
wane przez Rybkę MiniMini są wydawane 
od 2005  roku i cieszą się niesłabnącą po-
pularnością – aż 10 wydań otrzymało status 
Złotej Płyty, a 4 pokryło się platyną.
 Najnowszy album zawiera 13  dziecię-
cych hitów, m.in. piosenki znane z  seria-
lu Pszczółka Maja. Na  płycie znajdują się 
utwory w wykonaniu dzieci i dorosłych arty-
stów – Prawa lewa, Tra la la dla mamy, a tak-
że piosenka o  dinozaurach w  wykonaniu 
Rafała Brzozowskiego, którego debiutanc-
ki album studyjny Tak Blisko zdobył status 
platynowej płyty. Opakowanie zawiera płytę 
CD oraz DVD z teledyskami. 

SES INWESTUJE WE FLOTĘ
SES kontynuuje strategię rozwoju poprzez 
zakup kolejnych trzech satelitów: SES-14, 
SES-15 i SES-16/GovSat, które mają zostać 
wyniesione na orbitę w 2017 roku.
 Właśnie poinformowała o  zamówieniu 
trzech satelitów najnowszej generacji, SES-
14, SES-15 i SES-16/GovSat. Ostatni z nich 
został zamówiony wspólnie z Rządem Luk-
semburga do  nowego wspólnego przed-
sięwzięcia, LuxGovSat.
 Przy budowie tych satelitów będą wy-
korzystane najnowsze technologie, w celu 
osiągnięcia optymalnego działania i  naj-
wyższej wydajności, pozwalając SES za-
spokajać potrzeby klientów na  rynkach 
szybko rozwijających się, na których fi rma 
osiągnęła już stabilną pozycję. Satelity zo-
staną wyprodukowane przez Airbus Space 
and Defence, Boeing i Orbital AKT. Dzięki 
nowemu zamówieniu liczba satelitów SES 
będących aktualnie w  budowie zwiększy 
się do  siedmiu, z  których sześć zapewni 
wzrost oferowanych pojemności satelitar-
nych. 
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Sala operacyjna
Od 11 marca na antenie kanału Fokus TV 10-odcinkowy serial
Sala operacyjna, w którym zostaną pokazane po raz pierwszy 

w polskiej telewizji prawdziwe, najczęściej wykonywane
w naszym kraju zabiegi chirurgiczne.
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Bez  scenariusza – tylko prawdziwe przypadki 
i prawdziwi pacjenci. Przez kilka miesięcy ka-
mera towarzyszyła lekarzom oraz pacjentom 

jednego z  największych szpitali publicznych. Była 
z chorymi od momentu diagnozy, poprzez przygoto-
wania do operacji, sam zabieg, aż do efektu lecze-
nia. Uchwyciła także autentyczne emocje, jak: oba-
wę, cierpienie, ulgę czy  radość. Ten nowy serial do-
kumentalny to też okazja do  poznania ciekawostek 
medycznych i miejsc, do  których wstęp mają tylko 
lekarze.
 Jednym z  pacjentów szpitala jest 39-letni Artur 
cierpiący na  tajemnicze omdlenia. Jego żona długo 
musiała namawiać Artura, żeby zgłosił się do szpitala. 
Diagnoza, którą usłyszeli, przeraziła ich oboje. Leka-
rze podejrzewali, że w każdej chwili grozi mężczyźnie 
zawał, tym bardziej iż w jego rodzinie wiele osób cho-
rowało na serce. My będziemy towarzyszyć Arturowi 
w przygotowaniach do koronarografi i i podczas same-
go zabiegu.
 Inny bohater serialu również ma na imię Artur, jest 
40-letnim muzykiem, któremu skrajna otyłość rujnuje 

życie. Zawiązanie sznurowadeł czy  przejście kilku 
kroków to karkołomne zadanie. Jak twierdzi, gdzie-
kolwiek się pojawi, tam budzi wśród ludzi sensację. 
Ma dość i postanawia poddać się chirurgicznemu za-
biegowi zmniejszenia żołądka za pomocą laparosko-
pii. Jak Artur zniesie skomplikowany zabieg? Czy po-
doła rygorom nowej drakońskiej diety?
 Lekarze przeprowadzą także zabiegi, między in-
nymi wszczepiania bajpasów, resekcji pęcherzyka 
żółciowego czy  operacji usunięcia zaćmy. Według 
Ministerstwa Zdrowia co  roku w  Polsce przeprowa-
dza się ponad  pół miliona zabiegów operacyjnych. 
Setki tysięcy Polaków ma świadomość, że  powinni 
poddać się zabiegowi, ale ze względu na strach, lęk 
przed bólem i powikłaniami odkładają decyzję. Poka-
żemy, że choć operacja to trudne przeżycie, jednak 
znacząco poprawia jakość codziennego życia.
 Zdjęcia realizowano głównie w Wojskowym Insty-
tucie Medycznym przy ul. Szaserów. Pacjenci, którym 
towarzyszą kamery fi rmy Tiburon Film Media – produ-
centa serialu – pochodzą z całego kraju, są w różnym 
wieku, od niespełna 30 do blisko 90 lat. (KB)
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Uważała bowiem, że  twórcy serialu nie mają 
już dobrych pomysłów na  jego kontynuację, 
a  jej wkład reżyserski będzie mocno ogra-

niczony serialową konwencją. Bardzo ceni jednak 
aktorów, którzy kreują parę głównych bohaterów, 
i  chciała  sprawdzić, jak  się z  nimi współpracuje. 
Przyznaje, że nie żałuje swojej decyzji. – Nie zawio-
dłam się, to są wspaniali aktorzy. To na pewno było 
warte paru miesięcy życia.
 Pracująca zarówno w Europie jak  i  za  oceanem 
polska reżyserka mająca już w dorobku kilka odcin-
ków serialu Dochodzenie (The Killing) oraz Prawo uli-
cy (The Wire), zdawała sobie sprawę z  tego, że pra-
ca reżysera przy  tego typu produkcjach jest bardzo 
mocno ograniczona, nie ma on możliwości ani wpro-
wadzania zmian w scenariuszu, ani wpływania na ak-
torów, bo o wszystkim decydują scenarzyści i produ-
cenci. 
 Holland przyznaje jednak, że  na  planie House 
of Cards nie miała wrażenia, że pełni tylko pomocniczą 
rolę, a odtwórcy ról Francisa i Claire Underwoodów byli 
otwarci na jej propozycje i sugestie.

 – Jakoś się przebiłam. Z  aktorami, którzy grali 
mniejsze role, mogłam sobie poszaleć. Ale  głównym 
aktorom nawet nie miałabym odwagi mówić, co znaczy 
to, co grają, bo oni to doskonale wiedzą. Od trzech lat 
są tymi postaciami – mówi Agnieszka Holland.
 Reżyserka chwali nie tylko doskonały warsztat ak-
torski pary, lecz także ich niebywały profesjonalizm. 
Kevin Spacey i  Robin Wright nigdy nie spóźniali się 
na plan i zawsze byli świetnie przygotowani do kolej-
nego dnia zdjęciowego.
 – Myślą o tym w takich detalach, że nie potrzebują 
reżysera, bo oni wiedzą doskonale, co grają i dlaczego. 
W ogóle aktorzy amerykańscy są bardzo profesjonalni, 
ale ci byli wyjątkowi, będąc w  końcu gwiazdami i  jak 
gdyby dyrygując tym przedsięwzięciem, bo to od nich 
zależy w tej chwili być czy nie być tego serialu. Przed-
tem już widziałam różnych aktorów, którzy grają w se-
rialach, ale kogoś tak do końca panującego nad tą ma-
terią jeszcze nie spotkałam, więc to było ciekawe – mó-
wi Agnieszka Holland.
 Za  reżyserię House of  Cards odpowiadali wcze-
śniej m.in.: David Fincher, Jodie Foster, Joel Schumacher 
oraz Robin Wright, odtwórczyni roli Claire Underwood.
 Do wielu wyróżnień i nagród otrzymanych w prze-
szłości Agnieszka Holland chętnie dopisuje kolejne. 
Dokonania artystki doceniło Muzeum Kinematografi i 
w Łodzi, które przygotowało wystawę Polska. Europa. 
Świat – twarze Agnieszki Holland.
 – Kuratorzy tej wystawy wykonali ogromną pracę, 
taką pełną czułości, jestem im za to bardzo wdzięczna. 
Moje fi lmy są wyświetlane w wielu krajach i to jest bar-
dzo miłe, ale  jednocześnie nie wiem, jak ludzie na nie 
reagują. Po prostu puszcza się te łódki w  strumyku 
i one gdzieś płyną – mówi Agnieszka Holland.
 Na wystawę składają się głównie zdjęcia z planów 
fi lmowych, pochodzące z  archiwum Agnieszki Hol-
land, oraz fotografi e otrzymane od przyjaciół i współ-
pracowników artystki, m.in. Andrzeja Wajdy i  Studia 
Filmowego Zebra. Ekspozycja odbywa właśnie tourne 
po kanadyjskich ośrodkach akademickich.

House of Cards
(SEZON 3)

Agnieszka Holland ma swój znaczący udział w realizacji trzeciego 
sezonu House of Cards jednego z najpopularniejszych obecnie 
seriali na świecie. Przyznaje, że zgodziła się głównie ze względu 
na możliwość współpracy z Kevinem Spaceyem i Robin Wright. 

Agnieszka Holland

Kevin Spacey
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Czteroodcinkowy serial zostanie również wyemitowany 
w całości, 22 marca br. o północy.
 Na  skutek tragicznej katastrofy przemysłowej w  okoli-

cach Teesside w Wielkiej Brytanii umiera kilka osób, a pozosta-
łych kilka zostaje rannych. W związku z całym zajściem rodzą się 
niewygodne pytania o procedury bezpieczeństwa obowiązujące 
w amerykańskiej fi rmie petrochemicznej, na terenie której doszło 
do wypadku. Brytyjski premier ogłasza, że poszkodowani i rodzi-
ny ofi ar otrzymają odpowiedni pakiet świadczeń, ale w drodze po-
wrotnej z amerykańskiej siedziby fi rmy jego samolot rozbija się 
w  tajemniczych okolicznościach. Wiceminister Tom Dawkins zo-
staje zmuszony do przejęcia sterów. Jako człowiek głęboko wie-
rzący w przejrzystość i otwarte rządy, podczas walki o ujawnienie 
prawdy i ukaranie winnych katastrofy będzie musiał przeciwsta-
wić te wartości interesom fi nansowym i wojskowym fi rmy, zarówno 
na terenie kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
 W miarę jak kryzys się pogłębia, Dawkins musi walczyć o utrzy-
manie poparcia swojej partii i wyborców, a także stawić czoła ujaw-
nionym szczegółom z  jego życia prywatnego. W miarę postępu 
śledztwa w  sprawie tragedii w Teesside, Dawkins zaczyna sobie 
zdawać sprawę z  tajemniczych powiązań establishmentu z fi rmą 
i odkrywa, że za kulisami gry stoją potężni gracze.
 Gabriel Byrne (Podejrzani) wciela się w serialu w rolę oporne-
go wicepremiera Wielkiej Brytanii Toma Dawkinsa, który wkracza 
na pierwszą linię frontu w świecie polityki i podejmuje walkę z po-
tężnym establishmentem, ryzykując wszystko, co  jest dla niego 
ważne.
 W  pozostałych rolach w  fi lmie występują Douglas Hodge 
(Robin Hood), Gina McKee (Zapętleni), Charles Dance (Gosford 
Park), Rupert Graves (V jak Vendetta) i Ruth Negga (World War Z). 
Autorem scenariusza na podstawie powieści Chrisa Mullina A Very 
British Coup. jest Robert Jones (Lennon: Naga prawda), a reżyse-
rem jest Ed Fraiman (Filantrop).
 Byrne tak rekomendował serial: Myślę, że  naprawdę dobry 
thriller polityczny nie ma dawać odpowiedzi, ale budzić pytania. 
Dlatego moim zdaniem fi lmy tego rodzaju są ważne, ponieważ 
w tle trzymającej w napięciu historii pojawiają się naprawdę cieka-
we pomysły.
 Secret State otrzymał pozytywne recenzje od krytyków na ca-
łym świecie. The Telegraph napisał, że Byrne był niesamowity i na-
zwał serial thrillerem konspiracyjnym zapewniającym doskonałą 
rozrywkę. The Sydney Morning Herald stwierdził: Konspiracja po-
lityczna na najwyższym poziomie…. Jednym z głównych celów fi k-
cji jest badanie najgłębszych obaw społeczeństwa i «Secret State» 
świetnie się spisuje pod  tym względem. The Guardian natomiast 
zauważył, że Gabriel Byrne świetnie prezentuje się na ekranie. (all)

Secret State

Gabriel Byrne

Od 16 marca przez cztery kolejne wieczory na antenie
Sundence Channel Secret State, trzymający w napięciu thriller 

polityczny z Gabrielem Byrne w roli głównej.

Gabriel Byrne i Laura Duchene

Cherled Dance, Sylvestra Letouzel, Gabriel Byrne i Rupert Graves
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Powoli mija czas kiedy jesień życia kojarzyła nam 
się z wykluczeniem i  samotnością. Nadchodzi 
czas e-seniorów, czyli osób w wieku 50+, które 

są aktywne i w pełni świadome możliwości, jakie dają 
nam nowe technologie. Seniorzy wykazują zaintereso-
wanie internetowym dostępem do usług fi nansowych –
sprawdzania stanu konta, płacenia za rachunki oraz ro-
bienia zakupów. Połowa użytkowników internetu w prze-
dziale wiekowym 50+ uważa się za  zaawansowanych 
internautów. Komunikowanie się za pomocą SMS-ów, 
maili czy  telefonów z pewnością wpływa na zwiększa-
jącą się aktywizację seniorów, co automatycznie prze-
kłada się na ich lepszą jakość życia – komentuje Daniel 
Zawiliński, CMO platformy SerwerSMS.pl
 Co  trzecia osoba w  wieku  50+ używa kompute-
ra w  pracy. Najczęstszym powodem niekorzystania 

z  komputera jest głównie brak umiejętności obsłu-
gi oraz brak takiej potrzeby. Blisko co drugi badany 
nie korzysta z  internetu chociaż ma do niego dostęp 
w domu. Nie dziwi fakt, że przewodnikami po świecie 
internetu i urządzeń mobilnych są w większości przy-
padków dzieci, wnuki, czyli po prostu młodsze poko-
lenie. Według ekspertów kluczowe bariery w dostępie 
do internetu i urządzeń mobilnych mają charakter we-
wnętrzny i wynikają z przekonania, że „jestem za stary 
na nowoczesne technologie”.
 Jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy do grupy wie-
kowej 50+ dołączają osoby, które doskonale orientują 
się w możliwościach, jakie oferują technologie mobilne 
i dostęp do  sieci. Korzystanie z  internetu jest zdecy-
dowanie częstsze wśród osób lepiej wykształconych 
oraz zamieszkujących największe polskie miasta. Są to 

Polscy seniorzy są bardzo silnie przywiązani do telefonów, a także 
chętniej sięgają po technologie kojarzone dotąd z młodością. 

W 2014 r. z usług telefonii komórkowej korzystało 89% Polaków 
powyżej 50. roku życia, a co czwarty z przyzwyczajenia posiada 

także telefon stacjonarny. Z drugiej strony blisko 50% polskich 
seniorów deklaruje dostęp do internetu, a co drugi posiada 

komputer. Największym zainteresowaniem osób w wieku 50+ cieszą 
się portale informacyjne oraz poczta elektroniczna.

NADCHODZI CZAS
e-seniorów

KTO TO OGLĄDA?
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Kiedy w  lipcu 1969  r. Neil 
Armstrong uczynił „wielki 
krok dla  ludzkości”, Ame-

rykanie zaczęli być postrzegani, 
jako zwycięzcy kosmicznego wy-
ścigu. Prawdziwymi pionierami 
podboju kosmosu w XX w. nieza-
przeczalnie byli jednak Rosjanie.
 W  latach 1961–1966 Związek 
Radziecki miał kilka spektakular-
nych osiągnięć: wysłał w kosmos 
pierwszego człowieka, rosyjscy 
kosmonauci, jako pierwsi odbyli 
kosmiczny spacer poza statkiem, 
a pierwszym sztucznym obiektem 
na Księżycu była rosyjska sonda 
bezzałogowa.
 Wydawało się, że  Rosjan 
po prostu nie da się powstrzymać 
i wtedy zaczęła się seria niepowo-
dzeń. Najpierw zmarł Siergiej Ko-
rolow, ojciec radzieckiego progra-
mu kosmicznego, człowiek, które-
go projekty do  dziś mają wpływ 
na  konstrukcję rakiet. Niedługo 
potem w  katastrofi e lotniczej zgi-
nął człowiek-legenda, Jurij Gaga-
rin.
 Efekty dało się odczuć bar-
dzo szybko. Strata symboliczne-
go przywódcy, reprezentującego 
autorytet, doprowadziła do  zała-
mania radzieckiego programu ko-
smicznego; brak symbolu, jakim 
był Gagarin, spowodował spa-
dek morale. Zaczęły się problemy 

techniczne i  w  krótkim czasie 
Amerykanie wyszli na  prowadze-
nie, aby w końcu ogłosić zwycię-
stwo.
 Ale  kosmiczny wyścig nie 
skończył się lądowaniem czło-
wieka na Księżycu. Po  chwilowej 
porażce, w  latach  70. Rosjanie 
przebudowali swój program ko-
smiczny, zaczęli osiągać kolejne 
sukcesy i pod wieloma względami 
zdominowali podbój kosmosu.
 Seria opowiada całą tę histo-
rię, zobaczymy niepublikowane 
wcześniej materiały archiwalne 
i  fascynujące wywiady, które da-
dzą nam pogląd na historię pod-
boju kosmosu widzianą z drugiej 
strony żelaznej kurtyny.
 Kosmonauci na  antenie BBC 
Earth już 8 marca.

KOSMONAUCI

zazwyczaj osoby spełnione lub speł-
niające się zawodowo i prowadzące 
aktywny tryb życia. Technologia po-
winna wychodzić naprzeciw ocze-
kiwaniom ludzi, więc możemy się 
spodziewać pojawienia się na  rynku 
szeregu rozwiązań technologicznych 
dedykowanych grupie wiekowej 50+. 
Dostępne są już smartfony dla senio-
rów, dzięki którym łatwiej pisać SMS-
-y czy  wykonywać połączenia. Po-
wstają także aplikacje dla  seniorów, 
a sami zainteresowani bardzo spraw-
nie organizują się w  internecie – do-
daje Daniel Zawiliński, CMO platfor-
my SerwerSMS.pl
 Prawie połowa badanych osób 
korzysta z komputera, głównie w do-
mu, znacznie rzadziej w pracy lub in-
nych miejscach. Blisko 50% użyt-
kowników telefonu stacjonarnego 
przyznaje, że  połączenia wykonuje 
kilka razy w tygodniu, a prawie jedna 
trzecia korzysta z usługi regularnie – 
przynajmniej raz dziennie.
 Cechą wyraźnie różnicującą ko-
rzystanie z  telefonu komórkowego 
jest wykształcenie – osoby z  pod-
stawowym rzadziej (68%) korzystają 
z  telefonu komórkowego niż pozo-
stali (od 87% do 97%). Użytkowanie 
komórek również determinuje wiek 
– osoby do  64. roku życia częściej 
posiadają telefony niż osoby starsze 
(o  18%). Badani, korzystający z do-
stępu do  internetu, robią to głów-
nie w  domu (93%), znacznie rza-
dziej w pracy (29%), u rodziny (12%) 
lub  znajomych (9%). 77% respon-
dentów posiada stacjonarny dostęp 
do  internetu, natomiast 24% dostęp 
mobilny. (mid)



HISTORIA KINA W POPIELAWACH

EMISJA: 22 marca, godz. 19.40

Błyskotliwie zrealizowana 
przez Jana Jakuba Kol-
skiego wizja jego własnej 
teorii na temat począt-
ków kinematografu, który 
zbudował w XIX wieku 
polski kowal w Popiela-
wach!

WSPANIAŁE SZLAKI KOLEJOWE EUROPY

EMISJA: od 19 marca, godz. 20.00

Michael Portillo wyrusza 
w kolejną kolejową 
podróż po Europie, 
szlakami opisany-
mi w przewodniku 
George’a Bradshawa. 
Poza m.in. Francją 
i Izraelem odwiedzi także 
Polskę!

ŚWIAT WEDŁUG MINDY (SEZON 3)

EMISJA: od 5 marca, godz. 20.00

Zabawne losy młodej 
kobiety, której życie kręci 
się wokół jej medycz-
nej kariery i zawirowań 
w życiu osobistym, 
dziewczyna wciąż marzy 
o spotkaniu mężczyzny.

PODZIELIĆ M2

EMISJA: od 21 marca, godz. 11.00

To propozycja Ewy 
Czerny dla każdego, 
kto zastanawia się, jak 
zmieścić łóżeczko, prze-
wijak, szafki na ubranka 
oraz gdzie stworzyć 
przytulną strefę dla mamy 
i niemowlęcia.

EMISJA: od 3 marca, godz. 22.00

Jason Silva przez obiek-
tywy ukrytych kamer 
pokaże zadziwiające eks-
perymenty, które ujawnią 
prawdę o tym, jak często 
i prosto możemy oszukać 
nasze zmysły oraz mózg.

PUŁAPKI UMYSŁU

ZŁOTA DWUDZIESTKA

EMISJA: od 14 marca, godz. 19.00

Ernest Pratt, kobieciarz, 
imprezowicz i autor 
popularnych brukowych 
powieści mieszka wraz 
ze swoim przyjacielem 
– naukowcem Bartokiem 
– w małej miejscowości 
w stanie Colorado.

LEGENDA (SEZON 1)

GODZINA Z ANNĄ JANTAR

EMISJA: 15 marca, godz. 16.00

Kiedy zginęła 35 lat 
temu w katastrofi e lotni-
czej, miała 29 lat i była 
u szczytu kariery: chwilę 
wcześniej Piosenką Roku 
został jej utwór o proro-
czym tytule Nic nie może 
wiecznie trwać.

EMISJA: 11 marca, godz. 21.00

Nowojorscy strażacy są 
przede wszystkim dzięki 
brawurowym akcjom ra-
towniczym z 11 września 
2001 roku. Teraz 
poznamy ich codzienną 
pracę, odwagę i poświę-
cenie.

DOBRA ROBOTA: NOWOJORSCY STRAŻACY

PARAGRAF 148 – KARA ŚMIERCI

EMISJA: od 2 marca, godz. 21.00

Do końca lat 80. 
XX wieku w Polsce wy-
konywano karę śmierci. 
21 odcinkowy serial 
opowiada o ludziach, 
którzy usłyszeli, że w ma-
jestacie prawa zostanie 
odebrane im życie.

PODEJRZANY

Historia pełnego nie-
spodziewanych zwrotów 
akcji śledztwa toczące-
go się na przedmieściu. 
Pewnego dnia niejaki Ben 
Crawford odkrywa w lesie 
zwłoki zamordowanego 
dziecka.

EMISJA: od 2 marca, godz. 21.00
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ZŁOTA DWUDZIESTKA
SPRZĄTACZKI

DZIECIAKI–ZWIERZAKI: PODWODNA MISJA

ŚWIADKOWIE (SEZON 1)

SIEROCINIEC DLA NOSOROŻCÓW

Karen Trendler 
udało się z powo-
dzeniem wychować 
ponad dwieście osie-
roconych nosorożców. 
Teraz podejmuje się 
budowy eksperymental-
nego ośrodka dla tych 
zwierząt.

EMISJA: ood 20 marca, godz. 22.00

Detektyw Sandra Winckler 
prowadzi śledztwo 
w sprawie profanacji 
grobów. Wyciągnięte 
z mogił zwłoki sprawca 
pozostawia w nowo wy-
budowanych pokazowych 
domach.

EMISJA: od 2 marca, godz. 18.00

W pierwszym sezonie 
Formuła E czyli wyścigi 
bolidów elektrycznych, 
pojawi się w dziesię-
ciu miastach na całym 
świecie. Wyścig komen-
tować na antenie będą 
Natalia Kowalska 
i Łukasz Siudak. 

EMISJA: od 1 marca, godz. 6.10, 12.40 i 22.20

Mali widzowie poznają 
zwierzęta zamieszkujące 
podwodne krainy. Wśród 
nich znajdą się zawsze 
skore do zabawy delfi ny, 
tajemnicze rekiny i wiele 
innych gatunków.
 

EMISJA: od 15 marca, godz. 10.30

Zarejestrowane także 
przy pomocy ukrytych 
kamer zaskakujące oraz 
pełne emocji perype-
tie pracodawców oraz 
pań odpowiedzialnych 
za porządek w ich 
domach czy fi rmach.

FORMUŁA 2 

KIRBY BUCKETS

SCOOBY DOO, GDZIE JESTEŚ?

TAJEMNICE CZARNYCH SKRZYNEK

TU STALINOGRÓD

EMISJA: 5 marca, godz. 22.05

Po śmierci Stalina, pre-
zydent Polski Bolesław 
Bierut podjął decyzje 
o przemianowaniu 
Katowic w Stalinogród. 
Nowa nazwa przetrwała 
na szczęście tylko trzy 
miesiące.

EMISJA: od 7 marca, godz. 22.00

Jak odkryto wadę kon-
strukcyjną Boeinga 737, 
która przez sześć lat 
nękała ten najpopularniej-
szy pasażerski odrzuto-
wiec i stała się przyczy-
ną dwóch poważnych 
katastrof?

EMISJA: od 3 marca, godz. 13.10 i 20.15

Fred, Velma, Daphne, 
Kudłaty i pies
Scooby-Doo – przeżywa-
ją razem wiele przygód. 
Często wpadają na trop 
tajemniczych zdarzeń 
i mimo wielu przeszkód, 
starają się je wyjaśnić.

EMISJA: 16 marca, godz. 22.00

Był rok 1977. Francu-
ski motocyklista Thierry 
Sabine miał poważne 
kłopoty: zgubił się 
na Pustyni Libijskiej. Tak 
narodził się pomysł liczą-
cego 9 tys. kilometrów 
rajdu Paryż-Dakar.

EMISJA: od 9 marca, godz. 9.00

Opowieść o pomysłowym 
i ogromnie kreacyjnym 
nastolatku, który marzy, 
by zostać sławnym 
animatorem. Chłopiec 
ma też niezwykły dar 
– postaci, które rysuje, 
ożywają!

DAKAR: PUSTYNNE SZALEŃSTWO
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EMISJA: od 28 marca, godz. 17.40
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Festiwale, targi i nagrody, którym patronujemy

Ale się porobiło! Ale draka! Ale news! Na-
reszcie skandal na miarę czasów i naszej 
pozycji w zjednoczonej Europie! Bo do tej 

pory tylko knajpiane podsłuchy, rolnicze blokady 
i palenie opon na Wiejskiej. A tu proszę, złotousty 
gwiazdor telewizyjny, laureat nagród i ulubieniec 
publiczności, kochany za ostry język i podziwia-
ny za zwycięską walkę z chorobą, jest podejrza-
ny o molestowanie koleżanek z pracy i w pracy. 
No to brać go krzyczy tłuszcza podpuszczana 
przez  tabloidową gazetkę tygodniową, ratująca 
się przed plajtą kolejnymi donosami w  ubeckiej 
poetyce. No  ale  jak się ma naczelnego z  takim 
życiorysem, to nawet nie wypada pisać tam rze-
telnie i fachowo.
 A tymczasem do akcji na redaktora D. ruszyły 
już liczne kluby zakłamanych moralistów, którzy 
sami marząc o poklepywaniu koleżanek po pu-
pach i wysyłaniu im w drodze na delegacje świń-
skich sms-ów, tym głupcom którym się to pew-
nie nieopatrznie zdarzyło gotowi owe nerwowe 
dłonie przykładnie poucinać. W myśl wciąż obo-
wiązującego hasła: Nie będzie Kamil pluł nam 
w twarz, ni córki nam obłapiał, skazano już na za-
wodowy niebyt faceta, którego ułomności i wady 

można by pewnie długo wyliczać, ale przecież 
który coś tam w zawodzie i  życiu osiągnął. Ta-
lentem, uporem i pracą, a nie dzięki fantazjom 
na literę E.
 I  być może cała ta sprawa mogła i  powin-
na stać się nauczką dla  innych kieszonkowych 
macho, gdyby nie brawurowa akcja pracodaw-
cy „sprawcy całego nieszczęścia”. Choć o  jego 
lepkich dłoniach i  brudnych myślach mówiono 
na korytarzach akwarium na Wiertniczej od daw-
na, międzynarodowe grono jego szefów pozosta-
wało głuche na korytarzowe newsy. A  teraz za-
miast dyżurnego laryngologa powiesić na cew-
niku usznym lub innym kateterze, zacne to grono 
powołało NIĘZALEŻNĄ KOMISJĘ DO  SPRAW 
ZBADANIA ZARZUTÓW DOTYCZĄCYCH MOB-
BINGU I MOLESTOWANIA, w skład której wcho-
dzą sami… zależni od  lokatorów VI  piętra (za-
rząd) członkowie. Znacie to? Znamy!
 Pozostaje nadzieja, że  honor uratuje za-
powiadana akcja PIP-y, która – jak  zapewni-
ła jej rzeczniczka – sprawdzi kto, kogo i po co, 
bo u niej nigdy takie doniesienia nie pozostają 
bez echa.
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