
ola globalnych koncernów 
informatycznych w proce-
sach rozbudowy i szerokiego 
wykorzystania internetu i 

technologii komputerowej jest nieba-
gatelna. Niektóre działania Big Techu 
budzą jednak spore kontrowersje i spo-
tykają się z oporem coraz liczniejszych 
grup społecznych i rządów, ponieważ 
wzrasta świadomość zagrożeń, jakie się 
z tymi działaniami wiążą. Są kraje, które 
podejmują kroki mające ograniczyć po-
tęgę Big Techu, ale wydaje się, że są 
one spóźnione i już nieadekwatne. 

Firmy Big Techu skupiły się szczególnie 
na świecie mediów. Ich celem jest nie 
tylko zwiększanie zysków, ale przede 
wszystkim kontrolowanie w coraz więk-
szym stopniu społeczeństw. Do tego 
wykorzystują m.in. technologię sperso-
nalizowanego streamingu (transmisja 
treści wideo za pomocą sieci interneto-
wej), co pozwala np. dostarczać każdemu 
posiadaczowi choćby tylko telefonu ko-
mórkowego odpowiednio dobrane treści. 
Odbiorcą szczególnie narażonym stają 
się w tej perspektywie dzieci i młodzi, 
którzy przestali korzystać z tradycyjnych 
form przekazu, a skupili się jedynie na 
odbiorze treści streamingowych. 

Big Tech w Polsce 
W ostatnich miesiącach głośno było o 
fuzji dwóch potęg medialnych: Warner-
Media oraz Discovery. W Polsce infor-
macja ta pojawiła się w kontekście opi-
sywania struktury właścicielskiej stacji 
TVN, która trzy lata temu została za-
kupiona przez grupę Discovery. Trzeba 
też przypomnieć, że grupa WarnerMedia 
nie jest już firmą niezależną, ponieważ 
została przejęta przez koncern techno-
logiczny AT&T, który dąży do dominacji 
na rynku streamingu. Ewidentnie próbuje 
on zbudować coś w rodzaju Big Media. 
Takie działanie wymaga olbrzymiej in-
frastruktury informatycznej, którą AT&T 
posiada i ciągle rozbudowuje. 

Kiedy oglądamy programy CNN, 
HBO czy kreskówki na kanale Cartoon 
Network, to powinniśmy zdawać sobie 
sprawę, że rzeczywistym właścicielem 
tych stacji telewizyjnych jest teraz nie 
klasyczna firma medialna, ale koncern 
technologiczny. Żeby wzmocnić swoją 
pozycję w konkurencji z dotychczaso-
wymi potentatami na rynku streamin-
gowym, takimi jak Netflix czy powstający 
właśnie nowy koncern medialny Ama-
zona, AT&T postanowił zainwestować 
w platformę Discovery. Ta operacja da 
koncernowi bezpośredni dostęp do do-
tychczasowych klientów Discovery, a 
więc do odbiorców z ponad 200 krajów 
obejmujących 50 obszarów językowych. 
Niebagatelne jest również archiwum fil-
mów, jakimi dysponuje Discovery: sza-
cuje się je na ponad 200 tysięcy godzin, 
które może być po ukończeniu fuzji 

przekształcone w zasoby streamingowe 
udostępniane m.in. w systemie VOD. 

Podobnie jak opisywany w poprzednim 
artykule konglomerat Amazona i MGM, 
także AT&T wiąże duże nadzieje z ar-
chiwami Discovery, które zawierają 
olbrzymią ilość informacji medialnych 
dotyczących przede wszystkim zasobów 
kulturowych. AT&T ma zamiar je wy-
korzystać jako materiał do produkcji 
przyszłych filmów udostępnianych na 
platformie streamingowej. Sama Dis-
covery nie dysponuje odpowiednią liczbą 
farm serwerowych, aby udostępnić swoje 
zasoby w sieci, a ich wynajęcie byłoby 
bardzo kosztowne. Połączenie tych 
dwóch firm będzie zatem dla nich bardzo 
korzystne, umożliwi ekspansje teryto-
rialną i technologiczną oraz zagwarantuje 
nowe treści streamingowe. Według te-
lewizji BBC po fuzji nowa struktura 
medialna ma posiadać kapitalizację na 
poziomie 327 mld dol., co na rynku Big 
Media stawia ją tuż za Amazonem. 

Rynek kapitałowy a rynek medialny 
Warto prześledzić zmiany, jakie zaszły 
w strukturze właścicielskiej między fir-
mami medialnymi a korporacjami Big 
Tech. W grudniu 2020 roku, kiedy przy-
gotowywane były duże fuzje, głównymi 
graczami na rynku były firmy AT&T 
oraz Disney. Koncern Disney rozpoczął 
proces przejmowania wytwórni filmowej 
21 Century Fox od jej sektora rozryw-
kowego w 2019 roku, a teraz zamierza 
sięgnąć po działy następne. 

Nas jednak najbardziej powinny za-
interesować konsekwencje powiększenia 
koncernu AT&T o sektor medialny. 
Czy ten nowy AT&T będzie nową kor-
poracją Big Media, czy może kolejnym 
ogniwem Big Techu? Pod względem 
kapitałowym AT&T rzeczywiście zbliży 
się do wielkich tworzących Big Tech, 
ale wydaje się, że jego aspiracje sięgają 
wyżej. Już od kilku lat AT&T intensywnie 
inwestuje w technologię 5G, konkurując 
na tym polu z niemieckim T-Mobile 
oraz amerykańskim Verizonem. 5G po-
zwala dotrzeć z usługami szerokopas-
mowymi do jeszcze większego grona 
klientów nie tylko w dużych miastach, 
gdzie istnieje zazwyczaj dobra infras-
truktura światłowodowa, ale przede 
wszystkich do małych miasteczek i na 
tereny wiejskie, gdzie takich usług jeszcze 
nikt nie oferował. 

Inwestycje w tego typu technologie 
są bardzo kosztowne, dlatego w ostatnim 
kwartale 2020 roku koncern AT&T 
przeznaczył wszystkie zyski na inwestycje 
w 5G. Był to z pewnością ryzykowny 
ruch, ale zapewnił mu przewagę na tym 
rynku i najwyraźniej nie wpędził w jakąś 

dziurę finansową, skoro już w maju br. 
zdecydował się na kolejną poważną in-
westycję, czyli zakup dużej firmy me-
dialnej Discovery. 

Zaplecze dla Europy Wschodniej 
Koncern AT&T jest obecny w Polsce 
od wielu lat. Aktualnie rozbudowuje 
swoje centrum w Katowicach i zapewne 
wykorzysta również swój nowy zakup, 
czyli telewizję TVN, aby wejść bocznymi 
drzwiami na polski rynek medialny. 
Jako firma technologiczna nie musi się 
zbytnio martwić kwestiami prawnymi 
związanymi z ustawami regulującymi 
rynek medialny – zwłaszcza w zakresie 
swojego koronnego produktu, jakim są 
usługi streamingowe, omówione bliżej 
w poprzednim artykule. 

Właśnie te usługi uważane są przez 
analityków za najważniejszy element 
rynku medialnego przyszłości. Dzisiaj 
zdecydowana większość młodych nie 
ogląda już klasycznej telewizji, nawet 
tej w wysokiej jakości cyfrowej, ale wy-
biera raczej oglądanie filmów na swoich 
telefonach komórkowych, laptopach czy 
systemach wizualnych VR (Virtual Rea-
lity). Można się zatem spodziewać kam-
panii promocyjnej skierowanej jedynie 
do młodych, którzy otrzymają specjalne 
ulgi i bonusy na oglądanie programów 
telewizyjnych w sponsorowanych kana-
łach streamingowych oferowanych na 
terytorium Polski przez TVN, jako 
przedstawiciela koncernu AT&T – oczy-
wiście zgodnie ze standardami tej stacji, 
wspartej technologicznie i marketingowo 
przez wielką amerykańską korporację 
technologiczną. 
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Globalne zniewolenie
Nowe wojny informacyjne — pokłosie aliansu firm medialnych i Big Techu — wywołają proces 

globalnej indoktrynacji świata

Celem firm Big Techu 
jest nie tylko 
zwiększanie zysków, 
ale przede wszystkim 
kontrolowanie 
w coraz większym 
stopniu społeczeństw
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Zanim otworzymy nasz rynek medialny, powinniśmy szybko utworzyć polski koncern będący konglomeratem firm technologicznych, medialnych 
i prasowych



Ze strategicznego punktu widzenia 
fuzja z AT&T wzmocni całą grupę 
Discovery, łącznie ze stacją TVN. Po-
wstanie największy serwis streamingowy, 
który będzie mógł skutecznie konkuro-
wać z Netflixem i platformą Amazon 
Prime Video. Według tego planu TVN 
ma się stać zapleczem produkcji treści 
dla całego obszaru Europy Wschodniej, 
zapewne po uprzednim odpowiednim 
dokapitalizowaniu. 

AT&T ma szansę stać się najlepiej 
skapitalizowaną firmą wprowadzającą 
5G i szerokopasmowe światłowody w 
skali globalnej. Tylko na terytorium 
Stanów Zjednoczonych planuje ona 
jeszcze w tym roku uruchomić nowe 
struktury światłowodowe docierające 
do 3 mln Amerykanów. Podobne in-
westycje planowane są w sieć 5G, i to 
już nie tylko na kontynencie amery-
kańskim, ale również w Azji i Europie. 
Będzie to miało poważny wpływ na 
polski rynek medialny, ponieważ sektor 
streamingowy nie jest jeszcze w Polsce 
odpowiednio zabezpieczony procedu-
rami prawnymi, które zapewniłyby 
ochronę praw autorskich pozostałym 
użytkownikom rynku medialnego. Poza 
tym jeśli usługi streamingowe będą 
oferowane np. jako część pakietu usług 
technologicznych, to mogą one być 
traktowane w zupełnie inny sposób. 
W przypadku klasycznych przedsta-
wicieli Big Media, takich jak np. Netflix, 
sytuacja jest dość jasna, ponieważ 
wspomniane usługi stanowią podstawę 
działalności biznesowej tej firmy. Ale 
kiedy rozpowszechnianiem treści me-
dialnych za pomocą technologii strea-
mingowych zajmuje się firma techno-
logiczna, jak np. AT&T, to mogą być 
one traktowane jedynie jako jedna z 
usług oferowanych przez farmy ser-
werowe albo centra obsługi danych, 
które podlegają zupełnie innym prze-
pisom prawnym. Dobre doświadczenie 
w stosowaniu takich praktyk ma firma 
Amazon, która traktowana jest za-
zwyczaj jako olbrzymi sklep interne-
towy, a tak naprawdę lwią część zysku 
generuje ona, wynajmując swoje usługi 
serwerowe. 

Rewolucyjne zmiany 
Amazon działa również w Polsce. Od-
dano mu nasz rynek bez jakichkolwiek 
opłat koncesyjnych, mimo że żadna ro-
dzima firma informatyczna nie miała 
szans z nim konkurować. W grudniu 
ubiegłego roku ogłosił on rewolucyjną 
zmianę dotyczącą premier filmowych. 
Otóż od 2021 r. filmy produkowane w 
wytwórni Warner Bros. będą miały swoją 
premierę w serwisie streamingowym w 
dniu premiery kinowej. 

Dotąd obowiązywała zasada, że w ser-
wisach streamingowych premierowe filmy 
pojawiały się z opóźnieniem zazwyczaj 
90-dniowym. W tym czasie kina mogły 
zarobić na biletach. Teraz, wykorzystując 
ogłoszony lockdown, nowy dyrektor ge-
neralny postanowił wzmocnić pozycję 
serwisów streamingowych i w rozmowie 
z Lachlanem Murdochem z Fox Corpo-
ration stwierdził, że „covid jest dobry 
dla ratingów”. Widać więc, że nie będzie 
miał on żadnych skrupułów w walce na 
rynku medialnym, planując strategię opa-
nowania go przez koncern AT&T. 

Studia filmowe stają się coraz bardziej 
wirtualne i uzależnione od technologii 
cyfrowych. Aby wyprodukować film, 
konieczne jest wynajęcie centrów obli-
czeniowych wyposażonych w tysiące 
serwerów i umożliwiających rendero-
wanie w czasie rzeczywistym. Teraz, 
kiedy AT&T dostarczy infrastrukturę 
obliczeniową, studia telewizyjne, które 
mają do nich dostęp, zyskają olbrzymią 
przewagę. 

Dzisiejszy rynek medialny jest pod 
ogromnym wpływem firm Big Techu. 
To, co obserwujemy i analizujemy w 
świecie rzeczywistym, to zazwyczaj je-
dynie skutki, których przyczyny tkwią w 
strukturach systemów informatycznych 
kontrolowanych właśnie przez Big Tech. 
Z jakim przekazem się to łączy? 

Cenzura 
O działaniach Big Techu w cenzurowaniu 
i ograniczaniu treści konserwatywnych 
pisałem już wielokrotnie. Promuje on 
zdecydowanie lewicową ideologię i robi 
to coraz agresywniej – pewny swoich 
technologicznych możliwości. Podczas 
konfliktu między Big Tekiem a rządem 
Australii w lutym br. James Morrow z 
australijskiej telewizji Sky News nastę-
pująco podsumował jego strategię: „cho-
dzi nie o to, czy coś jest prawdą, ale o 
to, czy posuwa narrację do przodu”. 

Najważniejsza jest więc narracja, 
sztucznie spreparowana opowieść, której 
ludzie lubią słuchać, a jeszcze bardziej 
lubią ją oglądać. Tylko czym innym jest 
fikcja filmu fabularnego, a czym innym 
fikcyjny komentarz w serwisie informa-
cyjnym. Najłatwiej jest to osiągnąć w 
sytuacji, kiedy użytkownik nie jest w 
stanie odróżnić fikcji od rzeczywistości. 
A według właścicieli Big Media to właś-
nie korporacje medialne mają kształto-
wać rzeczywistość, bez odniesienia do 
obiektywnej prawdy, a nawet bez prak-
tycznej możliwości weryfikacji informacji, 
kiedy zdobędą one monopol. Jak to 
robią – najlepiej mogliśmy się przekonać 
na podstawie programów nadawanych 
przez serwis CNN, który razem z obecną 
w Polsce stacją TVN znalazł się w jednej 
korporacji AT&T. Jeśli dodamy do tego, 
że firma ta znajdowała się w pierwszej 
dziesiątce podmiotów sponsorujących 
kampanię prezydencką Joe Bidena (wed-
ług S&P Global) – oficjalnie przeznaczyła 
na to 450 tys. dol., to uzyskujemy cało-
ściowy obraz sytuacji. 

Warto również zauważyć, że w pierw-
szej dziesiątce donatorów na rzecz kam-
panii prezydenckiej kandydata demo-
kratów – obok Google’a, który wyłożył 
najwięcej: 1,7 mln dol. – znalazły się 
Amazon, Facebook i Apple. Nietrudno 
w takiej sytuacji przewidzieć, jakie treści 
będą udostępniane w nowych serwisach 
streamingowych, które w najbliższym 
czasie przejmą większość rynku medial-
nego na świecie. 

Polski rynek 
Z pewnością rynek w Polsce będzie 
zdominowany przez bezpośredni alians 
TVN i CNN przy potężnym wsparciu 
gigantów Big Tech z Doliny Krzemowej. 
I nie pomoże tutaj żadna nowa ustawa 
medialna, bo najpierw należałoby sfor-
mułować ramy prawne dla usług strea-
mingowych, a dopiero potem regulować 
rynek. To jednak wymaga olbrzymiej 
pracy i zdolnych prawników znających 
prawo międzynarodowe. Należałoby też 
posiadać choćby mały, ale całkowicie 
polski serwis streamingowy, który byłby 
objęty państwową opieką, aby nie po-
zwolić na pełną dominację globalnych 
graczy Big Media. 

Rząd w Polsce nie podejmuje jednak 
właściwie żadnych kroków na tym polu, 
nie tworzy państwowej infrastruktury 
informatycznej. Dlatego pomniejsze 
znaczenie mają zarzuty wobec TVN, 
która już niedługo będzie zapewne strea-
mingowym narzędziem koncernu AT&T. 
Jesteśmy zbyt słabi, aby rozpocząć walkę 
z tak potężnym przeciwnikiem. Pewnie 
dlatego zastosowano zasłonę dymną w 
postaci próby nowelizacji ustawy me-
dialnej. Przedstawiciele rządu zawsze 
będą mogli stwierdzić: „próbowaliśmy, 

ale się nie udało”. Tylko żeby się na-
prawdę udało, to potrzeba ogromnego 
wysiłku, determinacji i odwagi, a przecież 
gra idzie o najważniejsze dla Polski: o 
młode pokolenie. 

Nasze dzieci, które nie oglądają kla-
sycznej telewizji i nie czytają prasy, in-
formacje o świecie będą czerpały jedynie 
z tych serwisów. Czy zatem nie powin-
niśmy się odpowiednio przygotować, 
zanim otworzymy nasz polski rynek na 
kolejną potężną ekspansję, tym razem 
cyfrową? Przecież nie mamy obowiązku 
udostępniania rynku dla globalnych 
koncernów, tak jak musieliśmy to zrobić 
zgodnie z traktatami akcesyjnymi po 
wstąpieniu do Unii Europejskiej. Wi-
dzieliśmy, co się stało z naszym rynkiem 
handlowym i sprywatyzowanym prze-
mysłem, który został zdominowany 
przez podmioty zagraniczne. Żeby nie 
powtórzyć błędów z przeszłości, zanim 
otworzymy nasz rynek medialny, po-
winniśmy szybko utworzyć polski kon-
cern będący konglomeratem firm tech-
nologicznych, medialnych i prasowych. 
Jednocześnie należy jak najszybciej 
uregulować prawnie rynek usług strea-
mingowych, przygotowując oczywiście 
społeczeństwo do działań odwetowych 
ze strony różnych organizacji. Należy 
wtedy oczekiwać reakcji w rodzaju 
skandalicznej decyzji TSUE nakazującej 
zamknięcie kopalni w Turowie czy kiedy 
polski rząd rozpoczął inwestycje ener-
getyczne zapewniające niezależność, 
takie jak Baltic Pipe. Jednak te koszty, 
oczywiście łącznie z ceną sfinansowania 
inwestycji technologicznych, należy 
traktować jako konieczne, aby nade 
wszystko uchronić młode pokolenie 
Polaków przed totalną indoktrynacją 
lewicowej ideologii. 

Pamiętajmy, że klient mediów strea-
mingowych może bardzo szybko za-
mienić się w niewolnika – pisałem o 
tym szczegółowo w artykule „Niewol-
nicy technologii” („Nasz Dziennik”, 
20.09.2021). Młodzi ludzie muszą mieć 
dostęp do atrakcyjnych niezależnych 
mediów, aby samodzielnie weryfikować 
informacje i treści. Poza tym należy 
pilnie uruchomić specjalne środki rzą-
dowe, aby młodzi ludzie, np. zdolni 
studenci i absolwenci, mogli sami two-
rzyć nowe rozwiązania na rynku me-
diów elektronicznych. Przecież mamy 
bardzo wielu zdolnych, pracowitych i 
patriotycznie nastawionych studentów, 
którzy po ukończeniu studiów są nie-
stety zmuszeni szukać pracy w global-
nych firmach Big Techu czy Big Media. 
Najwyższy czas umożliwić im finanso-
wanie ich własnych niezależnych pro-
jektów, ale bez zbędnej biurokracji i 
ograniczeń. Uczę takich młodych ludzi 
od wielu lat i wiem, że będą w stanie 
to zrobić – musimy jedynie stworzyć 
im odpowiednie warunki, i to nie na 
kampusach uniwersyteckich, ale w sa-
mym centrum rynku medialnego. l

Dr Grzegorz
Osiński

Rynek w Polsce 
będzie zdominowany 
przez bezpośredni 
alians TVN i CNN 
przy potężnym 
wsparciu gigantów 
Big Tech z Doliny 
Krzemowej 
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Studia filmowe stają się coraz bardziej wirtualne 
i uzależnione od technologii cyfrowych


