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Specjalny nośnik prasowy 
w punkcie sprzedaży detalicznej

Jesteś wydawcą? 
 Dostarcz nam swój nośnik, my 

zadbamy o jego ekspozycję. 

Jesteś sprzedawcą? 
 Zamów u nas nośnik, który 

pozwoli Ci na znaczne zwiększenie 
sprzedaży prasy.

Gwarantujemy wysoką skuteczność 
oddziaływania.



Sieciowy zawrót głowy 
Jesień to niestety pora, gdy częściej zmagamy się z przeziębieniami i gry-
pą, chodzimy więc do lekarza albo próbujemy się leczyć na własną rękę. 
Część z nas korzysta – i nie tylko jesienią – również z porad czasopism po-
święconych zdrowiu, a wybór jest całkiem spory. Aktualnie Kolporter dys-
trybuuje do punktów sprzedaży detalicznej blisko 50 popularnych tytułów 
o tematyce zdrowotnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą prezentacją 
tych najbardziej popularnych. 
Głównym tematem październikowego wydania są jednak sieci handlowe. 
Czy ćwierć wieku temu ktoś wyobrażał sobie, że będzie ich tak dużo  
w Polsce? Sieciowe sklepy liczone są w tysiącach, znajdują w dużych 
miastach, miasteczkach, nawet na wsiach można spotkać supermarkety 
większej czy mniejszej sieci detalicznej. Istny zawrót głowy. W bieżącym 
numerze prezentujemy największe sieci ogólnopolskie, które są liderami 
rankingu przygotowanego przez firmę Kondej Marketing. Warto tutaj pod-
kreślić, że na dziesięć sieci z czołówki rankingu, Kolporter dostarcza prasę 
do dziewięciu. To oczywiście tylko jeden z powodów, dla których piszemy 
o sieciach. Przede wszystkim dlatego, że zakupy w hiper- i supermarketach 
robi praktycznie każdy z nas, nie zaszkodzi więc wiedzieć, jak poszczególne 
sieci są oceniane przez ekspertów.

Grzegorz Kozera
Redaktor naczelny
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auchan, Biedronka, lidl, kaufland oraz Piotr 
i Paweł – te ogólnopolskie sieci handlowe 
są liderami klasyfikacji głównej nowej 
edycji Marketingowego rankingu sieci 
detalicznych autorstwa Kondej Marketing. 
Do zdecydowanej większości sieci z czołówki 
zestawienia prasę dostarcza kolporter.

dobra kondycja

Chyba nie ma w Polsce konsu-
menta, który przynajmniej raz 
w żuciu nie zrobiłby zakupów 
w markecie należącym do którejś 
z sieci handlowej. Niektórzy są tam 
codziennie, inni odwiedzają rzadziej, 
ale dzisiaj trudno wyobrazić sobie 
polski rynek bez działających na 
nim sieci. Oferują one klientom 
w szerokim zakresie wszystkie 
podstawowe produkty: artykuły 
spożywcze, AGD, kosmetyczne, 
chemiczne i elektroniczne, zabawki, 
leki OTC, wyroby tytoniowe. Prasa 
nie jest w tej ofercie najważniej-
sza, jednak żadna szanująca się 
sieć nie może sobie pozwolić, by 
w jej placówkach zabrakło gazet 
i czasopism. Przy okazji głównych 
zakupów klienci kupują też prasę, 
zwłaszcza kolorową. 
Zacznijmy od ogólnego stwierdze-
nia – kondycja finansowa najwięk-
szych sieci handlowych w Polsce 
jest bardzo dobra, mają one niewie-
le długów, jak na skalę działania, bo 
139 mln zł – wynika z danych BIG 
InfoMonitor, BIK oraz wywiadowni 

Przedstawiamy największe sieci detaliczne działające w Polsce

gospodarczej Bisnode Polska. – 
Wśród 681 największych działa-
jących w Polsce sieci handlowych 
problemy z regulowaniem swoich 
zobowiązań ma jedynie 29 z grupy 
sprawdzonych firm – pod-
kreśla Sławomir Grzelczak, 
prezes BIG InfoMonitor. 
Doskonałą kondycję sieci 
handlowych potwierdzają 
wypracowywane wyniki. 
Największe firmy z każdym 
rokiem nie tylko otwierają 
nowe sklepy, ale wykazu-
ją także wielomiliardowe 
przychody i zwiększają zysk. 
Sieci handlowe płacą też 
coraz większe podatki.
Dokładniej poszczególnym 
sieciom pozwala się przyj-
rzeć prowadzony przez firmę 
Kondej Marketing Ranking 
Sieci Detalicznych. Ranking 
z sierpnia br. jest wszech-
stronną oceną w skali 
1-100 (według 75 kryteriów) 
wszystkich liczących się ugrupowań 
detalicznych w Polsce. Ocenie 
podlegają nie tylko wygląd, poziom 
cenowy czy oferta sklepów, ale 
również skala działania, dynamika 
rozwoju, strategia właściciela czy 
jego skłonność do inwestowania. 
Dlatego – zaznaczają autorzy ran-
kingu – notowania poszczególnych 
sieci nie muszą pokrywać się z od-
czuciami konsumentów odnośnie 
wygody zakupów czy poziomu cen. 

Lubimy zakupy 
w sieciach handlowych

temat mieSiąca

Sieci hanDloWe, Do 
któRych PRaSę DoStaRcza 
KoLPorter:

tesco, carrefour, auchan, 
e.leclerc, chata Polska, 
intermarche, Stokrotka, kaufland, 
Spar, Simply, Delikatesy centrum, 
Dino, Piotr i Paweł, netto, ledi, 
Polo Market, Mila, Groszek, 
lewiatan, euro Sklep, Żabka, 
avita, aldik, Partnerski serwis 
detaliczny sa, Polska Grupa 
supermarketów, Polska Grupa 
zakupowa Kupiec, twój Market.
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trzech liderów
Najnowsza edycja opracowanego 
przez Kondej Marketing Marketin-
gowego Rankingu Sieci Detalicz-
nych pokazuje, że w klasyfikacji 
generalnej zestawienia przywódz-
two zdecydowanie należy do sieci 
handlowych o zasięgu ogólnopol-
skim. W pierwszej dziesiątce są za-
równo hipermarkety, jaki i dyskonty 
oraz supermarkety.
W aktualnej edycji rankingu liderem 
został Auchan (79.65 pkt.), przed 

temat mieSiąca 

FO
T.

: I
ST

O
C

K 

Biedronką (79.44 pkt.) i Lidlem 
(77.95 pkt.). 
Według autorów rankingu, w 2016 
roku Auchan Polska zanotował 
mocny wzrost sprzedaży, co osta-
tecznie pokazuje sukces zintegro-
wania sklepów, które wcześniej 
działały pod szyldem Real. Można 
więc stwierdzić, że trudny proces 
integracji hipermarketów Real z sie-
cią Auchan kończy się powodze-
niem. Jednocześnie firma zdołała 
utrzymać pozycję lidera cenowego 

Andrzej Kondej:
– Udział sklepów 
małoformatowych 
w rynku jest nadal 
bardzo duży (49 proc. 
w 2016 roku). Wielu 
konsumentów nadal 
preferuje zakupy 
w sklepach położonych 
„w pobliżu”.
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temat mieSiąca

na polskim rynku. Auchan prowadzi 
również intensywną akcję mo-
dernizacji swoich sklepów i galerii 
handlowych, co jest pozytywnie 
postrzegane i oceniane przez 
konsumentów. Przykład tej sieci 
pokazuje, że prognozy generalnego 
regresu formatu hipermarketów 
nie muszą mieć odzwierciedlenia 
w rynkowej rzeczywistości. 
Biedronka, jako największa sieć 
detaliczna w kraju, znalazła się na 
drugim miejscu. Firma utrzymuje 
stosunkowo silną dynamikę wzrostu 
organicznego, a dzięki wysokiej 
gęstości sieci stała się najbliżej 
położonym większym sklepem 
spożywczym na setkach osiedli 
mieszkaniowych. Po raz pierwszy 
od wielu lat Biedronce udało się 
zbliżyć do pozycji liderów cenowych 
na rynku spożywczym. 
W dłuższej perspektywie czasowej 
– czytamy w omówieniu rankingu 
– problemem dla sieci mogą być 
rosnące wymagania jakościowe 
części polskich konsumentów, 
którzy mogą mieć oczekiwania 
w odniesieniu do asortymentu i wy-
gody zakupów przewyższających 
ofertę dyskontową prezentowaną 
przez Biedronkę. 
Lidl w każdym rokiem staje się 
coraz silniejszym konkurentem 
w stosunku do Biedronki. Firma 
jest absolutnym liderem w dziedzi-
nie wydatków na reklamę i promo-
cję, co przekłada się na wysoką 
frekwencję w dotychczasowych 
i nowo uruchamianych placówkach. 
Niemiecka sieć znacznie wzmoc-
niła ofertę w kategorii produktów 
świeżych, tj. pieczywa, owoców 
i warzyw oraz nabiału. Znaczącą 
rolę sprzedażową odgrywa również 
asortyment promocyjnych produk-
tów non-food w formule in-out. 
Głównie dzięki tym działaniom, Lidl 
jest postrzegany przez większość 
polskich konsumentów jako super-
market, co umożliwia zachęcenie 
do regularnych zakupów spożyw-
czych szerokie grono klientów. 

Wolimy zakupy w pobliżu

Jakie wnioski płyną z rankingu? Po 
pierwsze: w klasyfikacji generalnej 
zestawienia przywództwo zdecy-
dowanie należy do sieci handlo-
wych o zasięgu ogólnopolskim. 
Po drugie: w pierwszej dziesiątce 
znalazły się hipermarkety, dyskonty 
oraz supermarkety, co dowodzi 
zróżnicowania rynku.
andrzej Kondej, szef firmy 
Kondej Marketing, uważa jednak, 
że polski rynek charakteryzuje się 
największą w skali europejskiej 
liczbą sklepów małoformatowych. 
– Pomimo corocznego spadku, 
udział tych placówek w rynku jest 
nadal bardzo duży (49% w 2016 
roku) – mówi Andrzej Kondej. – 
Głównym sprzyjającym czynnikiem 
jest postawa wielu konsumentów, 
którzy nadal preferują zakupy 
w sklepach położonych „w pobliżu”. 
Znaczna część rodaków kilka razy 
w tygodniu odwiedza te placówki, 
nabywając albo produkty pierwszej 
potrzeby, albo wyroby typu impulso-
wego. Wynika to głównie z przy-
zwyczajenia, wygody, szybkości 
zakupów, dostępności świeżych 
produktów, ale również z powo-
dów finansowych. Ze względu na 
ograniczone dochody większości 
konsumentów, decydują się oni 
na częste, lecz niewielkie wydatki, 
zamiast jednorazowego zakupu du-
żego „koszyka” w hipermarketach. 
Warunkiem powodzenia na rynku 
są jednak ceny, które w mniejszych 
sklepach nie powinny w sposób 
zbyt rażący odbiegać od dyskontów 
czy supermarketów. 
Zdaniem naszego rozmówcy, for-
matem, który wykazuje największą 
dynamikę (ok. 12% w 2016 roku) 
w naszym kraju są sklepy conve-
nience. – Wkrótce Żabka będzie 
miała coraz silniejszą konkurencję, 
gdyż sieci tego typu rozwijane są 
również przez innych operatorów 
– przewiduje Andrzej Kondej. – 
Sukces w tym formacie w decydu-

jącym stopniu zależy od umiejętnej 
kompozycji oferty towarowej, małej 
gastronomii i usług dostosowa-
nych do określonych segmentów 
lokalnych klientów. Sklepy tego 
typu świetnie sprawdzają się 
w lokalizacjach o dużym przepływie 
potencjalnych lub też wymagają do 
swojego funkcjonowania niezbyt 
licznego grona lokalnych, a przy 
tym lojalnych klientów.
Należy jednak liczyć się z dalszą 
stopniową koncentracją rynku 
i zwiększaniem udziałów sklepów 
wielkoformatowych. – Oznacza to 
likwidacje niektórych małych skle-
pów, nie będących w stanie przed-
stawić oferty atrakcyjnej dla swoich 
nabywców. Największe szanse 
utrzymania się rynku mają sieci 
lub grupy sklepów, które pomimo 
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temat mieSiąca 

Ranking ogólnopolskich 
sieci handlowych*
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małej powierzchni sprzedażowej, 
są w stanie skutecznie rywalizować 
z handlowymi gigantami. Nie grozi 
nam zatem koncentracja rynku 
na poziomie niektórych krajów 
europejskich, gdzie udział sieci 
wielkopowierzchniowych przekracza 
80%. Polski rynek będzie zdecy-
dowanie bardziej zdywersyfikowany 
ze znaczącym udziałem sklepów 
małoformatowych – kończy Andrzej 
Kondej.

GK
Artykuł powstał przy współpracy z firmą 
Kondej Marketing 

   1. auchan    
2. Biedronka    
3. Lidl    
4. kaufland    

5. Piotr i Paweł      

6. carrefour    
 
7. tesco    
  
8. dino    
  
9. netto    
  
10. intermarche    

*Ranking firmy Kondej Marketing z sierpnia br. jest wszechstronną oceną 
w skali 1-100 (według 75 kryteriów) wszystkich liczących się ugrupowań 
detalicznych w Polsce. Ocenie podlegały m. in. wygląd, poziom cenowy, 
oferta sklepów, również skala działania, dynamika rozwoju czy strategia 
właściciela. 
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„Wysokie obcasy” 
zainspirowały natalię 
kukulską

Na rynku ukazało się paździer-
nikowe  wydanie  miesięcznika 
„Wysokie Obcasy Extra” (Agora), 
z Natalią  Kukulską  na  okładce. 
W piśmie znalazła się nowa sek-
cja z trendami modowymi na je-
sień i zimę 2017-2018.

„glamour” z trzema 
okładkami 

Magazyn „Glamour” (Burda 
International Polska) został 
odświeżony, poszerzony, a jego 
październikowe wydanie pojawiło 
się na rynku z trzema okładkami 
do wyboru. 
Na okładkach październikowego 
„Glamour” pojawiły się trzy wyjąt-
kowe panie. Są na nich Kobiety 
Roku Glamour: Natalia Nykiel 
i Joanna Jędrzejczyk oraz wybra-
na przez czytelniczki Dziewczyna 
Roku Glamour – Klaudia halz.

Prawie
2500 punktów
kolporter współpracuje już z blisko 65 proc. stacji paliw, 
znajdujących się na terenie Polski i należących do 
koncernów paliwowych i sieci sprzedaży. 

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i handlu Naftowe-
go, w I półroczu 2017 roku w Polsce znajdowały się 3 894 stacje 
paliw, należące do polskich i zagranicznych koncernów naftowych, 
a także sieci sklepowych. Kolporter dostarcza prasę aż do 2 490 
z nich.
– Rynek naftowy w Polsce zmienia się. Coraz więcej właścicieli 
stacji paliw zauważa korzyści z posiadania w ofercie prasy. Na 
przestrzeni dwóch lat liczba stacji, obsługiwanych przez Kolportera 
wzrosła o 54 punkty. W 2015 roku Kolporter dostarczał prasę do 
2436 stacji, w 2016 roku już do 2485, a obecnie prasę dowozi-
my do 2490 punktów – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy 
Kolportera.
Aż o 13 nowych punktów, w porównaniu z 2015 rokiem, poszerzy-
ła się sieć dystrybucyjna obsługiwana przez Oddział Warszawski 
Kolportera. Siedem stacji dołączyło do sieci Oddziału Zielonogór-

FLesz    aktualności

Kolporter liderem dostawców prasy do stacji paliw
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skiego, 6 do Oddziału Gdańskiego, a po 5 do Oddziału Kielec-
kiego, Łódzkiego i Opolskiego. Wzrost o 3 stacje odnotowano 
w Oddziale Białostockim, Koszalińskim i Szczecińskim. 
Najmniejszym przyrostem cieszą się Oddział Wrocławski 
– 2 stacje, Oddział Olsztyński i Poznański – po 1 punkcie. 
– Zmiany na rynku naftowym wpływają nie tylko na wielkość, 
ale i wizerunek naszej sieci kolportażowej. Cały czas rozwijamy 
naszą ofertę w tym segmencie. To bardzo interesujący kanał 
dystrybucji prasy. Co ciekawe, jeśli spojrzymy na preferencje 
zakupowe, to na stacjach paliw klienci najczęściej kupują 
czasopisma kobiece. Na drugim miejscu są tytuły społecz-
no-polityczne, a na trzecim – prasa motoryzacyjna – mówi 
Dariusz Materek.

red

TOP 10 
miesięczników: 
   
1.   „twój Styl”    
2.  „auto-moto”    
3.   „Wysokie obcasy extra”    
4.   „świat Wiedzy”  
5.   „zwierciadło”     
6.   „Pani”    
 
7.   „Playboy”    
  
8.   „charaktery”    
  
9.   „men’s health”    
  
10.    „claudia”    

Dane za lipiec-sierpień 2017 ze stacji paliw obsługiwanych przez Kolportera
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Kolporter liderem dostawców prasy do stacji paliw
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„mój zielnik” – nowe 
pismo dla dzieci

W portfolio wydawnictwa Bur-
da International Poland pojawił się 
kwartalnik  „Mój  Zielnik”.  Pismo 
skierowane do dzieci  i młodzieży 
w wieku szkolnym zadebiutowało 
na rynku 22 września.

„Mój Zielnik” to 76-stronicowy 
album do kolekcjonowania  liści. 
Ostatnie  strony  zielnika  zawie-
rają dydaktyczne  rysunkowe gry, 
zabawy i quizy. Pierwszy, jesienny 
numer poświęcony został  liściom 
drzew i krzewów. 

„kuchnia” oddaje hołd 
polskim producentom
Październikowe wydanie „Kuchni” 
(Agora) jest ukłonem w stronę 
polskich producentów żywności, 
hodowców i rolników. W piśmie za-
prezentowane są dania zawierające 
wyłącznie polskie produkty. 
Już okładka pisma jest manifestem 
polskości. Znajdujące się na niej 
warzywa, owoce, jaja i nabiał zostały 
tak kolorystycznie dobrane i ułożo-
ne, aby symbolizowały flagę Polski. 

FleSz   aktualności

Kolporter 
nagrodzony

kolporter został 
wyróżniony go-
dłem „Życzliwa 
Firma”, nada-
wanym przez 
Polski Program 
Jakości obsługi. 
ten certyfikat 
przyznawany 
jest firmom, 
które politykę 
prokliencką, 
uważają za je-
den z głównych 
filarów swojej 
działalności.

Polski Program Jakości Obsługi od 
10 lat pomaga konsumentom wybie-
rać firmy, które troszczą się o jakość 
obsługi klienta. Laureaci wyłaniani 
są na podstawie analizy opinii na te-
mat firmy, opublikowanych przez re-
alnych klientów w portalu jakoscob-
slugi.pl, a także na podstawie badań 
prowadzonych metodą „tajemnicze-
go klienta”. Ocenie podlegają tylko 
firmy, które aktywnie uczestniczą 
w dialogu z konsumentami oraz 
są zainteresowane podnoszeniem 
standardów obsługi.
Raz w roku głosy konsumenckie są 
podsumowywane i na ich podsta-
wie wyliczany jest ogólnopolski 
wskaźnik jakości obsługi i wskaźnik 
dla poszczególnych branż. W wyniku 
podsumowania nagradzane są firmy, 
które pozytywnie wyróżniają się na 

tle swojej branży.
– Od ponad 27 lat dbamy o jakość 
obsługi naszych klientów i świadczo-
nych przez nas usług. Cieszy nas to, 
że konsumenci darzą nas zaufaniem 
i wysoko oceniają naszą działalność. 
To wyróżnienie jest dla nas bardzo 
ważne, bo zdajemy sobie sprawę 
z tego, że Polacy stają się coraz 
bardziej wymagającymi klientami 
i sprostać ich oczekiwaniom nie jest 
łatwo. Staramy się by nasze punkty 
były na „wyciągnięcie ręki”, a zakupy 
w nich odbywały się w komfor-
towych warunkach, przy miłej 
i kompetentnej obsłudze – mówi 
Dariusz Materek, rzecznik prasowy 
Kolportera.

red
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Kolekcje kart i naklejek to produkty, które 
w szeroko rozumianym segmencie prasowym 
cieszą się największym zainteresowaniem 
klientów. Właśnie w wydawnictwach 
kolekcjonerskich specjalizuje się włoska firma 
Panini, która od dwunastu lat z powodzeniem 
działa również na polskim rynku prasowym. 

Kolekcje,
które cieszą

zaczęło się w modenie 

historia wydawnictwa Panini 
rozpoczyna się w styczniu 1945 r., 
gdy rodzina Panini otworzyła kiosk 
z gazetami w centrum włoskiego 
miasteczka Modena. Nawiasem 
mówiąc, do dzisiaj w Modenie mieści 
się główna siedziba firmy. W 1955 r. 
dorosłe już dzieci z rodziny Panini 
postanawiają rozwinąć działalność 
i otwierają agencję dystrybucji prasy. 
Najstarszy z braci – Giuseppe, wpada 

na pomysł odkupywania od inne-
go wydawcy niesprzedanych kart 
piłkarskich, które były dołączane jako 
dodatki do różnych produktów. Jest 
to jednocześnie początek działalności 
firmy Panini. 
Pod koniec 1961 r. bracia Panini: 
Giuseppe, Benito, Umberto i Franco, 
zostają wydawcami pierwszej 
włoskiej kolekcji naklejek serii 
„A Calciatori 1961-62”. W 1964 r. 
zaczęły pojawiać się także albumy 
edukacyjne od Panini: „Flagi świata”, 
„Samoloty i rakiety”, „Zwierzęta”, 
„Gwiazdy sportu”, „Planeta Ziemia”, 
„Sławne osoby”. Na początku lat 70. 
XX wieku Panini otworzyło swoje od-
działy we Francji oraz w Niemczech, 
następnie w Wielkiej Brytanii i hisz-
panii. Obecnie rocznie wydaje 950 
produktów, które są dystrybuowane 
w 100 krajach na całym świecie. 

Na rynek polski Panini weszło 
w 2005 r., a już trzy lata później 
została podjęta decyzja o otwarciu 
polskiego przedstawicielstwa firmy.

Dla każdego coś miłego
Działalność wydawnicza Panini jest 
różnorodna. Firma wydaje czaso-
pisma, książki, a także kolekcje 
naklejkowe, kolekcje kart i foto kart. 
W Polsce Panini najbardziej znane 
jest właśnie z różnego typu kolekcji 
naklejkowych i karcianych, które są 
adresowane do młodych odbiorców.
– W Polsce możemy się pochwalić 
wieloma sukcesami sprzedażowy-
mi – informuje mówi Monika Pąśko 
z polskiego przedstawicielstwa 
Panini. – Jesteśmy najbardziej rozpo-
znawalną firmą na rynku wydawnictw 
kolekcjonerskich. Co roku wydajemy 
kilkanaście kolekcji naklejek i kart, 

– zachęcamy sprzedawców, aby 
zamawiali nasze produkty 
i odpowiednio je eksponowali. 
Wiemy od dystrybutorów prasy, że 
udział produktów kolekcjonerskich 
w obrotach detalicznych punktów 
sprzedaży powiększa się z roku 
na rok – mówi monika Pąśko 
z polskiego oddziału wydawnictwa 
Panini.

FO
T.

: I
ST

O
C

K

Prezentujemy wydawnictwo Panini
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z ulubionymi bohaterami młodych 
odbiorców. 
Do największych sukcesów wydaw-
niczych na rynku polskim, Monika 
Pąśko zalicza przede wszystkim 
kolekcje dedykowane piłce nożnej, 
ale w portfolio Panini jest wiele innych 
znakomitych kolekcji ze znanymi 
i lubianymi przez dzieci postaciami. 
Warto wspomnieć o kolekcjach kart 
„Invizimals”, które były wydawane 
w latach 2015-2017. Dużym powo-
dzeniem cieszą się zawsze kolekcje 
naklejek lub foto kart z ulubionymi 
przez dzieci bohaterami serialów, 
dawniej były to: „hannah Montana”, 
„Monster high”, „Violetta”, a teraz 
na przykład „Miraculous: Biedronka 
i Czarny Kot”, „Psi Patrol”. Nie można 
zapomnieć także o naklejkowych 
kolekcjach, które powstają w oparciu 
o filmy animowane, np. „harry Pot-
ter”, „Auta”, „Kraina Lodu”, „Smerfy” 
czy też właśnie wydane „My Little 
Pony”. W ubiegłym zaś 
roku ukazała się ciekawa 
kolekcja kart adresowana 
do miłośników gry „World 
Of Tanks”, pozwalająca 
graczom rozgrywać potyczki 
wojenne na planszy do gry, 
a zbierając karty mieli oni 
szansę zdobycia specjalnych 
kodów do gry online.

najpopularniejsze kolek-
cje
– Na początku 2017 r. wprowa-
dziliśmy do sprzedaży naklejkową 
kolekcję pt. „Amici Cucciolotti 
– Przyjaciele Zwierząt” – dodaje 
Monika Pąśko. – Projekt Amici 
Cucciolotti to naklejkowa kolekcja, 
stworzona we Włoszech, która jest 
skierowana do dzieci i ich rodzin. Ma 
ona charakter edukacyjno-społeczny. 
Dzieci wypełniając album naklejkami, 
poznają ciekawostki przyrodnicze 
oraz zwierzęta z różnych zakątków 
świata, kupując zaś naklejki jedno-
cześnie pomagają zwierzakom, gdyż 
w każdym kraju, gdzie ukazuje się ta 
kolekcja, wspierana jest lokalna or-
ganizacja charytatywna działająca na 
rzecz zwierząt. W Polsce podjęliśmy 
współpracę z Ogólnopolskim Towa-

o filmy animowane, np. „harry Pot-
ter”, „Auta”, „Kraina Lodu”, „Smerfy” 
czy też właśnie wydane „My Little 

graczom rozgrywać potyczki 

szansę zdobycia specjalnych 

najpopularniejsze kolek-

– Na początku 2017 r. wprowa-
dziliśmy do sprzedaży naklejkową 
kolekcję pt. „Amici Cucciolotti 
– Przyjaciele Zwierząt” – dodaje 
Monika Pąśko. – Projekt Amici 
Cucciolotti to naklejkowa kolekcja, 
stworzona we Włoszech, która jest 
skierowana do dzieci i ich rodzin. Ma 

W październiku 
w sprzedaży:
W październiku br. w sprzedaży znajdują 
się następujące kolekcje wydawnictwa 
Panini:

– „Gorjuss” – kolekcja foto kart

– „PaniniI FIFA 365 Adrenalyn XL 2018” 
– kolekcja kart

– „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot” 
– kolekcja naklejek

– „My Little Pony Movie” – kolekcja naklejek

– „Psi Patrol” – kolekcja naklejek

– „Panini FIFA 365 – 2018” 
– kolekcja naklejek

rzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ 
ANIMALS. W ramach tego projektu 
zostało zakupionych 250 nowych, 
ocieplanych bud na łączną kwotę 
110 000 zł. 
Jednak do najbardziej popularnych 
kolekcji należy zaliczyć te o tematyce 
piłkarskiej. Panini wydaje kolekcje 
związane z największymi turniejami 
piłki nożnej takimi jak: UEFA EURO 
bądź FIFA WORLD CUP, oraz te 
dotyczące polskich rozgrywek Lotto 
Ekstraklasy. Ponadto, od trzech lat, 
we wrześniu, Panini wydaje piłkarską 
kolekcję o nazwie „PANINI FIFA 
365”. – Już teraz możemy zdradzić, 
że w przyszłym roku wydamy kolekcje 
kart i naklejek dedykowane mistrzo-
stwom świata w piłce nożnej 
2018 FIFA WORLD CUP 2018 
– mówi Monika Pąśko. 

red
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o tym, co nowego we „Wprost”, który w tym roku obchodzi 
swoje 35. urodziny i czy zespół redakcyjny powinien mieć te 
same poglądy.

Tygodnik 
opinii i dyskusji

Rozmowa z Jackiem Pochłopieniem, redaktorem naczelnym 
tygodnika „Wprost”

od niedawna promujecie się ha-
słem „tygodnik opinii i dyskusji”. 
Jak ono powstało?
Przez ostatni rok, kiedy objąłem 
funkcję redaktora naczelnego, 
we „Wprost” wiele się wydarzyło. 
Jesteśmy… powiedzmy, że jednym 
z nielicznych tygodników, w którym 
rzeczywiście dochodzi do dyskusji. 
Nie wyobrażam sobie redakcji, 
w której wszyscy mają to samo 
zdanie a kolegia redakcyjne ograni-
czają się do zgodnego potakiwania. 
To co przekazujemy czytelnikom 
jest efektem rozmów i dyskusji. 
Publikujemy wywiady z przedstawi-
cielami wszystkich opcji politycznych 
a felietoniści na naszych łamach 
prezentują różne poglądy. Są wśród 
nich wiceprzewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Ryszard Czarnecki, 
Jan Wróbel, generał Waldemar 
Skrzypczak, a także Magdalena 
Środa czy Ewa Wanat. Prezentują 
różne poglądy, czytelnik może sobie 
sam wyrobić zdanie. Dodam, że 
niczego bardziej Polsce nie potrzeba 

niż dyskusji. Politycy przestali ze sobą 
rozmawiać, przeważnie obrzucają się 
oskarżeniami i epitetami, zarażają tą 
zarazą również zwykłych ludzi. My 
stawiamy na dyskusję.
a jakie poglądy ma „Wprost”?
Zawsze stajemy po stronie człowieka, 
obywatela. Od 35 lat, bo tyle liczy 
sobie nasz tygodnik, kluczowe zna-
czenie ma dla nas wolność. Ludziom 
trzeba pozwolić swobodnie działać, 
prowadzić swoje firmy, decydować 
co zrobią ze swoimi pieniędzmi i ze 
swoim życiem.
do coraz to nowych dziedzin 
naszego życia wdziera się poli-
tyka…
Jest ważna i zajmuje poczesne miej-
sce w naszym piśmie. Nasi dzienni-
karze pracując na co dzień w Sejmie 
i w innych kluczowych miejscach. 
W każdym wydaniu prezentujemy 
artykuły, wywiady i analizy na temat 
tego, co ważnego dzieje się w kraju. 
Tyle tylko że – na szczęście – nie 
samą polityką człowiek żyje. We 
„Wprost” poruszamy cały wachlarz te-
matów, regularnie piszemy o ważnych 
problemach społecznych, sytuacji 
gospodarki, sukcesach i problemach 
Polaków prowadzących firmy czy 
o tym co ciekawego dzieje się za 
granicą. W dzisiejszych czasach 
jesteśmy bombardowani informacja-
mi, „Wprost” ułatwia uporać się z ich 
zalewem. Piszemy, co najważniejsze. 
I tu jest pies pogrzebany, bo dla ludzi 

liczy się dużo więcej niż to, o co po-
kłócą się politycy. Regularnie piszemy 
o zdrowiu, jak o nie dbać, jak można 
spędzić wolny czas. 
co nowego pojawi się we 
„Wprost” w najbliższym czasie?
Nie będzie rewolucyjnych zmian, 
osiągnęliśmy ten kształt pisma, do ja-
kiego zmierzaliśmy. Co nie znaczy, że 
nie będzie nowości, bo wokoło wiele 
się dzieje. Będziemy więcej pisać 
o zjawiskach społecznych, obser-
wujemy wydarzenia w całym kraju. 
Mamy też sygnały od czytelników, że 
chcieliby, abyśmy pisali jeszcze więcej 
o kwestiach zdrowotnych o tym, jak 
się prawidłowo odżywiać, o nowych 
trendach, stylach życia. Będziemy 
pisać o tym, jak zdrowo żyć. Wła-
ściwie mogę powiedzieć: „Wprost” 
tygodnik opinii i dyskusji, blisko ludzi. 
Zapraszam na stronę wprost.pl, gdzie 
codziennie pojawiają się najnowsze 
informacje i komentarze, także wi-
deo. Absolutną nowością na polskim 
rynku prasowym są transmisje na 
żywo bezpośrednio z redakcji, które 
można oglądać na naszym Face-
booku. Zapraszam do śledzenia 
efektów naszej cotygodniowej pracy 
na łamach „Wprost”, w każdy po-
niedziałek nowy numer w punktach 
sprzedaży. 
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Pochłopień: 
Piszemy 
o tym, co 
najważniejsze.
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O zdrowiu 
przez cały rok 

czasopisma o zdrowiu nie zastąpią wizyty u le-
karza, co nie zmienia faktu, że jest niemała grupa 
czytelników-pacjentów, którzy chętnie korzystają 
z porad publikowanych przez te magazyny. a jest 
w czym wybierać. kolporter w bieżącej ofercie 
dystrybucyjnej ma blisko 50 popularnych tytułów 
dotyczących zdrowia i medycyny.

dla zdrowia i urody

Na szczycie najchętniej kupo-
wanych magazynów w kategorii 
zdrowie znajduje się, ukazujący się 
od 2011 r., „Przepis na Zdrowie” 
(Wydawnictwo Bauer). Liczący 
52 strony miesięcznik w całości 
jest skomponowany z przepisów 
nadesłanych przez czytelników 
oferuje praktyczne porady i spraw-
dzone przepisy na naturalne leki 
i kosmetyki. Domowe sposoby 
ochrony zdrowia, pielęgnacji urody, 
ale również propozycje zdrowej 
kuchni, przetworów, praktycznego 

wykorzystania ziół wsparto komen-
tarzami ekspertów różnych dziedzin: 
lekarzy, fitoterapeutów, dietetyków, 
kosmetologów.
Nie mniejszą popularnością wśród 
czytelników cieszy się miesięcznik 
„Zdrowie”, wydawany przez ZPR 
Media (wcześniej jego wydawcą 
był Murator). To magazyn tworzony 
wspólnie z wybitnymi specjalistami: 
lekarzami, dietetykami, farmaceu-
tami, psychoterapeutami. Zawiera 
informacje oraz porady ekspertów, 
które pomagają poprawić jakość 
życia, unikać wielu chorób, dbać 
o linię, czuć się zdrowo i pięknie. 
Magazyn „Dbam o zdrowie” 
(Ringier Axel Springer) porusza 
tematykę związaną ze zdrowiem, 
urodą, aktywnością fizyczną, dietą, 
psychologią oraz zainteresowaniami 
współczesnej kobiety. Powiedzmy 
jeszcze o dwumiesięczniku „Samo 
Zdrowie” (wyd. Burda), który jest 
na rynku od 20 lat. Adresowany 
jest do kobiet, które chcą żyć 
zdrowo, w harmonii z otaczającym 
światem. 

Babcine receptury
Sporą grupę wśród tytułów o te-
matyce zdrowotnej stanowią cza-
sopisma poświęcone medycynie 
ludowej. Trzy z nich ma w swoim 
portfolio Wydawnictwo Karina. 
– Naszą przygodę zaczęliśmy 
w lutym 2007 roku od wydania 
„Babcinych Sekretów” – mówi 
przedstawicielka wydawnictwa 
Magdalena Kuczyńska. – Kolejne 
dwa periodyki „Leczenie Tradycją” 

ryneK Prasowy

i „Receptury Ludowe” wystartowały 
kilka miesięcy później w odpowiedzi 
na zapotrzebowanie rynku. 
Czasopisma te skierowane są do 
tych, którym nieobca jest medy-
cyna ludowa, jak również do ludzi, 
którzy mają dość medycyny far-
maceutycznej jako jedynej słusznej 
drogi dbania o własne zdrowie. 
– W naszych artykułach kładzie-
my szczególny nacisk na prostotę 
przekazu i zrozumiałość języka 
– kontynuuje Magdalena Kuczyń-
ska. – W naszym wydawnictwie od 
zawsze główną bazą materiałową 
są i pozostaną nasi czytelnicy i ich 
doświadczenia życiowe. Założe-
niem było stworzenie czasopism 
interaktywnych, w których każdy 
(po odpowiedniej korekcie) będzie 
mógł dzielić się swoją wiedzą. 

TOP 10 miesięczników 
o zdrowiu

1 „Przepis na Zdrowie”
2 „Zdrowie”
3 „O Czym Lekarze Ci Nie   

Powiedzą”
4 „Poradnik Uzdrawiacza”
5 „Zdrowie bez Leków”
6 „Dbam o Zdrowie”
7 „Szaman”
8 „Babcine Sekrety”
9 „Lekarz Ludowy”
10 „Leczenie Tradycją”

Według danych Kolportera za okres 
III-VIII 2017 r.
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Dorobiliśmy się wielu stałych 
respondentów jak również ko-
rzystamy z korekty merytorycz-
nej polskiego grona naukowego 
– wykładowców akademickich, 
pracowników PAN. 
Dobrze sobie radzi na rynku 
„Zdrowie bez leków”, magazyn 
wydawnictwa Mediacom Press, 
będący w sprzedaży od czerw-
ca 2017. Pismo kierowane 
jest głównie do kobiet +30 lat, 
zainteresowanych medycyną 
niekonwencjonalną, zielar-
stwem, naturalnymi kosmety-
kami, zdrowym trybem życia. 
Czasopismo kładzie nacisk na 
profilaktykę zdrowotną – spo-
soby zapobiegania chorobom 
i metody powstrzymywania ich 
rozwoju w sposób naturalny za 

pomocą ziół, diety, zabiegów 
medycyny alternatywnej, np. 
akupunktura, akupresura itp. 

na wszystkie choroby
Aż osiem czasopism ukazuje się 
nakładem wydawnictwa Astri-
da. Wśród nich są „Lecznica 
Ludowa”, „Zielarz”, „Wszystko 
o Zdrowiu bez Leków”, „Lu-
dowe Recepty na Wszystkie 
Choroby”. Wspomniane tytuły 
publikują receptury, jak można 
zachować mocne zdrowie, 
przedłużyć młodość i dożyć ak-
tywnej starości. Czytelnicy sami 
podpowiadają, jak poradzić 
sobie z chorobami. Do leczenia 
różnorodnych dolegliwości 
magazyny proponują unikalne 
środki ludowej, nietradycyjnej 

i naukowej medycyny. 
Magazyn „O Czym Leka-
rze Ci Nie Powiedzą” (wyd. 
AVT-Korporacja) wydawany 
jest na licencji brytyjskiego 
magazynu „What Doctors 
Don’t Tell You”, wiarygodnego 
poradnika medycznego dla 
pacjentów w Wielkiej Brytanii, 
USA i Australii. Zajmuje się 
zagadnieniami kłopotliwymi 
dla oficjalnej medycyny, lub 
przez nią pomijanymi. Czytelnik 
otrzymuje wiedzę, która przyda 
się w rozmowach z lekarzami. 
W sposób przystępny i atrakcyj-
ny dla każdego przekazywane 
są solidne informacje, oparte na 
publikacjach naukowych. 

Grzegorz Kozera

„Do leczenia różnorodnych 
dolegliwości magazyny 
proponują unikalne środki 
ludowej, nietradycyjnej 
i naukowej medycyny”
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Duży wybór 
kalendarzy

Jesień to najlepsza pora na sprzedaż kalendarzy – dzięki nim wzrastają 
obroty w punktach sprzedaży. Wystarczy powiedzieć, że obrót na 
samych kalendarzach w niektórych kioskach i sklepach obsługiwanych 
przez kolportera przekracza 5 000 zł. Firma przygotowała bogatą ofertę 
terminarzy na 2018 rok. Wydawcą większości z nich jest kielecka spółka 
Kalpol.

– Kalendarze to produkty sezono-
we. Pierwsze tytuły wprowadzamy 
do naszej oferty już we wrześniu. 
Z wieloletniego doświadczenia, 
popartego analizami, wiemy, że nasi 
klienci najchętniej kupują kalenda-
rze w październiku. Dlatego co roku 
właśnie w tym miesiącu zwięk-
szamy ich nakłady 
w naszej sieci dys-
trybucyjnej. Produkty 
są wycofywane ze 
sprzedaży w marcu 
– informuje Mate-
usz Kołodziejczyk, 
z Działu Sprzedaży 
w Departamencie 
Dystrybucji Prasy 
Kolportera. 

Różne rodzaje, formaty 
i wzory
Kalendarze są produktem chęt-
nie kupowanym przez Polaków. 
Popularność zawdzięczają przede 
wszystkim temu, że na rynku są 
dostępne różne ich rodzaje, formaty 

i wzory. W ofercie Kolportera na 
2018 rok znalazły się aż 63 kalen-
darze.
– Staramy się, aby nasza oferta 
kalendarzy była kompleksowa 
i każdy mógł w niej znaleźć coś dla 
siebie – mówi Aleksandra Klicka, 
właścicielka firmy Kalpol. – Proces 

przygotowania oferty na kolejny 
rok trwa kilka miesięcy. W tym 
czasie śledzimy trendy. W tym 
segmencie rynku, jak i w pozo-
stałych bardzo dużą rolę odgrywa 
moda. Sprawdzamy jakie motywy 
i rodzaje kalendarzy są na topie na 
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światowych rynkach. Oprócz tego 
robimy analizy sprzedaży według 
różnych parametrów. Nie tylko 
który rodzaj kalendarzy sprzedawał 
się najczęściej, ale także jaki format 
i tematyka była wybierana najchęt-
niej przez klientów. Według analiz 
Działu Sprzedaży Departamentu 
Dystrybucji Prasy Kolportera klienci 
przy wyborze kalendarza kierowali 
się jego formatem i funkcjonalno-
ścią. Najchętniej były wybierane 
tradycyjne zdzieraki.
– W pełni rozumiem ten wybór. 
Sama nie wyobrażam sobie tego, 
żebym w domu nie miała kalenda-
rza tego typu – przyznaje Magda-

lena Słomczyńska, 
klientka saloniku pra-
sowego w Kielcach. 
– Odkąd pamiętam 
takie kalendarze 
zawsze były w moim 
rodzinnym domu, 
a teraz są w moim 
własnym. „Zdziera-
kowa tradycja” jest 
nadal kultywowana 
w mojej rodzinie, ale 

czasy się zmieniły i teraz jest trud-
niej kupić zdzierak. Kiedyś do wy-
boru były dwa tytuły, więc można 
powiedzieć, że łapało się „pierwszy 
lepszy”. Teraz jedno wydawnictwo 
drukuje kilkanaście tytułów, więc 
i wybór jest trudniejszy. Są też tego 

Ponad 5 000 zł 
- taki obrót na kalendarzach 
na 2017 r. uzyskały niektóre 
punkty sprzedaży

Bogata oferta firmy kalpol na 2018 rok

20

Nasz Kolporter 10/2017      



ryneK Prasowy

plusy, bo można zaopatrzyć się w zdzierak 
tematyczny – dodaje.
Oprócz tradycyjnych, jednokartkowych zdzie-
raków, Kolporter w ofercie będzie miał także 
zdzieraki tygodniowe.  

kieszonkowe, notesowe i książkowe
Na drugim miejscu, pod względem sprzedaży, 
uplasowały się kalendarze podręczne: kie-
szonkowe, notesowe i książkowe.
– W ofercie na 2018 rok mamy 
kilkanaście kalendarzy podręcznych. 
Część z nich ma format kieszonko-
wy, ale znajdują się wśród nich także 
nieco większe kalendarze i organizery 
w twardej oprawie, idealne do torebki 
czy teczki. Przygotowaliśmy 18 tytułów 
w tej kategorii i o różnych wzorach, 
wiec liczymy, że fani takich kalendarzy 
znajdą coś dla siebie – mówi Aleksan-
dra Klicka.
Oferta dystrybucyjna Kolportera 
obfituje także w kalendarze ścienne. 
Na 2018 rok firma Kalpol przygotowała 
24 kalendarze, które można pogrupować 
tematycznie na pięć kategorii: fauna, flora, 
piękno przyrody, religia i kulinaria.

Przydatne w pracy i w domu
Szczególną rolę wśród kalendarzy ściennych 
odgrywają kalendarze dwu- i trzymiesięczne. 
– Szczególnie są przydatne w pracy – przy-
znaje Elżbieta Żurawska, klientka supermar-
ketu w Rzeszowie. – Ja preferuję trzymie-
sięczne. Dzięki nim mam wgląd w miesiąc 
poprzedni, obecny, ale i przyszły. 
– Zwracamy bardzo dużą uwagę na jakość 
zdjęć, które wykorzystywane są w naszych 
kalendarzach. Doborem ich zajmuje się 
kilka osób. Wiemy, że jest to najistotniejszy 
czynnik przy wyborze kalendarzy ściennych. 
Dla bardziej wymagających klientów, którzy 
lubią produkty o ekskluzywnej linii przygo-
towaliśmy kilka tytułów, a wśród nich dwa 
debiutujące: „Koty Lux” i „Psy Lux” – mówi 
Aleksandra Klicka.
Firma Kalpol myśląc o swoich klientach przy-
gotowała także kalendarze biurkowe: „Biuro” 
i „Office”. Ich nazwy sugerują, że są wyko-
rzystywane głównie w pracy, jednak idealnie 
przydają się także w domowych gabinetach 
czy na biurkach uczniów czy studentów. 

Kinga szymkiewicz
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Cóż to znaczy „dom polski”? 
•  to dom wyrastający z polskiej tradycji, a więc solidny, czyli zwykle murowany z prostym dachem ale jednocześnie 

akceptujący wszystkie rozsądne nowości technologiczne. To dom dostępny fi nansowo dla zwykłej polskiej rodziny, 
czyli dom o powierzchni 100–150 m2, który można zbudo wać w cenie mieszkania lub taniej. 

•   to dom budowany w systemie mocno angażującym inwestora, który musi łapczywie chłonąć wiedzę i osobiście 
podejmować wiele decyzji; 

•   to dom energooszczędny – wybudowanie takiego domu to gwarancja mniejszych rachunków za eksploatację, 
ale i dbałość o wyższą wartość domu w przyszłości. 
Poradnik DOM POLSKI ma unikalną strukturę. Proces powstawania domu pokazujemy na przykładzie konkretnego 

projektu – Tokio III – pracowni Lipińscy Domy. Jest to typowy dom o powierzchni ok. 130 m2 wraz z przylegającym 
do budynku garażem. Krok po kroku, od fundamen tów do urządzania, opisujemy budowę tego domu, uwzględniając 
na każdym etapie budowy różne możliwe warianty 
technologiczne i produktowe. 

Każdy wyodrębniony temat (np. fundamenty, dachy, 
ogrzewanie itp.) jest omawiany w czterech punktach: 
•  dylematy inwestora – zawierają podstawowe pytania/

problemy, w których decydujący głos zwy kle ma inwestor; 
•  co wybrać – materiały, produkty, technologie – to przegląd 

rozwiązań technicznych, które mogą być zastosowane 
w budowanym domu; 

•  wykonanie krok po kroku – szczegółowy opis czynności 
wykonawczych; 

•  ile to kosztuje – kosztorysy dla rozpatrywanego projektu 
domu, wykonane wariantowo dla pro duktów i technologii 
pochodzących z różnych fi rm. 

PORADNIK 
dla rozpoczynających 
budowę domu

d l ki”?

ADNIKKK 
ozpoczynającychh 
wę domu

Unikalny na polskim rynku tytuł budowlany!

dp reklama.indd   1 2017-09-22   16:33:20



nowa kolekcja wydawnictwa hachette

„odkryj z nami ciało człowieka” to nowa 
seria edukacyjna dla dzieci, która pomoże 
im zrozumieć najbardziej niezwykłą istotę na 
świecie – ich samych!

Wspaniała kolekcja o ciele 
człowieka bawi i uczy! 

Najważniejszym elementem naszej 
kolekcji jest Kostek – model szkieletu 
człowieka w naturalnym rozmiarze, 
uzupełniony organami wewnętrznymi. 
Ponieważ jest on rówieśnikiem dzieci, 
dla których jest przeznaczony, ma 
110 cm wzrostu!!!
Numer po numerze dzieci zbudują 
Kostka. W tym samym czasie wyja-
śnimy im, co dzieje się we wnętrzu 
ludzkiego ciała. W zeszytach kolekcji 
znajdą się informacje o tym, jak 
funkcjonuje ludzki mózg, jak krew 
krąży w żyłach, co się dzieje w czasie 
jedzenia posiłku, jak działają mięśnie 
czy stawy i mnóstwo, mnóstwo 
innych rzeczy!
Kości Kostka można w prosty 
sposób połączyć dzięki systemowi 
zmyślnych wypustek. Dodatkowo da 
się poruszać jego głową, ramionami 
i nogami!
Organy wewnętrzne nie będą już 
nigdy zagadką. Od serca, po mózg, 
przez płuca, wątrobę czy jelita 
– dzieci poznają wszystkie tajemni-
ce dotyczące ich funkcjonowania. 
Ponadto, w każdej chwili mogą one 
być wyjęte ze szkieletu. Montując je 
i demontując, dzieci dowiedzą się, 
jak działa ludzkie ciało.
Każdy numer składa się z zeszytu, 
który w zabawny sposób prezentuje 
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dane wydawnicze:
seria: Odkryj z nami Ciało Człowieka
wydawca: hachette Polska Sp. z o. o. 
Pierwszy dzień sprzedaży: 11.10.2017 r.
częstotliwość: Tygodnik
Liczba numerów serii: 80 
Ceny: nr 1 – 6,90 zł; Nr 2 – 14,99 zł; Nr 3 – 24,99 zł; 
Nr 4 i kolejne 24,99 zł (Vat 5%)

dane wydawnicze:
seria: Odkryj z nami Ciało Człowieka

ODKRYJ
, 

JAK TWOJE K
OŚCI 

POMAGAJĄ CI 

CHODZIĆ I
 MÓWIĆ

KOŚCI I STAWY

1 Zrób sobie „kość” 

1  Zajrzyj do wnętrza 

kości

1  Jak rośnie twój 

szkielet

1  Największe 

kości 
na świecie

Kolekcja edukacyjna |  numer 1

solidną dawkę wiedzy o ludzkim or-
ganizmie oraz z dołączonych elemen-
tów, które posłużą do zbudowania 
Kostka – modelu ludzkiego ciała.

start i promocja
Pierwszy numer kolekcji „Kości 
i stawy”, w cenie promocyjnej 6,90 zł 
ukaże się w sprzedaży 11 paździer-
nika 2017 r. Jest on wzbogacony 
o pierwsze elementy do złożenia mo-
delu Kostka: czaszkę, zęby i szczękę. 
Numer 2, „Czaszka, kręgosłup 
i żebra”, który będzie zawierać kolejne 
elementy do złożenia modelu Kostka, 
ukaże się w sprzedaży dwa tygodnie 
po numerze 1, tj. 25 października. 
Kolejne numery kolekcji, każdy 
zawierający zeszyt z porcją solidnej 
wiedzy i elementy do złożenia mo-
delu, będą ukazywały się co tydzień, 
w środy. Numer 3 ukaże się 
31 października, a numer 
4 – 8 listopada br. 

Zachęcamy wszystkich 

Sprzedawców do 

dobrej ekspozycji nowej 

kolekcji Hachette. 
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Złodzieje 
wśród półek

Jak uchronić się przed kradzieżami  
w sklepie? 

kobieta albo mężczyzna, nastolatek lub emeryt – nie ma 
standardowego portretu złodzieja sklepowego. a kradzieże 
to ciągle jeden z problemów, który spędza sen z powiek 
handlowcom. czy można się przed nimi uchronić?

Według Światowego Barometru 
Kradzieży w handlu Detalicznym 
(The Global Retail Theft Barome-
ter) globalny koszt przestępstw 
w handlu detalicznym w latach 
2014-2015 osiągnął wartość 
214,3 mld dolarów. Pocieszają-
ce jest to, że w Europie sytuacja 
statystycznie jest najlepsza. 
A w Polsce – patrząc ze świato-
wej perspektywy – nawet bardzo 
dobra. Mimo najniższych w Europie 
wydatków na działania prewencyj-
ne i ograniczonego budżetu na ten 
cel, Polska uplasowała się na  
4. pozycji wśród krajów o najniż-
szym poziomie strat w handlu deta-
licznym. Tylko Norwegia, Szwajca-
ria i Francja mogły poszczycić się 
lepszymi wskaźnikami. Choć oczy-
wiście istnieje zapewne także tzw. 
ciemna liczba, czyli straty ponie-
sione w wyniku kradzieży, których 
nikt nigdy oficjalnie nie zgłosił na 
policję. Sprzedawcy czy właściciele 
punktów handlowych przyznają 
bowiem otwarcie, że nie wierzą 
w skuteczność policji. Po drugie 
zdecydowana większość kradzie-
ży jest kwalifikowana nie jako 
przestępstwo, a jako wykroczenie. 
Decyduje o tym wartość skradzio-
nego mienia – w tej chwili granicą 

jest 500 zł (pisaliśmy w o tym 
w NK 9/2017). – Jeśli okaże się, 
że doszło do wykroczenia, to policja 
tym bardziej nie będzie sobie za-
wracać głowy ściganiem sprawców 
– komentują handlowcy. Zdarza się 
też, że złodziej nie jest przyłapany 
na gorącym uczynku, a zniknięcie 
towaru jest ujawnione dopiero pod-
czas remanentu. Wówczas straty 
są po prostu wliczane w koszty. 

Wszyscy jesteśmy 
podejrzani
Generalnie sprawcami kradzieży 
w sklepach i punktach handlowych 
są trzy rodzaje osób: klienci (oni 
najczęściej – w połowie przypad-
ków), nieuczciwi pracownicy oraz 
dostawcy. Właściciele i sprzedaw-
cy muszą zachować wyjątkową 
czujność, bo nie ma jakiegoś 
generalnego portretu typowego 
złodzieja. Kradną zarówno kobie-
ty, jak i mężczyźni, osoby młode 
i w podeszłym wieku, biedne 
i bogate. Najczęstszą przyczyną 
kradzieży bywa wprawdzie sytuacja 
materialna, ale też chęć zaimpo-
nowania rówieśnikom, rywalizacja 
na tle materialnym, a także chęć 
zemsty na właścicielu lub personelu 
sklepu. Zdarzają się też oczywiście 

handeL

wyspecjalizowane, zorganizowane 
grupy, dla których jest to po prostu 
sposób na życie.
Jak pokazały ankiety, przeprowa-
dzone na potrzeby Światowego 
Barometru, najczęściej łupem 
złodziei padają produkty w małych 
opakowaniach, stosunkowo łatwe 
do ukrycia, które też później łatwo 
odsprzedać. Najpopularniejsze 
obiekty kradzieży to elektronarzę-
dzia, akcesoria mobilne i modo-
we, baterie, golarki. Jeśli chodzi 
o żywność i napoje, to najchętniej 
kradzionym towarem są wina 
i wyroby spirytusowe – czasem 
konsumowane jeszcze na terenie 
sklepu. Złodzieje często sięgają 
także po kosmetyki do makijażu, 
smartfony oraz... sery.  

złodziejskie sposoby
Kradzieże zdarzają się zarówno 
w małych sklepach, jak i w du-
żych supermarketach. W tych 
pierwszych, zwłaszcza samoobsłu-
gowych, obiekt kradzieży jest do-
stępny na wyciągnięcie ręki. Poza 
tym z reguły nie ma ochroniarzy, 
którzy pilnują półek, kamer, chipów 
ani elektronicznych zabezpieczeń. 
W tych dużych zabezpieczenia 
i ochroniarze są, ale z kolei na 
dużej powierzchni i w sporej grupie 
klientów łatwiej ukryć się przed ich 
wzrokiem. 
Złodzieje mają swoje wypracowa-
ne metody. Niektórzy wpadają do 
sklepu, w kapturze na głowie, aby 
zasłonić twarz, chwytają upatrzo-
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ną rzecz i znikają, zanim personel 
zdąży zareagować. Inni działają we 
dwóch lub nawet w większej grupie. 
Wtedy jeden zagaduje ekspedient-
kę, udając, że chce coś kupić, albo 
prosząc o pokazanie towaru leżące-
go na odległej półce, a pozostali 
kradną towar. Jeżeli nieostrożna 
ekspedientka nie zamknie kasy, 
przy okazji mogą zniknąć też pienią-
dze. W mniejszych sklepach, gdzie 
nie ma bramek elektronicznych, 
złodzieje – korzystając z nieuwagi 
pracowników, którzy np. rozmawiają 
przez telefon czy przyjmują dostaw-
cę – wkładają przedmioty do torby 
czy kieszeni i po prostu wychodzą. 
W sklepach samoobsługowych 
można zdać się na „przypadek”. 
Przyłapany przy wyjściu złodziej 
może powiedzieć, że zwyczajnie 
zapomniał zapłacić. Albo przy kasie 
płaci za część towarów, a te, które 
chce ukraść, trzyma „na widoku”. 
Zagaduje przy tym kasjerkę tak, 
aby tylko część zakupów nabiła na 
kasę. Jeśli ekspedientka jednak się 
zorientuje, znów to samo tłumacze-
nie: zapomniałem. Kolejny sposób 
to przemetkowywanie – czyli 
przeklejanie kodów kreskowych 
z tańszych towarów 
na droższe. Złodzieje 
potrafią nawet radzić 
sobie z elektronicz-
nymi bramkami przy 
wyjściach. Jeśli nie 
uda im się usunąć 
zabezpieczeń z to-
waru, to owijają je 
aluminiową folią. 

zawiadom policję
Nie da się wszystkiego upilnować, 
ale znając metody postępowania 
złodziei, łatwiej się przed nimi 
ustrzec. Warto też dzielić się infor-
macjami – właściciele sąsiadują-
cych ze sobą sklepów i punktów 
handlowych mogą się nawzajem 
ostrzegać przed podejrzanymi 
„klientami”. Pomimo różnych opinii 
na temat skuteczności organów 
ścigania, o każdym przypadku 
ujawnionej kradzieży warto również 
powiadomić policję. Często zdarza 
się bowiem, że złodzieje wracają do 
tych samych sklepów. Wówczas, 
jeśli policja wie o takiej sytuacji, 
wzrasta prawdopodobieństwo 
zatrzymania przestępców. 

ewa kłopotowska
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Złodzieje często sięgają 
także po kosmetyki do 
makijażu, smartfony oraz... 
sery.
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W handlu pracują
 głównie młodzi 

Z najnowszego badania przepro-
wadzonego Kantar Millward Brown 
wśród pracowników centrów 
handlowych wynika, że są to 
w większości osoby do 30. roku 
życia, nie mające dzieci. Co trzecia 
kontynuuje naukę.
W Polsce działa już blisko 500 
centrów handlowych, w których 
zatrudnionych jest 400 tys. osób. 
Wyniki badań pokazuję, że pracują 
w nich głównie osoby młode – 

handeL

w wieku 18 – 24 lata (32 proc.) 
oraz 25 – 30 lat (31 proc.). Jedynie 
34 proc. pracowników przekroczyło 
już 30 rok życia. Młody wiek pra-
cowników uzasadnia w dużej mierze 
brak zobowiązań rodzinnych – 50 
proc. stanowią single (jedynie 29 
proc. żyje w związku małżeńskim), 
71 proc. nie posiada dzieci. Nato-
miast niewielka grupa pracujących 
rodziców ma dzieci w zasadzie 
w 100 proc. już w wieku szkolnym 

(55 proc.) i przedszkolnym (40%).
Co ważne, jedna trzecia pracow-
ników centrów handlowych nadal 
zdobywa wykształcenie – 19 proc. 
jest w trakcie nauki, a 16% cały 
czas się dokształca. Uzasadnia to 
w dużej mierze powód, dla którego 
zdecydowali się na pracę w han-
dlu – elastyczny czas pracy był 
najważniejszy dla osób w wieku do 
30 roku życia. 

red

Wyniki badań przeprowadzonych przez 
Kantar Millward Brown 

Młody wiek 
pracowników 

uzasadnia 
w dużej 

mierze brak 
zobowiązań 
rodzinnych
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Najlepsze kaleNdarze Na 2018 rok
z oferty firmy kalpol

Zamów już teraZ!
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zaczynał sześć lat temu w talent show, a dziś sam wynajduje 
talenty na jurorskim fotelu. Fani nie muszą się jednak martwić 
o jego karierę, bo udział w „the Voice of Poland” nie jest 
odcinaniem kuponów od sławy. michał Szpak ma jeszcze wiele 
muzycznych planów.

Nie będzie 
kompromisu

Ale ja mogę 
wszystko robić, 
oczywiście, 
że mogę! 
Nie możemy 
traktować 
artysty jak 
małpy w klatce, 
która nie może 
nic robić tylko 
dlatego, że inni 
na nią patrzą.

muzyczne plany michała Szpaka

– zobaczyłam, że masz wytatu-
owaną błyskawicę na żebrach. 
David Bowie czy harry Potter?
Bardziej David Bowie niż harry 
Potter, ale błyskawica to też symbol 
energii, bezkompromisowego dążenia 
i uderzenia do celu. To jest symbol, 
który dodaje mi mocy. Przyszedł taki 
etap w moim życiu, kiedy wszystko 
działo się błyskawicznie i stwierdzi-
łem, że to jest znak, który musi być 
ze mną przez całe życie.
– i przez całe życie chcesz być 
bezkompromisowy?
Na kompromisy potrafię pójść, ale 
jestem bezkompromisowy wtedy, 
kiedy wiem, że muszę. W życiu cho-
dzi się na kompromisy, bo trzeba to 
robić, żeby móc się w ogóle dogadać 
z ludźmi. Ale muszę być bezkompro-
misowy względem siebie, czyli jeśli 
wyznaczam sobie cel, to muszę do 
niego dotrzeć za wszelką cenę.
– Byłeś kiedyś w sytuacji, w któ-
rej tego celu nie udało ci się 
osiągnąć?
Nigdy nie zdarzyło mi się z czegoś 
zrezygnować. Nigdy. Moją mocną 
stroną jest determinacja, wytrzyma-

gWiazDa numeRu

łość, cierpliwość. Moja droga jest 
usiana sukcesami, które Wy widzicie, 
ale nikt nie widzi tego, co jest moim 
prywatnym życiem. Nie uważam, 
żeby moje życie było złe, ale bardzo 
wiele pracy trzeba włożyć w to, żeby 
móc osiągnąć cokolwiek. Gdybym 
kiedykolwiek zrezygnował, to dzisiaj 
nie byłbym chociażby trenerem 
w „The Voice of Poland”.
– i właśnie o tym chciałam 
porozmawiać. kiedy zasiadasz 
na trenerskim fotelu, to przypo-
minają ci się czasy „X-Factora”, 
którego sześć lat temu byłeś 
laureatem?
To jest zupełnie inny format. Tutaj 
jesteśmy trenerami, a nie jurorami, 
którzy osądzają drugiego człowieka 
czasami w sposób brutalny. Nie 
jesteśmy po to żeby powiedzieć „ej 
stara, zaśpiewałaś tak tragicznie, 
że nie wiem dlaczego tu w ogóle 
przyszłaś”, tylko jesteśmy po to, żeby 
wychwycić ludzi, którzy są wybitni. 
– Wiesz już jakim będziesz 
trenerem?
Moim celem jest to, żeby znaleźć 
postać, która będzie miała ciekawą 

osobowość, ale nie będzie już wy-
kreowana na 100%. Nie szukam też 
osób totalnie bezkompromisowych, 
które nie chcą nad sobą pracować. 
Chcę walczyć o osobę, z którą 
stworzę coś dobrego i dojdziemy do 
konsensusu.
– zmieniłeś się bardzo od cza-
sów „X-Factora”?
Myślę, że jestem zupełnie innym 
człowiekiem. I jak będę miał 35 lat, 
to też będę zupełnie innym człowie-
kiem niż teraz. Zachowam pewne 
swoje cechy, ale już nie będę taki 
sam. Jestem ekscentryczny i mam 
tego świadomość, ale na przestrzeni 
sześciu lat to ewoluowało. Nie mam 
już dwudziestu lat, lecz dwadzieścia 
sześć, w związku z czym jestem 
trochę bardziej dojrzały i widzę więcej 
rzeczy. To jest świadoma przemiana 
człowieka. Każdy etap mojego życia 
pokazuje mi coś innego i otwiera 
zupełnie nowe ścieżki.
– niektórzy ludzie wspominając 
przeszłość albo oglądając stare 
zdjęcia załamują ręce. ty też?
Nie, absolutnie. Ja wręcz tęsknię za 
wizerunkiem, który kiedyś stworzy-
łem. Lubię siebie, lubię oglądać swo-
je stare zdjęcia, lubię tę androgenicz-
ność, którą posiadałem. Ona się nie 
zatraciła, ale jest już w inny sposób 
użyta. To było fantastyczne.

Rozmawiała 
katarzyna chudzik/akPa
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Oferta ich kiosków i sklepów jest zróżnicowana, ale gazety i czasopisma są jej 
ważną częścią. Mają duży wybór prasy, braki uzupełniają na bieżąco, a stałym 
klientom zakładają teczki z ulubionymi tytułami. Przedstawiamy sprzedawców, 
którym prasę dostarcza wrocławski Oddział Kolportera.

oferta dla każdego
ryszard Gruza 
Swój pierwszy kiosk otworzy-
łem we Wrocławiu jakieś 18 lat 
temu. Po kilku latach trafił się 
drugi atrakcyjny punkt, więc dziś 
prowadzę dwa. Wprawdzie obydwa 
kioski mieszczą się przy tej samej 
ulicy, ale nie są dla siebie kon-
kurencją. Oddalone są jeden od 
drugiego o dwa przystanki tram-
wajowe, więc nie zabierają sobie 
nawzajem klientów. Kioski są 
duże, oba z wejściem do środka. 
W ofercie mamy m.in. prasę, pa-
pierosy, słodycze, napoje, chemię 
gospodarczą. 

Mamy bardzo duży wy-
bór tytułów prasowych. Zwłaszcza 
w jednym kiosku, gdzie ze względu 
na dużą powierzchnię możemy też 
pomieścić więcej towaru. Oferta 
jest zróżnicowana tematycznie, 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
A jeśli czegoś nie ma, a klient 
jest zainteresowany, to możemy 
oczywiście sprowadzić. Najlepiej 
sprzedają się gazety codzienne, 
zwłaszcza „Fakt”. Oczywiście wy-
soka jest też sprzedaż tygodników 
kobiecych, typu „Życie na gorąco”. 

księgarnia z prasą
elżbieta Sadowska 
Własną działalność prowadzę od 1994 roku. To księgarnia 
we wrocławskim centrum handlowym Arena. Po kilku latach 
postanowiliśmy poszerzyć ofertę o sprzedaż gazet i czasopism. 
Zauważyliśmy, że takie właśnie są potrzeby klientów, a to 
przecież główny wyznacznik budowania oferty każdego sklepu. 
Z tego względu wprowadziliśmy także dział tytoniowy. Otwo-
rzyliśmy też drugi punkt w tym samym centrum handlowym, już 
typowo nastawiony na sprzedaż gazet. 

W 2002 nawiązaliśmy współpracę z Kolporterem i do dziś 
jest on naszym dostawcą prasy. Wybór mamy bardzo duży, 
ale najlepiej sprzedają się tytuły, skierowane do kobiet, 
zarówno tygodniki, jak i miesięczniki. Panowie natomiast 
chętnie kolekcjonują wydawnictwa seryjne. Dla wielu 
klientów mamy założone teczki, do których odkładamy 
regularnie ich ulubione tytuły. Dobrze sprzedają się także 
książki – wbrew powszechnej opinii, że czytelnictwo upada. 
Nawet ostatnio powiększyliśmy nasz dział księgarski. 

Dla wielu klientów 
mamy założone teczki, 
do których odkładamy 
regularnie ich ulubio-
ne tytuły. 

luDzie

Najlepsi sprzedawcy prasy
z Wrocławia Wrocław
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zakład wielobranżowy
mirosław Piasecki 
Działalność związaną ze sprzedażą prasy prowadzę od 1996 
roku. Od początku współpracuję z Kolporterem. Najpierw miałem 
kiosk w ZUS-ie, później dwa razy zmieniałem lokalizacje. Od 
sześciu lat prowadzę punkt na jednym z osiedli. Blisko stąd do 
Akademii Ekonomicznej, do dworca. To dobre miejsce. 
Mój punkt to taki – jak ja to mówię – zakładzik wielobranżowy. 
Oprócz sprzedaży prasy, papierosów i innych „kioskowych” arty-
kułów można też u mnie zrobić opłaty, zagrać w Lotto. Już ledwie 
mieszczę się na swoich 30 m kw., być może powiększę trochę 
swój sklepik. Dzięki temu mógłbym rozszerzyć tez ofertę prasy. 
Gazety sprzedają się naprawdę dobrze.  
Punkt prowadzę razem z żoną, która wspiera mnie we wszyst-
kim. Otwieramy codziennie. W wakacje zrobiliśmy sobie wolne 
niedziele, bo studenci wyjechali i ubyło nam klientów. Ale od paź-
dziernika znów punkt będzie czynny przez siedem dni w tygodniu. 

ZD
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Mam wielu stałych 
klientów. Zagląda 
również do mnie coraz 
więcej turystów, także 
zagranicznych.

w centrum miasta
małgorzata Borkowska
Z handlem jestem związana już bardzo 
długo, od 1998 r. Wcześniej była to 
branża telekomunikacyjna. W pewnym 
momencie postanowiłam zająć się też 
sprzedażą prasy. Z czasem całkowicie 
się przebranżowiłam. 
Mój kiosk znajduje się centrum miasta, 
a właściwie można powiedzieć, że na 

obrzeżach tego centrum, przy jednej 
z głównych wrocławskich ulic, w oto-
czeniu starej zabudowy. Niedaleko są 
kamienice, ale też bloki mieszkalne, 
szkoła, różne firmy. Mam wielu stałych 
klientów. Zagląda również coraz więcej 
turystów, także zagranicznych. Cieszę 
się, bo to oznacza, że coraz więcej 
osób odwiedza nasz piękny Wrocław. 
Jeśli chodzi o prasę, to największym 

zainteresowaniem cieszą się dzienniki 
oraz tygodniki kobiece. Dobrze sprze-
dają się też tygodniki motoryzacyjne 
i społeczno-polityczne. Z reguły na te 
tytuły mam stałych klientów. Właśnie 
pod ich kątem składam zamówienia 
na gazety. Choć oczywiście zawsze 
staram się mieć pewien zapas, by wy-
starczyło także dla innych kupujących. 

ewa kłopotowska

luDzie 

31

     NASZ KOLPORTER 10/2017



Życie w epoce kamienia nie należało wcale do 
łatwych. Na każdym kroku na człowieka czy-

hało jakieś zagrożenie – czy to ze strony zwierzę-
cia, czy drugiego człowieka. Aby przeżyć, trzeba 
było walczyć. I ryzykować. Nie zawsze udawało 
się z tych walk wyjść zwycięsko, bez skutków 
dla zdrowia… Jednak jak wskazują znaleziska 
archeologiczne, ludzie potrafili nawet w dawnych 
czasach poradzić sobie z ciężkimi urazami. Jeśli 
było to konieczne, usuwali ranną kończynę przy 
pomocy ostrych narzędzi z krzemienia.

SPOKOJNIE ŻYŁ DALEJ
Operowany mężczyzna żył w młodszej epoce ka-
mienia, w około V tysiącleciu p.n.e., czyli w okre-
sie, kiedy europejscy 
łowcy i zbieracze za-
częli zajmować się 
rolnictwem. Po am-
putacji fragmentu 
ręki ciężko oddychał 
i patrzył z przeraże-
niem na miejsce, 
gdzie jeszcze do 
niedawna miał rękę. 
Niełatwy zabieg prze-
żył i wkrótce doszedł 
do siebie. A chociaż 
cierpiał z powodu 
dny moczanowej (ostre zapalenie stawów), cze-
kały go jeszcze lata życia. Co więcej, nie musiał 
obawiać się tego, że po stracie ręki stracił również 
swoją pozycję. Wręcz przeciwnie, pozostali darzyli 
go wielkim szacunkiem. Zmarł w wieku, kiedy nie 
miał już własnych zębów. Jego ciało pochowano 
w dwumetrowym grobie wraz ze szczątkami młodej 
kozy, 20-centymetrową siekierą pochodzącą z Alp 
i rylcem z krzemienia. Jego szkielet odkryli paleon-
tolodzy we Francji niemal 7000 lat później, w 2010 
roku. Nie mogli się nadziwić temu, co zobaczyli…

WIEDZIELI, CO ROBIĄ
Grób został odkryty w regionie Buthiers-Boulan-
court ok. 60 kilometrów od Paryża. Szczątki 
w nim znalezione wskazywały, że ich właścicielo-
wi zostało amputowane przedramię, a zabieg był 
udany, bowiem ucięta kość nosi ślady zagojenia. 
Nie było to oczywiście jedyne takie odkrycie, bo-
wiem szkielety w podobnym stanie znaleziono 
również w Niemczech. Nie sądzę, aby ludzie, któ-
rzy przeprowadzali amputacje, byli lekarzami we 

współczesnym rozumieniu tego słowa. Pewne 
jest jednak, że mieli jakąś wiedzę lekarską, wy-
jaśnia współczesna francuska archeolog Cécile 
Buquet-Marcon. Wiedza ta była rozleglejsza, niż 
naukowcy dotąd przypuszczali. Zabiegi chirur-
giczne, z obecnością których stykamy się w od-
kryciach archeologicznych i antropologicznych, 
wskazują na to, że w przeszłości człowiek potrafił 
dostosować się do otaczających go warunków, 
a w przypadku konieczności wykonywać nawet 
bardziej złożone zabiegi na ciele ludzkim. 
 
POMAGAJĄ TEŻ ZIOŁA
Ludzie w dawnych czasach próbowali również 
poradzić sobie z bolesnością takich zabiegów. 

Ówcześni „lekarze” 
dla stłumienia bólu 
podawali rannemu 
prawdopodobnie 
jakąś roślinę halucy-
nogenną jako formę 
znieczulenia. Kończy-
nę usuwano w warun-
kach czystości, a ranę 
opatrywano rośliną 
o właściwościach 
antyseptycznych, 
na przykład szałwią. 
W ten sposób uni-

kano stanów zapalnych, a jeśli nie dochodziło do 
nieoczekiwanych komplikacji, rana goiła się bez 
problemu.

DZIURY W GŁOWIE
W epoce kamienia „lekarze” porywali się również 
na odważniejsze operacje niż „tylko” amputowa-
nie kończyn. Archeolodzy na całym świecie znaj-
dują szczątki ludzkie, które wskazują na to, że na 
ich czaszkach przeprowadzano trepanację. Jest to 
zabieg chirurgiczny, podczas którego dochodzi do 
wytworzenia otworu w czaszce! Ci „pradawni neu-
rochirurdzy” wykonywali go prawdopodobnie przy 
użyciu narzędzi z krzemienia, wydrapując otwór 
lub wywiercając go po obwodzie kilku mniejszych 
dziur połączonych w jedną dużą. Niewykluczone, 
że używali przy tym jakiegoś rotacyjnego wiertła, 
który był wprowadzany w ruch, na przykład przy 
pomocy cięciwy. Co więcej, widoczne ślady po go-
jeniu wskazują, że te operacje również były udane, 
a pacjenci powracali do normalnego życia. 

 (RED)
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OD 6.09.2017

ŚWIAT  
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21.WIEK
W SPRZEDAŻY 
OD 7.09.2017
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21.WIEK 
EXTRA
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OD 5.10.2017

21.WIEK 
EXTRA

21.WIEK 
HISTORY

REVUE
W SPRZEDAŻY 
OD 5.10.2017

21.WIEK 
HISTORY

REVUE

ENIGMA 
KLUCZ DO  
TAJEMNIC
W SPRZEDAŻY 

OD 11.10.2017

ENIGMA 
KLUCZ DO  
TAJEMNIC

WYDAWNICTWO 
AMCONEX

Starszy wojownik krzyczy z bólu, podczas gdy z jego ręki wytryskuje krew. Jego przeciwnik podczas 
walki poważnie uszkodził mu lewe przedramię. W swej agonii nie zauważył nawet, że podszedł do 
niego inny mężczyzna. Spojrzał na rannego i nachylił się nad nim. W dłoni mocno trzymał krzemień…

Życie praczłowieka było pełne niebezpieczeństw. O rany i urazy nie było 
trudno…

W EPOCE KAMIENIA DO AMPUTACJI RĘKI  
WYSTARCZAŁ KRZEMIEŃ
W EPOCE KAMIENIA DO AMPUTACJI RĘKI  
WYSTARCZAŁ KRZEMIEŃ

śWiat Jak na Dłoni
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Zaufaj ekspertom
możliwego kontrahenta i sposobów 
zabezpieczenia. Firmy zewnętrzne, 
zwane potocznie wywiadowniami 
gospodarczymi, pomogą rozeznać 
się w stanie majątkowym kontra-
henta. Raporty przygotowywane 
są przez ekspertów i specjali-
stów z danej branży. Firmy takie 
prowadzą stałą obserwację rynku, 
zarówno pod kątem finansowym, jak 
i informacji docierających z otocze-
nia. Zlecenie takich działań stanowi 
wiarygodniejsze źródło niż raporty 
i sprawozdania finansowe, gdyż 
doświadczeni księgowi mogą przed-
stawić dane w sposób nie odzwier-
ciedlający faktycznej kondycji spółki, 
z którą chcemy podjąć współpracę. 
Kiedy dokonamy rzetelnej weryfi-
kacji i zdecydujemy się na podjęcie 
współpracy, kolejną formą zabez-
pieczenia może być gwarancja 
bankowa lub ubezpieczeniowa. 
Są one zobowiązaniem banku lub 
ubezpieczyciela do zapłaty usta-
lonej kwoty w razie spełnienia się 
warunku wskazanego w gwarancji. 
W tym przypadku rolę gwaranta 
pełni instytucja finansowa. 

Pamiętaj o szczegółach
Gdy już współpracujemy z danym 
kontrahentem, należy pamiętać 

o szczegółach formalnych ułatwia-
jących w przyszłości odzyskanie na-
leżności. Przede wszystkim pomoc-
ne będą dokumenty potwierdzające 
zawarcie transakcji czy wykonanie 
usługi, także te występujące na 
etapie ustalania warunków w trakcie 
rozmów wstępnych. Wszelkie istotne 
informacje powinny zostać zawarte 
na piśmie, ponieważ udowodnie-
nie ustaleń ustnych jest często 
praktycznie niemożliwe. Zawierane 
umowy powinny być podpisane 
przez osobę upoważnioną. Warto 
również zwracać uwagę, aby do-
kument potwierdzający wykonanie 
warunków umowy (np. realizacja 
usługi) był podpisany przez drugą 
stronę. 
Obecnie nie ma wymogu podpisu 
na fakturze, jednakże umówienie 
się z kontrahentem o dokonywanie 
takiej czynności ułatwi uzyskanie 
zapłaty poprzez udowodnienie 
akceptacji zapisów na niej określo-
nych. Podpisanie spowoduje, że 
faktura taka stanie się dowodem 
spełnienia świadczenia i zaakcepto-
wanym przez dłużnika rachunkiem. 
W przypadku wystawiania faktur 
elektronicznych należy zażądać 
opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym.

Agata Pytlarz
Pracownik ds. prawnych Pretorius

Na początku każdej nowej współ-
pracy dobrze jest przeprowadzić 
procedurę weryfikacyjną. Przede 
wszystkim należy sprawdzić, czy 
kontrahent nie widnieje w rejestrze 
dłużników (np. BIG, BIK czy KRD) 
lub na tzw. giełdach długów. Giełda 
długów, zwana również giełdą wie-
rzytelności, jest to rejestr informacji 
gospodarczych dotyczący wierzytel-
ności wraz z ofertami ich wykupu. 
W ewidencji wpisywane są oferty 
ich sprzedaży, a więc informacje 
o podmiotach będących dłużnikami 
trafiają do publicznej wiadomo-
ści. Należy również pamiętać, że 
w/w rejestry mogą zawierać błędy 
bądź być nieaktualne.

analiza wypłacalności 
Dokonując weryfikacji warto zlecić 
kancelarii prawnej lub odpowied-
niej firmie analizę wypłacalności 

Prawo

Wielu przedsiębiorców nawiązując nowe 
kontakty biznesowe zastanawia się, jakie 
ma możliwości zabezpieczenia swoich 
interesów. Dlatego warto rozważyć 
wykorzystanie różnych instrumentów 
prawnych, pozwalających na zaspokojenie 
swoich roszczeń bądź ułatwiających ich 
dochodzenie.
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Uwierz 
w „da się”

Rozmowa z anną Srebrną  
– psychologiem, psychoterapeutą i trenerem

„cel to marzenie, które decydujemy się 
realizować. Przestaje ono wtedy być 
fantasmagorią, a staje się czymś realnym, do 
czego przykładamy nasze pomysły, energię, 
plany. zwykle od wymarzonego celu dzieli nas 
najwyżej dziesięć kroków.” 

MAGDA BRZEZIŃSKA: – Porozmawiajmy o tym, jak nie bać się 
marzyć, planować i realizować swoje zamiary. czy jest na to 
sposób? 
ANNA SREBRNA: – Ja bym trochę zmodyfikowała to zdanie, bo już 
w samym sformułowaniu jest pewien przeszkadzacz, który może stanąć 
na drodze do realizacji marzeń. Powiedziałabym inaczej: jak się bać, ale 
marzyć, planować… I tu otwiera się kopalnia możliwości, jak przerobić 
nasz lęk z przeszkadzacza w przyjaciela zmiany. 
Dlaczego boimy się realizować własne marzenia? 
– Na przykład dlatego, że nasze marzenia są nierealne. Możemy sobie 
wymyślić wyspę z palmą, ale jak nie mamy pieniędzy i czasu, to boimy się, 
że to się po prostu nie uda. A poza tym – jak to w ogóle zrobić? Tworzymy 
całą kontrargumentację i w końcu marzenie pada. Czasami ludzie wolą 
zrezygnować z marzenia, niż zmierzyć się z tym, że jego realizacja może 
być trudna. Że trzeba będzie włożyć wysiłek, wykazać się determinacją.
no dobrze, mam marzenie, mam jego wizję. co dalej?
– W coachingu pracuje się na trzech poziomach. Najpierw patrzymy, 
jak wygląda ten punkt, do którego chcemy dojść, czyli nasz cel. Potem 
patrzymy, gdzie jesteśmy. Trochę na takiej zasadzie jak wtedy, gdy ktoś 
dzwoni do nas i pyta, jak dojechać do Białowieży. OK, zaraz ci powiem, 
ale najpierw powiedz mi, gdzie teraz jesteś. Jeśli jedziesz z Moskwy, to 
kieruj się na zachód, a jak z Paryża, to kieruj się na wschód. Gdy już 
wiemy, dokąd chcemy dojść i gdzie jesteśmy, to trzeba tylko zdefinio-
wać, czego nam potrzeba, by dojść z punktu A do punktu B. Odwrotna 
kolejność spowoduje, że się poddamy. Więc w tej kolejności: najpierw cel, 
potem rzeczywistość obecna, a potem, jakie kroki nas dzielą od tego.
i jakie kroki nas dzielą?
– W każdym celu inne, ale… Ktoś powiedział, że od każdego pożądanego 
stanu, od każdego celu dzieli nas najwyżej dziesięć konsekwentnie podej-
mowanych czynności, działań, które mogą sprawić, że marzenie stanie się 

PSycholog RaDzi

W październikowych  
„charakterach”
Jak się porozumieć z samym sobą.
Tych rozmów nikt oprócz nas nie 
słyszy. Toczą się w naszej głowie, 
szczególnie w momentach ważnych 
decyzji, dylematów, wewnętrznych 
rozterek. Z kim rozmawiamy, gdy 
mówimy sami z sobą? 
a także: Jak polubić swoje ciało 
• Ile razy dać szansę partnerowi, 
który zdradza • Jak zadbać, by 
dzieci używały internetu w bez-
pieczny sposób • Kiedy kształtuje 
się temperament • Co robi z nami 
władza • Jak skutecznie pomagać 
TRENING PSYChOLOGICZNY 
– podpowiadamy, jak przełamać 
życiową rutynę i odnaleźć w życiu 
sens i smak.

wygoda na obcasach
Jeśli jesteś kobietą i chciałabyś, 
żeby mężczyźni byli ci pomocni, 
powinnaś nosić buty na wysokich 
obcasach. Do takich wniosków 
doszedł francuski badacz Ni-
colas Guéguen z Université de 
Bretagne-Sud. Przeprowadził on 
eksperyment, w którym spraw-
dzał, jak rodzaj obuwia noszonego 
przez kobiety wpływa na gotowość 
do pomocy ze strony mężczyzn. 
Obserwował, co dzieje się, kiedy 
kobieta w płaskich butach lub na 
obcasach prosiła o wypełnienie 
ankiety na ulicy oraz spontaniczną 
pomoc okazywaną przez prze-
chodniów widzących, że zgubiła 
rękawiczkę. Okazuje się, że 
gotowość mężczyzn do pomocy 
rosła wraz z centymetrami szpilki. 
Rodzaj obuwia nie miał natomiast 
wpływu na chęć niesienia pomocy 
przez inne kobiety. (meh)
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Rozmowa z anną Srebrną  
– psychologiem, psychoterapeutą i trenerem

rzeczywistością. Maksimum dziesięć kroków. Jak już sobie wizualizujemy nasz 
cel, to często okazuje się, że od osiągnięcia go dzieli nas jakaś prosta czynność, 
której zaniechaliśmy. 
Jaki powinien być nasz cel, żeby w ogóle była szansa na jego zrealizo-
wanie?
– W popularnej metodologii coachingowej w kontekście celów mówi się o meto-
dologii S.M.A.R.T. – od angielskiego Simple, Measurable, Achievable, Relevant, 
Timely defined. Cel powinien być prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony 
w czasie. Dla mnie ważnym aspektem celu jest również to, że powinien być 
atrakcyjny, musi się nam do niego „śmiać gęba”. Ma nam być fajnie w tej przy-
szłości, którą sobie wizualizujemy. Jak nam się do celu buzia sama nie śmieje, to 
znaczy, że trzeba go jeszcze trochę poobracać, pooglądać, 
przeformułować. Oczywiście im on jest bardziej szczegółowy, 
mierzalny, tym łatwiej jest nam nie tylko o nim mówić, ale 
również dotknąć go, poczuć, zmierzyć. Dlatego określanie 
celu w czasie pomaga nam go zaktualizować. Co kilka mie-
sięcy robimy sobie remanent: co już osiągnęliśmy, a czego 
jeszcze nam brakuje. Szansa na realizację celu rośnie, gdy 
jest on ważny, atrakcyjny i daje nam poczucie, że zmieniamy 
swoje życie na lepsze. 
co może nam służyć jako gPS w drodze do celu?
– Takim GPS-em mogą być książki, ludzie, pomocne techniki, metody, wska-
zówki profesjonalistów, ale też warto pracować nad swoim wewnętrznym GPS-
-em, któremu ufamy i który mamy zawsze przy sobie. GPS nadaje kierunek, 
podpowiada nie tylko idź tędy, ale też: nie poddawaj się, mimo że jest ci trudno; 
jak się potknąłeś – spróbuj jeszcze raz; o, zobacz, zrobiłeś coś dobrze i jesteś 
coraz bliżej celu.

Rozmawiała magda Brzezińska
Cała rozmowa dostępna w „Charakterach” (1/2015). 
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Ma nam być fajnie w tej 
przyszłości, którą sobie 
wizualizujemy.

PSycholog RaDzi
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Na 4 porcje
 Przyrządzanie: 40 minut
 Pieczenie: 15 minut

Pomarańczowy kuskus:
» 200 g soku z pomarańczy
»  po sporej szczypcie mielonego 

kminu rzymskiego, kurkumy, 
cynamonu i pieprzu cayenne

» sól
» 50 g półtłustej margaryny
» 200 g kuskusu
» strąk czerwonej papryki
» pomidor
» pęczek natki pietruszki
» 40 g soku z cytryny

Kotlety:
» czerstwa bułka
» 200 g mleka
» 2 cebule
» 2 ząbki czosnku
» 4 łyżki oliwy
» 4 łyżki curry
» 600 g mielonej jagnięciny
» 2 średnie jajka (M)
» 50 g rodzynek
» 80 g orzeszków piniowych

Krem miętowy:
» 3 łodyżki mięty

» 250 g jogurtu
» pieprz
» cukier

Przygotowanie:
1 Na kuskus wlać do naczynia miksu-
jącego sok pomarańczowy z przypra-
wami, dodać margarynę i gotować 
5 minut/100˚C/obr. 1. Wsypać kuskus 
do miski. Polać pomarańczowym 
wywarem z przyprawami i szybko 
wymieszać. Przykryć i zostawić do 
napęcznienia na ok. 30 minut.  Umyć 
naczynie miksujące. Umyć paprykę 
i pomidor, z pomidora usunąć pestki. 
Miąższ papryki i pomidora pokroić 
w kostkę. Pietruszkę umyć, dokładnie 
osuszyć, listki oderwać i z grubsza po-
siekać. Włożyć pietruszkę do suchego 
naczynia miksującego i drobno siekać 
5 sekund/obr. 7. Przełożyć pietruszkę. 

2 Na kotleciki pokroić bułkę w kostkę 
i namoczyć w mleku. Cebule i czosnek 
obrać, z grubsza posiekać i włożyć do 
naczynia miksującego, rozdrabniać 
5 sekund/obr. 5. Dodać 2 łyżki oliwy
i podgrzewać 3 minuty/varoma/obr. 1 
bez miarki. Dodać 2 łyżki curry
i podsmażać jeszcze 30 sekund/varo-
ma/obr. 1. Zdjąć pokrywę i zostawić 

na 5 minut do przestygnięcia. Dodać 
mieloną jagnięcinę, odciśniętą bułkę, 
jajka, 2 łyżki curry, rodzynki, orzeszki 
piniowe i sól, zagniatać 1 minutę/
interwał, przełożyć do miski, włożyć 
na 10 minut do lodówki. W tym czasie 
umyć naczynie miksujące.

3 Rozgrzać piekarnik do 190˚C (włą-
czona górna i dolna grzałka). Uformo-
wać z masy 12 kotlecików. Na patelni 
rozgrzać resztę oliwy i usmażyć na niej 
dookoła kotleciki, ułożyć na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia. 
Dopiekać ok. 15 minut na środkowej 
półce rozgrzanego piekarnika. Do-
kładnie rozluźnić widelcem kuskus 
i przyprawić sokiem z cytryny. Dodać 
paprykę, pomidor i posiekaną pie-
truszkę, wymieszać.

4 Na krem miętowy umyć miętę, do-
kładnie osuszyć, oderwać i z grubsza 
posiekać listki. Włożyć listki mięty 
do suchego naczynia miksującego 
i drobno siekać 5 sekund/obr. 7. Do-
dać jogurt, sól, pieprz i cukier, mieszać 
5 sekund/obr. 4. Ułożyć na talerzach 
pomarańczowy kuskus, jagnięce 
kotleciki i krem miętowy, podawać.

Kotleciki 
jagnięce z pomarańczowym kuskusem
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arek Borowik

„z góry widać tylko nic”
Dobra Literatura, s. 400

Książka to prozatorski debiut Arka 
Borowika, współscenarzysty seriali 
i filmów (m.in. „Samo Życie”, „Ro-
dzina Zastępcza”, „Na Krawędzi”, 
„Jasne błękitne okna”), a także gier 
komputerowych (m.in. „Wiedźmin 2: 
Zabójcy królów” oraz „Wiedźmin 3: 
Dziki Gon”).
„Z góry widać tylko nic” to barwne 
opowieści inspirowane znanymi 
baśniami. Wszystkie historie umiesz-
czone są we współczesnych realiach. 
Pozbawione elementów metafizycz-
nych skupiają się na istocie ludowych 
przypowieści opisujących ludzką 
naturę, które mimo upływu czasu 
wciąż są aktualne. Bez względu 
na to, w którym momencie dziejów 
umiejscowiona jest akcja, znajdzie-
my w nich uniwersalne prawdy na 
temat naszych ułomności i prób ich 
pokonania.

edward Brooke-hitching

„atlas lądów niebyłych”
Rebis, s. 256

Pięknie wydany i ilustrowany „Atlas 
lądów niebyłych” to dzieło Edwarda 
Brooke-hitchinga, syna antykwa-
riusza, który jest nieuleczalnym 
mapofilem i mieszka w Londynie 
wśród stert zakurzonych starych map 
i książek.
W swojej pracy Brooke-hitching 
pokazuje i opisuje świat – nie jaki 
kiedykolwiek istniał, lecz jak go 
sobie wyobrażano. Świat, w któ-
rym Kalifornia jest rajską wyspą 
oderwaną od Ameryki Północnej, 
wody Północy terroryzują morskie 
potwory, a w głębi dżungli i oceanów 
lśnią zagubione miasta ze złota. Od 
niewidzialnych łańcuchów górskich 
po wielkie widmowe morza – atlas 
przedstawia największe geograficz-
ne „zjawy”, jakie ongiś nawiedzały 
mapy, i odkrywa fascynujące historie 
narodzin tych urojeń. 

Wojciech orliński

„lem. Życie nie z tej ziemi”
Agora/Czarne, s. 440

Pierwsza w Polsce biografia jednego 
z najbardziej znanych w świecie pisa-
rzy, autora powieści s-f. Korzystając 
z niepublikowanych dotąd źródeł, Or-
liński wyjaśnia duże i małe, poważne 
i zabawne tajemnice z życia pisarza. 
To pasjonująca książka, w której 
autor odpowiada na wiele pytań. Jak 
Lem przeżył holokaust? Czy kiedy-
kolwiek uwierzył w komunizm? Dla-
czego w 1945 roku porzucił intratną 
karierę spawacza? Jak się nauczył 
czytać po angielsku? Co sobie kupił 
za honorarium z Obłoku Magellana? 
O co chodziło w „Solaris” i dlaczego 
Andrzej Wajda w końcu jednak nie 
nakręcił ekranizacji? Jak korespon-
dencyjna przyjaźń z Philipem K. 
Dickiem przerodziła się w nienawiść, 
w wyniku której Dick wysłał słynny 
donos na Lema do FBI? Co łączyło 
Lema z Karolem Wojtyłą? 

david Gilmour
„live at Pompeii”
Sony Music 
7 i 8 Lipca 2016 roku 
w legendarnym amfiteatrze 
w Pompejach miały miejsce 
dwa widowiskowe koncerty 
Davida Gilmoura w ramach 
trasy Rattle That Lock Tour. 
Były to pierwsze koncerty 
z udziałem publiczności, jakie 
odbyły się w wybudowanym 

w 90 r p.n.e. rzymskim amfite-
atrze, arenie walk gladiatorów, 
od czasu wybuchu Wezu-
wiusza w 79 roku naszej ery. 
Przypomnijmy, że zespół Pink 
Floyd, do którego należał Gil-
mour, w 1971 roku zarejestro-
wał tam słynny koncert „Live 
At Pompeii”. Po latach artysta 
wraz z szeregiem wybitnych 
muzyków wykonał w Pom-
pejach m.in. tytułowe utwory 
ze swoich ostatnich dwóch, 

solowych płyt – „Rattle That 
Lock” i „On An Island”, a także 
klasyczne kompozycje Pink 
Floyd – „Wish You Were here”, 
„Comfortably Numb” i „One Of 
The Days” – utwór, który Pink 
Floyd zagrali w Pompejach 
także w 1971 roku. Na obu 
koncertach publiczność usły-
szała także „The Great Gig In 
The Sky” z „Dark Side Of The 
Moon”, który artysta bardzo 
rzadko wykonuje solo.

DoBRe Do czytania i Słuchania
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Horoskop na październik

BARAN 21.03 – 19.04 
Chcesz zrobić wszystko naraz, 
ale wybierz metodę drob-
nych kroczków. W finansach 
stabilnie. W pracy czas rozwoju 
i swobodnego działania. 
W domu chwilowe trudności. 
W miłości nieporozumienia. 

BYK 20.04 – 20.05
Nie staraj się wszystkich 
zadowolić. Do załatwienia wiele 
spraw. Pieniądze lepiej oszczę-
dzaj. Transakcje przeprowadź 
w pierwszej połowie miesiąca. 
W pracy nadrób zaległości. 
W domu nowe perspektywy. 
Miłość kwitnie. 

BLIŹNIĘTA 21.05 – 21.06 
Czas budowania autorytetu 
i dbania o swoje sprawy. W fi-
nansach trudniejszy początek 
miesiąca, ale potem lepiej. 
W pracy trzeba poradzić się 
specjalistów. W miłości drobne 
zmiany.

RAK 22.06 – 22.07
Zaufaj, a dopiero z biegiem 
czasu zobaczysz efekt działań. 
W finansach dobra koniunktura. 
W pracy wyzwania i pozytywne 
efekty. W miłości jeszcze jest 
coś do wyjaśnienia...

WAGA 23.09 – 22.10
Zachowanie tajemnicy dla 
siebie przyniesie Ci sukces. 
W finansach wskazane szybkie 
działanie. W pracy lepiej 
trzymaj się faktów. W miłości 
warto przedstawić swoje racje.

LEW 23.07 – 22.08 
Walcz o swoje sprawy. W finan-
sach działasz na granicy ryzyka. 
Jednak konsekwentne trzyma-
nie się kursu przyniesie efekty. 
W pracy realizacja trudnych 
projektów. Ktoś manipuluje Twoją 
rodziną. 

PANNA 23.08 – 22.09
Dylematy „kocha, nie kocha” są 
tylko w Twojej głowie. Tracisz 
czas. W finansach zachowaj 
ostrożność. W pracy zawirowania 
informacyjne. W domu trzeba za-
łatwić zaległe sprawy urzędowe.

SKORPION 23.10 – 21.11
Dobry miesiąc dla spraw material-
nych. W finansach właściwy czas 
na rozwiązywanie starych proble-
mów. W pracy lepiej dostosować 
się do sytuacji. W domu jakieś 
tajemnice. W miłości się ułoży.

STRZELEC 22.11 – 21.12 
Przed Tobą konieczność dokona-
nia wyboru. Posłuchaj się intuicji. 
W finansach korzystne informa-
cje. W pracy nowe możliwości. 
Niekorzystna jest zmiana domu. 
W miłości sprawy są proste. Nie 
komplikuj.

KOZIOROŻEC 
22.12 – 20.01 
Masz w sobie siłę. Nadaj sprawom 
kierunek, a osiągniesz cele. W fi-
nansach niedogodności, ale dasz 
radę. W pracy koniecznie trzeba 
uporządkować bałagan. W domu 
Ty rządzisz. W miłości dobry czas. 

WODNIK 21.01 – 19.02
Ucieczka i zaszycie się „w mysiej 
dziurze” niczego nie dadzą. Lepiej 
wyjechać i odpocząć wśród ludzi. 
W finansach nie daj się oszukać. 
W pracy sporo presji. Nie poddawaj 
się. W miłości dobrze się układa.

RYBY 20.02 – 20.03
Nie bądź naiwna i zadbaj o swoje 
interesy. Nie odkładaj na później 
żadnych płatności. W pracy 
rozczarowanie, ale i satysfakcja. 
W domu harmonia. W miłości 
zawirowania. 

Więcej przeczytasz w „Czwartym 
Wymiarze” nr 10/2017.
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ANGORA®
TYGODNIK

Poproszę jebuprom.
***

Szałwia i nabiał (chodziło o tymia-
nek i podbiał).

***
Poproszę syrop lewoślazowy. 

(poprawnie: syrop prawoślazowy).
***

Poproszę tabletki z takiej rośliny, 
która wygląda jak kapusta.

***
Poproszę spirytus komfortowy.

***
Zgubiłem zapalniczkę, ma pani 

ogień?
***

Gazę wyłowioną proszę.
***

Wodę do infekcji.
***

 Syrop z Sosnowca (miał być syrop 
sosnowy).

***
Polomarket proszę (miał być 

polocard).
***

Krople z King Konga (z ginkgo 
biloba).

***
Osralit dla dorosłych (orsalit).

***
Coś na atomowe zapalenie skóry.

***
Poproszę dupahec” (doppelherz).

***
Pani, a gdzie tu można kupić cebu-

lę i boczek?
***

Policjant przesłuchuje kobietę 
– świadka przestępstwa:

– Personalia?
– Mary Smith.
– Zamężna?
– Tak.

Fot. A. Iwańczuk (2) i J. Domiński/Reporter i East News. Oprac. Mirosław Stankiewicz

– Zawód męża?
– Fabrykant.
– Dzieci?
– Nie, mebli...  „Nowiny” nr 166

***
Ojciec z synkiem przechodzą obok 

monopolowego:
– Tato, a co tutaj sprzedają?
– A takie barachło dla próżniaków, 

którym się bimbru pędzić nie chce.
 „Na Luzie!”

***
Ona do niego z wyrzutem:
–  Przecież mieliśmy się pobrać 

tego lata.
– Pamiętam, obiecałem, ale sama 

powiedz, czy w tym roku mieliśmy 
prawdziwe lato?

 „Dziennik Elbląski” nr 196
***

Wrócił zmarznięty Czukcza 
z tundry:

– Czaj gorący? – pyta żonę.
– Gorący – potwierdziła żona.
Czukcza nalał stakanczik czaju, 

a tu czaj zimny! – BĘC! żonę czajni-
kiem przez łeb!

–  Dobrze, że  nie był gorący 
– pomyślała żona.

 www.joemonster.org
***

Żona do męża:
– Kochanie, podobają ci się moje 

włosy?
– Bardzo, kochanie – odpowiada 

mąż. – Przepiękne. A w dzisiejszej 
zupie to po prostu cud-miód.

 www.joemonster.org
***

– Co to jest wszechświat?
– To zbiór wszystkiego, co możesz 

sobie wyobrazić. Zbiór każdej stworzo-
nej, wyhodowanej lub naturalnej czą-
steczki, w nim jest wszystko, co... A nie, 
czekaj. Pomyliło mi się z parówkami...

 „Głos Wielkopolski” nr 177

URODZINOWA HECA. W  hotelu 
w Strasburgu europoseł z PiS za-
brał tort Jarosławowi Wałęsie.
 Rys. Mirosław Stankiewicz

POWRÓT ORMO? Według projek-
tu policja ma przekazywać informa-
cje Wojskom Obrony Terytorialnej..
 Rys. Tomasz Wilczkiewicz

WAKACJE POLITYKÓW... 
 Rys. Piotr Rajczyk

OD KRAŃCA DO KRAŃCA. 
7 października wierni będą odma-
wiać różaniec wzdłuż granic kraju

Rys. Tomasz Wilczkiewicz

AFERA BILLBOARDOWA. Kam-
pania informacyjna nt. reformy są-
downictwa, budzi wiele wątpliwości

Rys. Tomasz Wilczkiewicz
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OGÓREK NA TYDZIEŃ. Zbrodnią komunistyczną okazała się gra w reprezentacji Polski w piłce nożnej. Emerytury 
zostaną odebrane tym „Orłom Górskiego”, którzy byli zatrudnieni – fikcyjnie – w klubach milicyjnych. Wreszcie udało się dopaść 
milicjantów, którzy strzelali. Chociaż do bramki.  MICHAŁ OGÓREK

Minister sprawiedliwości 
kontra prezydent

d śśść
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quiz
quiz

QUIZ QUIZ

prasowy

prasowy
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>>

Quiz PRaSoWy

to już piąty quiz, w którym możecie sprawdzić 
swoją wiedzę dotyczą prasy, jej historii, szeroko 
rozumianego rynku prasowego, a także handlu. 
Prawidłowe odpowiedzi znajdziecie na dole 
strony. zapraszamy do zabawy! 

1. Słowo „kiosk” pochodzi z języka:
a) greckiego
b) tureckiego
c) rosyjskiego 
2. Redakcja „tygodnika Powszechnego” 
 znajduje się w: 
a) Łodzi 
b) Poznaniu
c) Krakowie
3. czcionka może być:
a) szeryfowa
b) policyjna
c) detektywistyczna 
4. nazwa włoskiego wydawnictwa Panini 
wzięła się od:
a) nazwiska braci Panini 
b) włoskiej kanapki 
c) miasta we Włoszech
5. nanoszenie poprawek w maszynopisie 
lub na wydruku to: 
a) transkrypcja
b) reklamacja
c) adiustacja

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.):
8-10 pkt. /10 – Brawo! Rynek prasowy i prasa nie mają dla Ciebie tajemnic.
6-7 pkt./10 – Jest dobrze. Nie masz powodu do wstydu.
4-6 pkt./10 – Nie jest źle, ale dobrze też nie.
1-3 pkt. /10 – Cóż… Mamy nadzieję, że w następnym teście pójdzie Ci dużo lepiej.

Odpowiedzi: 1b, 2c, 3a, 4a, 5c, 6a, 7c, 8b, 9a, 10a.

6. Popularny tygodnik wydawany w latach 70. i 80. 
XX wieku, adresowany do młodych czytelników, 
nazywał się: 

a) „Razem”
b) „Po prostu” 
c) „Sztandar Młodych” 
7. Pierwsze torby reklamowe, czyli popularne 

reklamówki z tworzywa sztucznego, pojawiły się 
w europie zachodniej: 

a) pod koniec lat 50. ubiegłego wieku
b) pod koniec lat 60. ubiegłego wieku
c) pod koniec lat 70. ubiegłego wieku
8. „Do Rzeczy” jest:
a) dziennikiem
b) tygodnikiem
c) dwutygodnikiem
9. Pierwszy terenowy oddział kolportera został 

utworzony w 1990 r. i mieścił się w: 
a) Katowicach
b) Gdańsku
c) Zielonej Górze
10. W częstochowie przygotowywany jest następujący 

tytuł prasowy: 
a) „Niedziela”
b) „Nasz Dziennik”
c) „Echo Dnia”
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kolporter wspiera sprzedaż systemem 
motywacyjnym i szkoleniami
Salony Kolportera zanotowały wzrost sprzedaży 
prasy zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale 
br. (względem analogicznych okresów ub.r.). Najle-
piej sprzedawała się prasa kobieca, hobbystyczna 
i dla dzieci. To m.in. efekt systemu motywacyjnego.
W drugim kwartale br. saloniki Kolportera zanoto-
wały wzrost rok do roku o 2,01 proc., a w pierw-
szym – o 1,92 proc. Wzrost zanotowały czasopisma 
(szczególnie tytuły kobiece, dla dzieci i wydawnic-
twa hobbystyczne), spadki – dzienniki.
Na wzrost wpłynęły zmiany, jakie w ostatnich 
miesiącach wprowadził dystrybutor – w życie weszły 
nowe rozplanowania ekspozycji tytułów prasowych 
oraz szkolenia dla sprzedawców i wewnętrzne 
programy motywacyjne.
– Prowadzimy stale dwa konkursy prosprzedażowe 
– dla osób prowadzących saloniki i dla sprzedaw-
ców. Co miesiąc wyłaniamy najlepszych, którzy 
otrzymują dodatkowe premie. Dodatkowo w tym 
roku zwiększyliśmy budżet przeznaczony na te 
działania, co pozwoliło nam rozszerzyć grono osób 
nagradzanych miesięcznymi bonusami – wyjaśnia 
Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. 
Dodaje, że wdrożony został również system pozwa-
lający osobom prowadzącym saloniki na uzyskanie 
dodatkowej premii po przekroczeniu określonego 
limitu sprzedaży.
– Spore znaczenie w zwiększeniu efektywności miał 
również, naszym zdaniem, specjalny program szko-
leniowy przygotowany na platformie e-learningowej, 
z którego korzystają nasi partnerzy i współpracow-
nicy. Szkolenie, zawierające filmy instruktażowe 
i prezentacje, było w całości dedykowane sprzedaży 
prasy – dodaje Dariusz Materek.
Według danych Izby Wydawców Prasy Kolporter 
miał w br. udział w rynku dystrybucji prasy w wyso-
kości 51,55 proc.

5.09.2017

Długopisy Pixel w ofercie  
saloników Kolportera
We wrześniu w ofercie saloników Kolportera pojawiły 
się długopisy termościeralne Pixel. To rynkowa 
nowość, poszukiwana zwłaszcza przez młodszych 
klientów.
Długopisy termościeralne Pixel mają dwie silikono-
we końcówki, które pozwalają skutecznie ścierać 
wcześniej zapisany tekst. To spore udogodnienie 
– zwłaszcza dla uczniów. Będą dostępne w dwóch 
kolorach tuszu. Wkłady zapewniają linię pisania 
o grubości 0,7 mm. Cena jednego długopisu Pixel 

kolPoRteR w meDiach
to 8,99 zł, za zestaw trzech wkładów trzeba zapłacić 
14,99 zł.
Długopisy produkowana są ze szwajcarskich ele-
mentów przez firmę Emerson. Dochód z ich sprzeda-
ży wspiera budowę systemu wspomagania serca dla 
dzieci i młodzieży, realizowaną w Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Ambasa-
dorem akcji jest piosenkarka Natalia Szroeder.

21.08.2017

gra eurojackpot dostępna w kolporterze
We wszystkich salonikach prasowych Kolportera, 
wyposażonych w kolekturę Lotto, można kupić nową 
grę Totalizatora Sportowego – Eurojackpot. Euro-
jackpot to gra, która powstała w 2012 r.
Do tej pory można było w nią zagrać w jednym 
z 17 krajów europejskich. Jednakże od 9 wrze-
śnia 2017 r., o niewyobrażalnie wysokie wygrane 
można zagrać także w Polsce. Główna wygrana to 
nawet 90 000 000 euro, czyli około 375 000 000 
złotych! Gwarantowana pula na wygrane I stopnia 
w każdym losowaniu to aż 10 000 000 euro 
(ponad 41 000 000 złotych). Aby spróbować 
szczęścia w Eurojackpot, należy wytypować 5 z 50 
liczb oraz 2 liczby z 10. Można skreślić je samodziel-
nie lub zagrać na chybił trafił. W grze występuje 12 
stopni wygranych – najwięcej spośród wszystkich 
gier Lotto. Wygrane równe i wyższe niż 10 000 000 
euro wypłacane są w euro, a na życzenie gracza 
w złotówkach.
– Zakłady Eurojackpot można nabyć w naszej sieci od 
9 września. Praktycznie od pierwszego dnia gra cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Klienci saloników 
dopytują o nią. Wielu z nich jest stałymi nabywcami 
produktów marki Lotto, nie tylko gier liczbowych, ale 
także różnego rodzaju zdrapek. W naszych salonikach 
klienci mają do wyboru produkty w cenie od 1,25 zł 
do 12,50 za zakład, w których mogą wygrać od kilku-
set tysięcy, a teraz nawet do kilkuset milionów złotych 
w Eurojackpot – mówi Dariusz Materek, rzecznik 
prasowy Kolportera.
15 września odbyło się pierwsze losowanie Eurojack-
pot, z udziałem graczy z Polski. Padły w nim dwie 
główne wygrane – obie w Niemczech. W Polsce 
odnotowano aż siedem wygranych czwartego stopnia, 
w wysokości ponad 111 tys. złotych.
– Jednym ze szczęśliwie wygranych w pierwszym 
losowaniu jest klient naszego saloniku prasowego 
w Sierpcu. Liczymy na to, że wygrana akurat w naszej 
kolekturze przyciągnie klientów i zainteresowanie grą 
jeszcze bardziej wzrośnie – dodaje rzecznik Kolportera. 

20.09.2017
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minecRaFt: 
oFicJalny magazyn

Dwumiesięcznik
Cena: 19,99 zł
Wydawca: EGMONT POLSKA

„Minecraft: Oficjalny magazyn” 
to czasopismo w innowacyjnym 
formacie. Drugi numer ukaże się 24 
października 2017 roku. 
To jedyne czasopismo poświęcone 
grze, opracowywane we współpracy 
z Mojangiem i skierowane do grona 
liczącej prawie 3,5 miliona użytkow-
ników polskiej społeczności fanów 
Minecrafta. W drugim numerze 
będzie można podziwiać efekty tej 
współpracy, na 52 stronach poświę-
conych wszystkiemu, co kochają 
gracze, okraszonych mnóstwem 
niespodzianek.

igRaSzki z igłą

Dwumiesięcznik
Cena: 9,70 zł
Wydawca: MEGAT Dariusz Branny 

Nowe czasopismo, pełne pasji 
i twórczych pomysłów na różnego 
rodzaju hafty. Początkujący po-
znają tajniki haftu krzyżykowego, 
wstążeczkowego, koralikowego, 
płaskiego i wielu innych ciekawych 
technik. Zaawansowani znajdą w nim 
wiele propozycji na własnoręcznie 
wykonane dekoracje wnętrz, takie 
jak obrazy, zegary i ozdoby świątecz-
ne. Starannie przygotowane tutoriale 
pozwolą wykonać misterną biżuterię, 
a szukający pomysłu na prezent 
z pewnością znajdą niejedno ciekawe 
i oryginalne rozwiązanie. 

naStęPcy 2 

Wydanie jednorazowe 
Cena: 9,99 zł
Wydawca: EGMONT POLSKA

Odbiorcami pisma są w szczególności dziewczynki w wieku szkolnym. Magazyn „Następcy 
2” przedstawia główne wydarzenia z nowego filmu Disney Channel. Na łamach czasopisma 
znajdują się też wywiady z gwiazdami, plakaty i zagadki. Do wydania dołączono długopis 
różdżkę i prezent niespodziankę.

Prosto z eKranU. 
zaPlątani SeRial

Wydanie jednorazowe
Cena: 9,99 zł
Wydawca: EGMONT POLSKA

Odbiorcami pisma są w szczególności 
dziewczynki w wieku wczesnoszkolnym, 
które polubiły księżniczki Disneya i chcą 
kontynuować zabawę z Roszpunką.
Magazyn „Zaplątani” przedstawia histo-
rię z nowego serialu Disney Channel, 
która rozgrywa się przed ślubem Rosz-
punki z Julkiem. 
Na łamach czasopisma znajdą się też 
strony na szkice i bazgroły, test, komiks, 
instrukcje plecenia i zdobienia włosów 
oraz propozycje zabaw z koleżankami. 
Do wydania dołączono prezent – zaplą-
tany zestaw. 

SuPeRBohateRzy. uniWeRSum Dc oDRoDzenie
Wydanie jednorazowe
Cena: 9,99 zł
EGMONT POLSKA SP. Z O.O.

Odbiorcami pisma są w szczególności dorośli i młodzież, którzy lubią komiksy superboha-
terskie. Pismo promuje nową serię albumów wydawnictwa DC Comics – DC Odrodzenie. 
W numerze znajdą się dwie zamknięte krótkie komiksowe opowieści. Pismo uzupełniają 
artykuł na temat serii DC Odrodzenie oraz plakat promujący film „Liga Sprawiedliwości”.

PREZENT: ZAPLĄTANY ZESTAW 

1
NUMER

WYRAŹ 
SIEBIE!

POZNAJ SEKRETNY 
PAMIĘTNIK ROSZPUNKI!

QUIZ:QUIZ:

Odkryj

w SOBIE!w SOBIE!w SOBIE!

Prosto z ekranu 

1/2017
Cena 9,99 zł

(w tym 8% VAT)
Indeks ???

OFICJALNY MAGAZYN SERIALU TV!

gogog toto otot wowo awaw nanan pododo bdbd óbób jójó śwśwś iwiw aiai tata atat
Roszpunk

a

                   gotowa na podbój świata
Roszpunk

a
powracapowraca
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Odkryj

artystę

TYLKO U NAS:TYLKO U NAS:TYLKO U NAS:TYLKO U NAS: K KOMIKS „ZANIM ŻYLI DŁUGO I ZAPLĄTANI” KOMIKS „ZANIM ŻYLI DŁUGO I ZAPLĄTANI” KTYLKO U NAS: KOMIKS „ZANIM ŻYLI DŁUGO I ZAPLĄTANI”

Prosto z ekranu 1/2017 
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Sprzedaż w sklepach małoformatowych w sierpniu 2017 r.

Kiedy temperatura rośnie, 
klienci częściej wpadają do 
pobliskiej placówki, by zaspokoić 
pragnienie lub chłodzić lodami 
albo piwem z lodówki. W sierp-
niu puszkę lub butelkę z logo 

któregoś z browarów można było 
znaleźć w 28% koszyków, napo-
je występowały na co czwartym 
paragonie, a po lody sięgnął 
średnio co szesnasty klient.
W ostatnim miesiącu wydatki 
klientów sklepów małoforma-
towych do 300 m2 na różnego 
rodzaju napoje zwiększyły się 
o 11% w porównaniu do lipca 
i aż o 18% w porównaniu do 
sierpnia br. W sierpniu w koszy-
kach częściej niż przed rokiem 

i przed miesiącem pojawiały 
się napoje gazowane, a także 
wody czyste (liczba paragonów 
z tą kategorią zwiększyła się 
o prawie 20% w ujęciu rok do 
roku i o 14% w ujęciu miesiąc 
do miesiąca). Jak pokazują dane 
CMR, Polacy coraz częściej 
gaszą pragnienie napojami izo-
tonicznymi – w sierpniu wydatki 
na nie były o 16% wyższe niż 
w lipcu i aż o 30% wyższe niż 
w sierpniu 2016 r. 

W stronę zamrażarek 
W upalne dni wielu klientów 
odwiedzających sklepy ma-
łoformatowe od razu kieruje 
swoje kroki w stronę zamraża-
rek z lodami. W porównaniu ze 
stosunkowo chłodnym sierpniem 
2016 r. liczba transakcji, na któ-
rych pojawiały się lody familijne 
lub impulsowe zwiększyła się 
o 20%, a wartość sprzedaży tej 
kategorii była aż o 33% wyższa 
niż w rok wcześniej i o 6% 

W sierpniu 2017 r. całkowita wartość sprzedaży 
w sklepach małoformatowych do 300 m2 była 
o 2,1% wyższa niż w lipcu 2017 r. i o 8,8% wyższa 
niż w sierpniu 2016 r. Do wzrostów przyczyniła się 
głównie fala upałów na początku miesiąca.

ceny na obuwie i odzież w różnych regionach Polski

Podajemy najnowsze ceny na wybrane towary w poszczególnych województwach 
według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tym razem 
wybraliśmy dla porównania ceny produktów odzieżowych i przemysłowych (przed 
miesiącem pokazaliśmy artykuły spożywcze). Przytoczone ceny GUS pochodzą 
z września 2017 r.
Nasze zestawienie pozwala porównać ceny i zobaczyć, w których regionach Polski 
jest najtaniej, a w których najdrożej. Podobnie jak ostatnio, kolorem czerwony 
zostały zaznaczone najwyższe, zielonym – najniższe ceny konkretnych produktów. 
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wyższa niż w lipcu br. Warto 
zauważyć, że w najgorętszych 
tygodniach sierpnia br. lody 
odpowiadały za około 3% całko-
witych obrotów sklepów małego 
formatu. W tego typu placów-
kach największą popularnością 
cieszą się lody impulsowe, 
a chęć zakupu takiej niewielkiej 
porcji mrożonego przysmaku 
bardzo często jest jedynym po-
wodem wizyty w sklepie, o czym 
może świadczyć fakt, że na co 
trzecim paragonie z tą kategorią 
nie występują inne produkty. 
Nic dziwnego zatem, że detaliści 
starannie przygotowują się do 
sezonu i dbają o to, by każdy 
z klientów znalazł w zamrażarce 
coś dla siebie. Oferta lodów 
impulsowych może przyprawić 
o zawrót głowy – w szczycie 
sezonu klienci sklepów mało-
formatowych mogą wybierać 
średnio spośród aż 40 różnych 
produktów. Z danych CMR wy-
nika, że co drugi klient kupujący 

lody impulsowe sięga po te na 
patyku, ale dużą popularnością 
cieszą się też lody w rożku 
i w kubku.

w puszkach i butelkach
Innym miejscem w sklepie 
małoformatowym, które latem 
przyciąga prawdziwe tłumy, jest 
lodówka z piwem. Jak pokazują 
dane CMR, w sierpniu 2017 r. 
klienci sklepów małoformato-
wych wydali na piwo o 14% 
więcej niż przed rokiem i o 6% 
więcej niż przed miesiącem. 
Piwo to jedna z kluczowych 
kategorii dla sklepów małego 
formatu i prawdziwy magnes 
na klientów – aż 40% osób 
sięgających do lodówki po 
butelkę lub puszkę z ulubionym 
trunkiem nie kupuje nic więcej. 
Niezależnie od pory roku piwa 
mają najsilniejszą reprezentację 
w czołówce zestawienia najlepiej 
rotujących produktów FMCG 
w tym formacie sklepów. Nie 

inaczej było też sierpniu br. – 
w pierwszej dziesiątce rankingu 
znalazło się 8 piw.
W sierpniu 2017 r. klienci jed-
norazowo wydawali na zakupy 

w sklepach małoformatowych 
średnio 12,95 zł, czyli o 4,9% 
więcej niż rok wcześniej. 

elżbieta Szarejko/CMR

lody impulsowe – udziały w liczbie opakowań 
(sierpień 2017)
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oDDział Bia łoStocki 
DyStRyBucJi PRaSy
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8
tel. (85) 87 70 900
fax (85) 653 75 25
bia ly stok@kol por ter.com.pl

oDDział ByDgoSki 
DyStRyBucJi PRaSy
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski 
Park Przemysłowo-Technologiczny)
tel. (52) 561 30 00
fax (52) 561 30 27
byd goszcz@kol por ter.com.pl

oDDział gDańSki 
DyStRyBucJi PRaSy
80-720 Gdańsk
ul. Połęże 3
tel. (58) 732 51 23 do 26
gdansk@kolporter.com.pl

oDDział katoWicki 
DyStRyBucJi PRaSy
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1B
tel. (32) 359 68 68
fax (32) 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl

oDDział kielecki 
DyStRyBucJi PRaSy
25-620 Kielce
ul. Kol ber ga 11
tel. (41) 312 35 00, (41) 312 35 10
fax (41) 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl

oDDział koSzalińSki 
DyStRyBucJi PRaSy
75-132 Koszalin
ul. Mieszka I 22B
tel. (94) 710 16 01 do 04
koszalin@kolporter.com.pl

oDDział kRakoWSki 
DyStRyBucJi PRaSy
31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 37
tel. (12) 25 49 700
fax (12) 25 49 718
krakow@kolporter.com.pl

oDDział luBelSki 
DyStRyBucJi PRaSy
20-231 Lublin
ul. Zadębie 65
tel. (81) 445 24 44
fax (81) 445 24 20
lublin@kolporter.com.pl

oDDział łóDzki 
DyStRyBucJi PRaSy
93-253 Łódź
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
tel. (42) 288 04 11-12, 288 04 12
fax (42) 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl

oD Dział olSztyńSki 
DyStRyBucJi PRaSy
10-683 Olsztyn
ul. Augustowska 23 a
tel. (89) 679 63 20
fax: (89) 679 63 29
olsztyn@kolporter.com.pl

oDDział oPolSki 
DyStRyBucJi PRaSy
45-233 Opole, ul. Oleska 117
tel. (77) 545 09 40 
fax (77) 444 70 88
opole@kolporter.com.pl

oDDział PoznańSki 
DyStRyBucJi PRaSy
61-315 Poznań
ul. Pokrzywno 10A
tel. (61) 624 66 77
fax (61) 624 66 11
poznan@kolporter.com.pl

oDDział RzeSzoWSki 
DyStRyBucJi PRaSy
35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 2
tel. (17) 863 75 05, 863 75 05
fax (17) 863 77 85
rzeszow@kolporter.com.pl

KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000525374,  

NIP: 959 145 24 82, REGON: 291770790.

oDDział SzczecińSki 
DyStRyBucJi PRaSy
70-789 Szczecin
ul. Dąbska 69
tel. (91) 881 35 02 do 04, 881 35 89
szczecin@kolporter.com.pl

oDDział WaRSzaWSki 
DyStRyBucJi PRaSy
05-080 Izabelin, Mościska
ul. Bakaliowa 3
tel. (22) 355 05 00, 355 04 00
Prenumerata: wew. 471 – 482
warszawa@kolporter.com.pl

oDDział WRocłaWSki 
DyStRyBucJi PRaSy
53-010 Wrocław
ul. Stajenna 3-7 
tel. (71) 73 44 501 do 07
fax (71) 73 44 530
wroclaw@kolporter.com.pl

oDDział zielonogóRSki 
DyStRyBucJi PRaSy
65-001 Zielona Góra 
Al. Zjednoczenia 102 B
tel./fax (68) 329 99 91 do 93
fax (68) 329 99 94
zie lo na go ra@kol por ter.com.pl

Nasze
Oddziały Koszalin

Olsztyn

Szczecin

Gorzów
Wielkopolski

Bydgoszcz

Warszawa

Zielona
Góra

Lublin

RzeszówKraków

Katowice

Kielce
Opole

departament dystrybucji Prasy
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, 
tel. 41 367 82 02 do 03, 367 88 88
www.dp.kolporter.com.pl; 
e-ma il: biu ro@kol por ter.com.pl
infolinia 0801 40 40 44
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Kompleksowe 
usługi magazynowe

• FOLIOWANIE CZASOPISM ,
• KOMPLETOWANIE PAKIETÓW PROMOCYJNYCH,
• DEKOMPLETACJA PAKIETÓW CZASOPISM, KSIĄŻEK 

LUB INNYCH PRODUKTÓW,
• WRZUTKOWANIE INSERTÓW,
• PRZYKLEJANIE DODATKÓW.

Centrum Logistyczne Kolportera
05-080 Izabelin, Mościska k. Warszawy
ul. Bakaliowa 3

tel. 022 355 04 62
kom. 510 030 465
e-mail: magazyn@kolporter.com.pl
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DEPARTAMENT 
DYSTRYBUCJI 
PRASY

DYSTRYBUCJA 
PRASY I KSIĄŻEK
prasa.ogolnopolska@kolporter.com.pl
prasa.lokalna@kolporter.com.pl
ksiazka@kolporter.com.pl

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

USŁUGI 
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

USŁUGI 
MAGAZYNOWE
magazyn@kolporter.com.pl

Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
tel. +48 367 88 88, infolinia: 0801 40 40 44; 
www.kolporter.com.pl


