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  Święta!

ŚREDNI WYDATEK PRZED ŚWIĘTAMI 700-800 ZŁ • WIĘKSZE OBROTY W GRUDNIU

JAKIE PREZENTY LUBIĄ POLACY • GDZIE WYJEŻDŻAMY NA ŚWIĘTA • WIGILIA Z BEFANĄ
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Zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślnego Nowego Roku 2018  
wszystkim swoim Kontrahentom

życzy

 



Prawie wszystko, 
co chcielibyście wiedzieć o Świętach 

Grudzień i czas świąt Bożego Narodzenia kojarzy się z zakupową gorącz-
ką, przygotowaniami wigilijnych i świątecznych dań, obdarowywaniem się 
prezentami, a przede wszystkim z rodzinnymi spotkaniami. O tym wszyst-
kim piszemy w grudniowym wydaniu „Naszego Kolportera”, które właśnie 
z okazji Świąt jest o osiem stron większe niż zwykle i w dużej mierze ma 
świąteczny charakter.
Dowiecie się więc z naszego miesięcznika m.in., o ile procent w okresie 
przedświątecznym wzrasta sprzedaż w sklepach małoformatowych, a tak-
że, co Polacy najchętniej kupują na Święta, w jakich potrawach gustują 
i gdzie najchętniej spędzają Boże Narodzenie i Sylwestra. Prezentujemy 
też publikacje, które wydawcy prasowi i książkowi przygotowali z myślą 
o Świętach – naprawdę jest w czym wybierać, a usatysfakcjonowane 
powinny być zwłaszcza dzieci, bo sporo tych propozycji skierowanych jest 
właśnie do nich. 
Na koniec – w imieniu redakcji „Naszego Kolportera” – sprzedawcom pra-
sy, handlowcom, wydawcom prasowym oraz wszystkim naszym Czytelni-
kom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt 
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku! 

Grzegorz Kozera
Redaktor naczelny
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TemaT miesiąca

Jak co roku, czas przed świętami 
Bożego Narodzenia jest intensywny 
zarówno dla handlowców, jak 
i klientów. Pierwsi notują wyższe 
obroty w swoich sklepach, drudzy 
– wydają pieniądze na świąteczne 
produkty i upominki. co dziewiąty 
Polak zamierza wydać ponad 1000 zł, 
ale niemal co czwarty deklaruje, że 
zmieści się w kwocie do 400 zł. 

Obroty rosną
Choć przedświąteczna gorączka 
w handlu rozpoczyna się już pod 
koniec października, to szczyt 
zakupowy przypada oczywiście 
w grudniu, gdy miliony Polaków 
zaczynają szturmować centra 
handlowe. Sklepy rzecz jasna kuszą 
klientów promocjami, łączonymi 
ofertami sprzedaży, stosownym 
wystrojem wnętrz i bożonarodze-
niowymi witrynami. Szacuje się, 

że obroty w galeriach handlowych 
w dużych polskich miastach w tym 
czasie wzrastają nawet o 80 proc. 
(badanie Cushman & Wakefield). 
Jednak wielu klientów odwiedza 

też małe osiedlowe sklepy, gdzie 
niedaleko miejsca zamieszkania 
można zrobić szybkie i najbardziej 
potrzebne zakupy do przygotowania 
Wigilii i świąt. Według danych Cen-
trum Monitorowania Rynku wartość 
sprzedaży całkowitej w spożyw-
czych sklepach małoformatowych 
wzrosła w grudniu 2016 r. o 13,9 
proc. w porównaniu z listopadem 
2016 r., natomiast w tygodniu 
zaczynającym się 19 grudnia 
2016 r. w porównaniu do tygodnia 
zaczynającego się od 12 grudnia 
wzrost wartości sprzedaży wyniósł 
14 proc. W sumie w ubiegłym 
roku na świąteczne zakupy Polacy 
przeznaczyli blisko 75 miliardów zł. 
z oczywistych względów daleko 
nam jednak do Stanów zjednoczo-
nych. Amerykanie wydają bowiem 
na świąteczne produkty blisko 800 
mld dolarów, przy czym tylko na 
choinki – ponad 1 mld dolarów!

Duże zakupy bez szaleństw
Jednak dodajmy od razu: wydatki 
świąteczne większość z nas planuje 
rozsądnie i bez szaleństw, choć 
ponad 40 proc. deklaruje, że nie 
będzie ograniczać się do najtań-
szych produktów. Takie są wnioski 
płynące z badania przeprowadzone-
go przez PBS dla Provident Polska 
w październiku br. na ogólnopolskiej 
próbie n=1000 Polaków w wieku 
15+.
Tegoroczny budżet świąteczny 

Polska rodzina przeznaczy na Boże Narodzenie 
średnio 700-800 zł 

Co dwunasty Polak 
uważa, że nie musi liczyć 
się z kosztami, planując 
święta.

Rozsądne zakupy 
 przed Świętami 
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TemaT miesiąca 

Polaków podobny jest do ubiegło-
rocznego, bowiem deklarują oni, 
że wszystkie wydatki związane 
z Bożym Narodzeniem zamierzają 
zamknąć średnio w kwocie ok. 720 
zł. Taką samą kwotę deklarowali 
ankietowani w ubiegłorocznym 
badaniu.
– Oczywiście kwota ta jest różna 
dla różnych grup – inne wydatki 
poniosą osoby o wyższych do-
chodach, które mogą pozwolić 
sobie np. na droższe prezenty czy 
żywność lepszej jakości, a inne 
osoby młode, które najczęściej nie 
organizują Świąt i nie kupują żyw-
ności, a jedynie drobne upominki 
dla najbliższych – komentuje Anna 

Karasińska, ekspert ds. badań 
rynkowych w Provident Polska. 
Z najnowszego Barometru 
Providenta wynika, że najniższe 
wydatki świąteczne poniosą osoby 
najuboższe, o dochodach do 2000 
zł na całe gospodarstwo domo-
we – będzie to kwota ok. 380 zł. 
W przypadku rodzin o dochodach 
przekraczających 5000 zł wydatki 
świąteczne zbliżą się natomiast 
średnio do 1000 zł. Najmłodsi 
respondenci, w wieku od 15 do 24 
lat zamierzają na Święta przezna-
czyć średnio 470 zł. Co ciekawe, 
niewiele wyższe wartości (ok. 530 
zł średnio) deklarowali seniorzy, 
czyli osoby po 60. roku życia. 

Polacy w wieku 25-59 lat, a więc 
najczęściej aktywni zawodowo i po-
siadający dzieci liczą się z wydatka-
mi przekraczającymi 800 zł.
– Co ciekawe, nie ma dużego 
zróżnicowania wydatków między 
rodzinami 2+1 czy 2+2 a rodzinami 
wielodzietnymi. O ile w gospo-
darstwach jednoosobowych, czyli 
singli i osób samotnych wyniosą 
one średnio 430 zł, dwuosobowych 
680 zł, o tyle w przypadku gospo-
darstw trzy-, cztero- czy pięciooso-
bowych ta kwota nie rośnie wraz ze 
wzrostem liczby członków rodziny 
i dla każdej z tych grup waha się 
w przedziale 850-900 zł – mówi 
Anna Karasińska.

Kobiety lubią dostawać pod 
choinkę kosmetyki, a mężczyź-
ni sprzęt elektroniczny. 
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TemaT miesiąca

Zmiana wartości sprzedaży produktów 
(12.2016 r. vs 11.2016 r.)

   1. mak    607,3%    2. Wino musujące  389,7%  
3. Figurki czekoladowe 211,4%    
4. serwetki papierowe  174,6%    

5. Torebki i papier ozdobny 171,5%   
   
6. Dodatki do ciast  145,3%    
 
7. Żelatyna   136,1%  
  
8. Papier, folia do pieczenia 121,0%    
  
9. ciasta w proszku  103,7%    
  
10. Przetwory rybne  97,3%    

Badanie CMR w sklepach małoformatowych

Święta nie za 500+
Aż trzy czwarte Polaków deklaruje, 
że organizację świąt Bożego Naro-
dzenia sfinansuje głównie z bie-
żących dochodów, zaś 40 proc. 
wesprze się dodatkowo oszczędno-
ściami na ten cel. Pozostałe źródła 

finansowania będą odgrywać zniko-
mą rolę – tylko 3 proc. Polaków de-
klaruje, że będzie musiało pożyczyć 
pieniądze od rodziny, zaś 2 proc. 
chce skorzystać z pożyczki w banku 
lub innej instytucji finansowej. 
Równie niewielki odsetek (3 proc.) 
wesprze się środkami z programów 
społecznych, np. Rodzina 500+.
Co dwunasty Polak uważa, że nie 
musi liczyć się z kosztami, planując 
święta. Ponad jedna trzecia liczy 
koszty, ale nie zamierza się ogra-
niczać do najtańszych produktów. 
Największa grupa – 45 proc. – 
zakupi wszystkie potrzebne rzeczy, 
ale wybierze te możliwie najtań-
sze. Niestety 13 proc. Polaków 
deklaruje, że nie będzie ich stać na 

to, by kupić na Święta wszystkie 
podstawowe, tradycyjne produkty.
– Wydatki świąteczne dla nikogo 
nie powinny być zaskoczeniem. 
Warto więc odpowiednio wcześnie 
zaplanować budżet na ten cel bądź 
też dostosować go swoich możli-
wości – mówi Karolina Łuczak, kie-
rownik ds. komunikacji w Provident 
Polska. – z drugiej strony Święta 
to dla wielu osób czas spełniania 
marzeń najbliższych o wyjątkowych 
prezentach. Warto jednak zacho-
wać zdrowy rozsądek. Na wszystkie 
dostępne rozwiązania i możliwości 
patrzmy długofalowo. zastanówmy 
się, czy zaoszczędzone pieniądze 
nie przydadzą się bardziej na inny 
cel albo czy zaciągnięta pożyczka 
nie stanie się w kolejnych miesią-
cach zbyt dużym obciążeniem dla 
domowego budżetu – dodaje.
Święta Bożego Narodzenia to także 
czas prezentów pod choinką. z ba-
dania Barometr Providenta wynika, 
że 76 proc. Polaków spodziewa się 
otrzymać od najbliższych upominek 
z okazji Bożego Narodzenia. Wśród 
najbardziej pożądanych prezentów 
są m.in. kosmetyki, odzież oraz 
pieniądze. Mężczyźni najczę-
ściej wskazywali na elektronikę 

(20 proc.), odzież (17 proc.), a tak-
że alkohol i pieniądze (po 14 proc. 
wskazań), kobiety wolałyby otrzy-
mać kosmetyki (27 proc.), ubrania 
(20 proc.) oraz biżuterię i pieniądze 
(po 15 proc. wskazań).

Dobra jakość w dobrej cenie
z kolei według badania konsu-
menckiego przeprowadzonego 
przez trnd Polska dla miesięczni-
ka „Hurt i Detal” – dla 57 proc. 
respondentów podczas zakupów 
świątecznych najważniejsza jest 
wysoka jakość. Dla 24 proc. bada-
nych jest to dobra jakość w przy-
stępnej cenie, dla 8 proc.– dostęp-
ne promocje, dla 7 proc. zakup 
tych samych produktów, z których 
korzystała mama czy babcia przy-
gotowując świąteczne potrawy. 
Święta najchętniej spędzamy w ro-
dzinnym gronie, a na świątecznym 
stole królują tradycyjne potrawy. 
Najwięcej pytanych Polaków 
przyznaje, że przyrządza barszcz 
(79 proc.), pierogi (72 proc.), 
sernik (70 proc.), sałatkę jarzy-
nową (66 proc.) Na kolejnych 
miejscach znalazły się uszka, karp 
smażony, ryba po grecku, kompot 
z suszu, makowiec, śledź (na różne 
sposoby).
Powiedzmy jeszcze o wynikach 
badania trnd Polska dotyczące-
go dziesięciu produktów, które 
najbardziej kojarzą się z Bożym 
Narodzeniem. Na pierwszym miej-
scu z wynikiem 62 proc. znalazł się 
barszcz z uszkami, na drugim karp 
(55 proc.). z dużo niższym wyni-
kiem (33 proc) na trzecim miejscu 
uplasowały się pierniczki i kompot 
z suszu, a tuż za nimi mandarynki.
Niestety, gdy już mówimy o pro-
duktach świątecznych, dodajmy, 
że przed świętami nie ominą nas 
podwyżki cen. Jak prognozuje 
dziennik „Rzeczpospolita”, można 
się spodziewać dalszego wzro-
stu cen mleka, jaj i masła, także 
wołowiny oraz zabawek i artykułów 
elektronicznych.  

GK

W artykule wykorzystano materiały 
Providenta, CMR i trnd Polska

75 mld zł - tyle Polacy 
wydali na święta w 2016 r. 
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TemaT miesiąca 
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Rozmowa z Tomaszem sakiem, 
Dyrektorem Handlowym 
w Departamencie sieci Własnej 
Kolportera

 – czy w okresie przedświą-
tecznym w sieci saloników 
prasowych Kolportera widać 
zwiększony ruch klientów? 
Oczywiście. Wiele naszych sa-
loników znajduje się w galeriach 
i centrach handlowych, więc klienci 
przy okazji dużych świątecznych 
zakupów odwiedzają również nasze 
punkty. W ostatnim przedświą-
tecznym tygodniu grudnia liczba 
klientów saloników wzrasta o około 
12 proc. Przez cały grudzień sa-
loniki obsługują około 3 800 000 
klientów, o kilkaset tysięcy więcej 
niż w listopadzie. Wzrost liczby 
odwiedzających przekłada się bez-
pośrednio na wzrost sprzedaży, co 
nie jest zaskoczeniem, aczkolwiek 
następuje istotna zmiana struktury 
udziałów w sprzedaży grup produk-
tów oferowanych w salonikach. 

4 miliony 
 klientów w grudniu

– Które produkty sprzedają się 
w okresie przedświątecznym 
lepiej niż w zwykłe dni? 
Największe wzrosty widoczne są 
dla kategorii artykuły papiernicze, 
gdzie swój duży udział mają torebki 
prezentowe, kartki okolicznościowe 
i koperty. zainteresowanie tymi 
ostatnimi dowodzi, że w czasach 
internetu i SMS-ów zwyczaj 
wysyłania życzeń tradycyjną pocztą 
jednak nie zanikł. Kolejną kate-
gorią odpowiedzialną za wzrosty 
sprzedaży są karty 
podarunkowe, a szcze-
gólnie doładowania do 
kart podarunkowych 
TK MAX, zALAN-
DO, DOuGLAS. Co 
ciekawe, przeważają 
wysokie nominały. 
Klienci kupują też 
doładowania gier oraz 
tradycyjne publikacje 
książkowe – tutaj 
wzrosty sięgają kilku-
dziesięciu procent .
– sprzedaż prasy 
też wzrasta w grud-
niu?
Proporcjonalnie do 
wzrostu liczby klien-
tów. Największym zainteresowa-
niem klientów saloników cieszą się 
czasopisma społeczno-polityczne, 
programy telewizyjne, krzyżówki 
oraz magazyny dla pań, zwłaszcza 
te z przepisami kulinarnymi i horo-
skopami. 
– czy jakieś świąteczne 
produkty pojawią się w saloni-
kach? 
Asortyment saloników nie należy 

Wiele saloników znajduje się w galeriach 

i centrach handlowych, więc klienci przy 

okazji dużych świątecznych zakupów odwiedzają 

również punkty Kolportera.

do tych typowo świątecznych, niemniej za taki 
produkt można uznać doładowania Netflix, 
które niedawno pojawiły się w naszej ofercie. 
Netflix to internetowa telewizja, oferująca 
za stałą opłatą wypożyczanie atrakcyjnych 
filmów i seriali. Doładowanie można wyko-
rzystać do opłacenia abonamentu w ramach 
nowego lub istniejącego konta Netflix. 
– Planujecie świąteczne akcje promocyjne? 
Co roku przygotowujemy kilka atrakcyjnych 
ofert cenowych dla klientów. Promocje reali-
zowane będą poprzez sprawdzone modele ich 
polecania. i tak, na dedykowanym do promocji 

nośniku znajdą się zabawki z firmy Maxco, 
a w promocji „Dwa w cenie” firma Warta za-
proponuje jeden ze swoich flagowych produk-
tów. Dodatkowo, jak co roku, będą promocje 
zakupowe na produkty Pepsi. Wspomnę jeszcze 
o promocji „Poczuj, że są święta” – do 15 stycz-
nia 2018 roku w 350 punktach sieci Kolportera 
można odbierać kolorowe puszki na pierniki 
i świąteczne łakocie sygnowane logo KAMiS. 

Rozmawiał Grzegorz Kozera
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Tradycyjne, staropolskie Boże Narodzenie oznacza oczywiście święta w domu, z najbliższymi, przy suto 
zastawionym stole. coraz częściej jednak Polacy wolą więcej zapłacić za święty spokój i spędzić kilka 
dni w hotelu czy pensjonacie, bez przedświątecznej gonitwy, za to mając czas dla siebie i rodziny. 

Święta 
 z dala od domu 

Tłumy w sklepach, makowce, 
pierogi, karpie, pastowanie podłóg, 
pranie firanek – przedświątecz-
na krzątanina dla jednych jest 
nieodłącznym atrybutem Bożego 
Narodzenia, ale na innych wpływa 
wręcz zniechęcająco. – Bo wśród 
tego całego gotowania, kupowania 
i sprzątania nie zostaje już wiele 
czasu ani na spędzenie czasu z ro-
dziną, co przecież stanowi ducha 
tych Świąt, ani zwyczajnie na odpo-
czynek – mówi Aneta Połczyńska 
z Warszawy. – Dlatego z mężem 
postanowiliśmy oszczędzić sobie 
tego wszystkiego i razem z dziećmi 
pojechać do hotelu nad morzem.

W górach i nad morzem
Branża turystyczna już dawno od-
kryła, że obyczajowość Polaków się 
zmienia i coraz chętniej rezygnu-
jemy z tradycyjnego świętowania. 
Dla górali Święta, czas sylwestro-
wo-noworoczny i nadchodzące 
zaraz później ferie zimowe to jeden 
z lepszych okresów w roku. Wiele 
zależy oczywiście od pogody, ale 
nawet bez śniegu Boże Narodze-
nie i Sylwester w górach mają 
niezaprzeczalny urok. – Na święta 
przygotowujemy się szczególnie, 
to dla nas pracowity okres – mówi 
właściciel jednego z pensjona-
tów w zakopanem. – W holu stoi 
duża choinka, a w każdym pokoju 

mniejsze. Szykujemy wieczerzę wi-
gilijną, z tradycyjnymi dwunastoma 
potrawami. Jest oczywiście opła-
tek, sianko pod obrusem, dbamy 
o prawdziwie domową atmosferę. 
Jest także możliwość zamówienia 
wizyty Mikołaja. Co roku mamy 
komplet gości, wielu z nich od-
wiedza nas na Święta regularnie. 
Nic dziwnego, Boże Narodzenie 
w zakopanem jest niepowtarzalne. 
Wystarczy raz pójść na góralską 
pasterkę, żeby to zrozumieć. 
Sześciodniowy okołoświąteczny 
pobyt w jednym z domów wczaso-
wych dla dwóch osób kosztuje  
1,2 tys. zł. W cenie są noclegi, 
śniadania, obiadokolacje, kolacja 
wigilijna z góralską kapelą. 
Ci, którzy wolą wybrać się nad mo-
rze, też znajdą ofertę dla siebie. Np. 
rodzinny hotel w Rowach oferuje 
pakiety od 3 do 7 dni, w cenie od 
680 do 1,8 tys. zł od osoby. Oprócz 
kolacji wigilijnej w ofercie są też 
atrakcje dla dzieci, kulig, ognisko, 
przedstawienia lalkowe. 

Na narty lub pod palmy
Coraz chętniej Polacy spędzają 
święta nie tylko poza domem, 
ale też poza krajem. – Do połowy 
października klienci biur podróży 
zarezerwowali o około 50 proc. 
wyjazdów więcej na święta Bożego 
Narodzenia i Nowy Rok, niż w tym 

Polskie góry i morze, ale też alpy, Kenia i Wyspy Kanaryjskie 

Jarosław 
Kałucki:
Do połowy 
października 
klienci biur 
podróży 
zarezerwowali 
o około 50 
proc. wyjazdów 
więcej na 
święta Bożego 
Narodzenia 
i Nowy Rok, niż 
w tym samym 
okresie rok 
temu. 

TemaT miesiąca
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Święta 
 z dala od domu 

samym okresie rok temu – mówi 
Jarosław Kałucki, rzecznik prasowy 
serwisu Travelplanet. – Tak duży 
wzrost wczesnych rezerwacji nie 
jest jednak niczym wyjątkowym – 
ma miejsce od początku tego roku. 
Wszystko za sprawą Turystycznego 
Funduszu Gwarancyjnego. Niweluje 
on ryzyko utraty pieniędzy, wpła-
conych biuru podróży w przypadku, 
gdyby to biuro nagle zamknęło 
działalność.
Jakie kierunki dominują w świą-
tecznych wyjazdach? Zwolennicy 
raczej biernego odpoczynku szukają 
przede wszystkim ciepła. Polskie 
Wyspy Bożego Narodzenia – tak 
branża turystyczne nazywa najpopu-
larniejszy wśród rodaków kierunek, 
czyli Wyspy Kanaryjskie. Właśnie na 
nie przypada blisko 23 proc. rezer-
wacji na okres świąteczno-nowo-

roczny (w 2016 było to nieco ponad 
22 proc.) Za Święta pod kanaryjski-
mi palmami turyści płacą przeciętnie 
3630 zł za osobę (w 2016 – 3580 
zł). Drugi w rankingu jest Egipt, 
choć jego popularność nieco zma-
lała, z 18 do trochę ponad 16 proc. 
Za tegoroczny wyjazd na Święta pod 
piramidy klienci płacą średnio 2375 
zł od osoby (w porównaniu z 2240 zł 
w 2016 r.). Trzecie miejsce pośród 
tegorocznych preferencji zajęła 
Kenia, dokąd wybiera się prawie 6 
proc. klientów biur podróży, którzy 
postanowili spędzić święta poza 
domem (koszt to 5600 zł za osobę).
Są i tacy, którzy nie lubią leni-
stwa i nawet święta chcą spędzić 
aktywnie. Oni wybierają wyjazdy 
narciarskie. I tu – według obserwa-
cji Travelplanet – nastąpiła spora 
zmiana preferencji. – To nie Włochy, 

od wielu sezonów numer 1 tej formy 
spędzania Świąt i Nowego Roku, 
lecz Austria jest obecnie najchętniej 
rezerwowanym kierunkiem – zdra-
dza Jarosław Kałucki.  
Spory wpływ miał na to zapewne 
spadek cen. Koszt narciarskich 
Świąt w Austrii zmniejszył się 
niebagatelnie – z 2000 zł do 1600 
zł na osobę. Z kolei we włoskie Alpy 
i Dolomity wybiera się w te Święta 
3 proc. klientów biur podróży (5,5 
proc. w 2016), zaś koszt spadł tu 
nieznacznie, z 1720 zł do 1600 zł 
na osobę. Średni koszt wyjazdu 
na  Święta (mowa o wszystkich 
kupowanych kierunkach) to obecnie 
3600 zł na osobę.
Gdzie byśmy nie byli w te Święta 
– życzmy sobie, by były spokojne 
i szczęśliwe. 

ewa Kłopotowska
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Niebawem Boże Narodzenie. Zapytaliśmy 
sprzedawców, współpracujących 
z Kolporterem, czy przygotowują się do 
Świąt i jak one wyglądają w ich domach, 
a także, co kupują najczęściej klienci.

Befana 
  zamiast Mikołaja 

Anna Liszka-Anania, prowa-
dząca kiosk na dworcu PKP 
w Lublinie: 
– Święta w moim domu 
są tradycyjne. Przygo-
towujemy dwanaście 
postnych potraw, 
łamiemy 
się opłatkiem 
składając 
sobie życzenia, wspólnie ko-
lędujemy. To czas szczególnie 
lubiany przez mojego męża, 
który jest Włochem. Wigilia 
w jego rodzinnym kraju wy-
gląda inaczej. Domownicy 
nie łamią się opłatkiem, 
nie kolędują. 

Sku-
piają się na 

wspólnym spo-
żywaniu przygoto-

wanych pokarmów. Na 
stole pojawiają się mięsne 
potrawy, a wśród nich króliki, 
a nawet pieczone baranki i oczywi-
ście tradycyjne ciasto – panettone. 
Na Nowy Rok każdy Włoch musi 
mieć na sobie czerwoną bieliznę, 
a na stole pojawiają się tradycyjne 
dania z ciecierzycą i zampone, 
czyli faszerowane mięsem świńskie 
nóżki, które przygotowuje mój mąż. 
W naszym domu dzieci nie otrzymu-
ją prezentów od Mikołaja, a od Be-

fany. To wiedźma latająca na miotle, 
która niegrzecznym dzieciom rozdaje 
węgiel. Dzieci prezenty od Befany 
otrzymują 6 stycznia. Legenda głosi, 
że Trzej Królowie powiedzieli Befanie 
o narodzeniu Jezusa, jednak nie 
zdążyła ona na jego powitanie, 
ponieważ zgubiła się. Od tego czasu 

Befana, latając na miotle, zostawia 
prezenty w każdym domu, w któ-
rym mieszka dziecko, na wypadek, 
gdyby był nim Jezus.
Elżbieta Prochowska, prowadzą-
ca kiosk na osiedlu mieszkanio-
wym w Szczecinie: 
– Najgorętszym produktem na 
Święta są kartki. Co roku mam 
bardzo duży ich wybór. Klienci nie 

Anna Liszka-Anania: W naszym domu dzieci 
nie otrzymują prezentów od Mikołaja, a od 
Befany. To wiedźma latająca na miotle, która 
niegrzecznym dzieciom rozdaje węgiel. 

szukają u mnie prezentów. Po nie 
jadą w inne miejsca, najczęściej do 
galerii. U mnie mogą za to liczyć za 
szeroki wachlarz tytułów prasowych. 
Wydawcy przed Świętami dołączają 
do swoich pism różne gadżety lub 
przygotowują specjalne wydania. 
Osobiście wolę spędzać świąteczny 
czas wspólnie z rodziną. Na Święta 
zjeżdżamy się wszyscy do domu 
rodziców lub teściów i celebruje-
my wspólnie czas. W obydwóch 
domach na stołach królują podobne 
dania, natomiast w rodzinie męża 
pielęgnowane są nieco inne zwy-
czaje. Tam każdego członka rodziny 
czeka tradycyjna „kąpiel” w pienią-
dzach. Ma to zapewnić gotówkę 

przez cały kolejny rok. Oczywiście 
z wigilijnej kolacji nie można 

wyjść bez łuski karpia, co również 
ma zapewnić przypływ pieniędzy. 
Agnieszka Hocyk, prowadząca 
kiosk z wejściem do środka, 
znajdujący się przy głównej ulicy 
w Sanoku: 
– W okresie przedświątecznym 
klienci najchętniej sięgają po kolędy 
i kartki świąteczne. Szczególnym 
popytem cieszą się one wśród 
starszych osób, które w swoich 
domach nadal kultywują tradycyjne 
zwyczaje. Panie sięgają chętniej 
po czasopisma, w których znajdują 
się przepisy. Jak co roku, w okre-
sie świątecznym i między Bożym 
Narodzeniem a Nowym Rokiem 
sprzedaje się także więcej progra-
mów telewizyjnych. Święta są dla 
mnie pracowitym czasem. Więk-
szość zadań jest na mojej głowie, 
począwszy od ubrania choinki 
i ozdobienia domu aż po przygoto-
wanie dwunastu potraw. 

Kinga Szymkiewicz
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94 x 40 mm 

PRZYBLIŻONA SKALA

1:35

Po raz pierwszy 

z klocków COBI

FSO 125p

TRABANT 601

POLONEZ 1500 
RADIOWÓZ

POLONEZ 1500 

SYRENA 104

MELEX 212

RADIOWÓZ

WARSZAWA 223

...i WIELE INNYCH!

POLONEZ 1500

UNIKATOWA KOlekcja  AUT Z EPOKI PRL-u!
Takiej kolekcji jeszcze nie było! Zbuduj z klocków COBI 

imponujący historyczny zbiór najsłynniejszych pojazdów epoki 
PRL-u w przybliżonej skali 1:35! Montaż z klocków konstrukcyjnych – 
bez kleju i malowania! W zeszytach, oprócz instrukcji montażu, 
znajdziesz pasjonujące fakty, ciekawostki i unikatowe fotogra� e 
dokumentujące barwne dzieje motoryzacji w Polsce od lat 50. 
XX wieku do 1989 r. 

Dane wydawnicze: kolekcja „Legendarne Auta PRL-u”
Wydawca: COBI S.A. 
Pierwszy dzień sprzedaży: 12 grudnia 2017 r. 
Częstotliwość: dwutygodnik 
Przewidywana liczba numerów serii: 16 
Ceny: Nr 1 – 9,99 zł; Nr 2 – 29,99 zł; Nr 3 i kolejne – 
34,99 zł (Vat 5%)

Zachęcamy 
Sprzedawców 

do dobrej 
ekspozycji 

nowej 
kolekcji COBI.www.Autakolekcja.pl

MELEX 212

ELEKTRYCZNE CUDEŃKO MARZEN IA O CZTERECH

KOŁACH

MONTAŻ KROK PO KROKU

1
WIELKA KOLEKCJA COBI

skala 1 :35

p r z y b l i żo n a  s k a l a  z a l e ż n a  o d  k s z t a ł t u 

k l o c k ów  k o n s t r u k c y j nyc h

Kompletny model do złożenia z klocków

1

www.AutaKolekcja.pl 

Kompletny model do złożenia z klocków

LEGENDARNE

AUTA PRL-u
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RyNeK PRasOWy

Święta w wydawnictwie Bauer trwają prawie cały rok… Niektóre redakcje 
świąteczne przygotowania zaczynają nawet z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. 
Dużo wcześniej muszą zredagować obszerniejsze niż zwykle wydania, opracować 
dodatki, zrobić sesje z gwiazdami. 

Gotowi
 do Świąt

W tym roku każdy segment czasopism przy-
gotował coś specjalnego, wybraliśmy najcie-
kawsze propozycje, chociaż – jak zapewnia 
Bauer – wszystkie świąteczne wydania będą 
wyjątkowe!
Lider wydawnictwa Bauer, „Tele Tydzień”, 
już od 20 listopada rozpoczął 4-tygodniowy 
cykl „Przygotuj się do świąt z gwiazdami”. 
To praktyczny poradnik dla całej rodziny, 
w którym gwiazdy doradzą jak zaplanować 
przedświąteczne przygotowania, odświeżyć 
mieszkanie, udekorować dom, przygotować 
świąteczny stół, oraz zdradzą swoje sekretne 
sposoby na smaczne i zdrowe dania. W ra-
mach cyklu ksiądz Jacek Stryczek będzie 
udzielał czytelnikom rekolekcji. 
11 grudnia „Tele Tydzień” zaskoczy 
czytelników 16-stronicowym bookletem 
z przepisami kulinarnych ekspertów – gwiazd 
telewizji na wigilijne i świąteczne dania.
Rozrywkowe magazyny kobiece ukazy-
wać się będą w zwiększonej z okazji Świąt 
objętości (na przykład „Życie na Gorąco”), 
a także z naszywanymi na okładkę bo-
okletami z przepisami bożonarodzeniowymi 
(„chwila dla ciebie”). Przepisy świąteczne 
znajdą się oczywiście także w specjalnym, 
bożonarodzeniowym wydaniu magazynu 
„Pyszne”.
Podczas gdy „TiNa” jeszcze kończyła świą-
teczne przygotowywania, wydanie „NaJ” 
z 27 listopada opowiedziało między innymi 
o świątecznych dekoracjach, gimnastyce, 
która pomoże nam wzmocnić się przed ku-
chennymi przygotowaniami oraz nauczy, jak 
zrobić przedświąteczne porządki bez chemii.
Czytelniczki zainspiruje na pewno dołącza-

na do części nakładu książeczka kulinarna 
z przepisami na świąteczne ciasteczka ze 
słodką polewą.
„Olivia extra” to wyjątkowy dodatek 
z pomysłami na prezenty dla każdego: 
modne, praktyczne i w rozsądnej cenie. 
Olivia świętuje w tym roku z szefami kuchni: 
Anną Starmach, Robertem Sową i Pascalem 
Brodnickim, a Wigilię spędza z Małgorzatą 
Ostrowską-Królikowską, która poleci swoje 
ulubione przepisy na tę okazję.
Miesięcznik „Kobieta i Życie” przygotował 
wyjątkowe wydanie magazynu kulinarnego, 
a w nim: najlepsze przepisy czytelniczek na 
świąteczny obiad, wigilijne pierogi, śledzie 
i pierniki oraz słodkości słynnych cukierników 
i regionalne specjały mistrzów kuchni. Czy-
telniczki lidera magazynów poradnikowych 
zainteresuje z pewnością także rozmowa 
z Magdą Gessler – o sile, jaką dają Święta 
w gronie najbliższych.
W „Świecie Kobiety” o świętach opowiedzą 
z kolei irena Santor i Anna Wyszkoni, a spe-
cjalny kupon rabatowy pozwoli zaopatrzyć się 
w modne dzianiny z 25-procentową zniżką.
Magazyny luksusowe „Bauera” przygotowały 
świąteczne prezenty dla swoich czytelniczek: 
„Twój styl” karneciki na prezenty w dwóch 
wzorach do wyboru, a „PaNi” film na DVD: 
„Mustang” lub „Wiek Adaline”.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w tych 
magazynach ciekawe i przydatne świąteczne 
tematy. A w wydawnictwie Bauer zaczynają 
już myśleć o Wielkanocy. 

red

W „Świecie Kobiety” o Świętach 
opowiedzą irena Santor 
i Anna Wyszkoni
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 AMEET 
specjalnie na Święta 
Wydawnictwo aMeet przygotowało przed 
świętami atrakcyjną ofertę adresowaną do 
najmłodszych czytelników i kolekcjonerów. 
Z każdą z tych publikacji dobra zabawa jest 
gwarantowana!

Wydawnictwo AMeeT powstało w 1991 
roku. Początkowo firma zajmowała 
się przede wszystkim dystrybucją gier, 
książek oraz puzzli na rynku polskim. 
W planie wydawniczym dominowały 
głównie książki aktywizujące dla dzieci. 
z czasem portfolio wzbogaciło się o nowe 
serie, dzięki czemu dziś AMeeT może się 
pochwalić różnorodną ofertą skierowaną 
do czytelników w każdym wieku. 
Przez wiele lat wydawnictwo pracowa-
ło nad rozszerzeniem oferty. W chwili 
obecnej współpracuje z markami znanymi 
i cenionymi na całym świecie. Publikacje 
tworzone przez AMeeT dostępne są 
w 44 krajach i tłumaczone na 25 języków.
Ambicją wydawnictwa jest nieustanne 
inspirowanie najmłodszych i rozbudzanie 
ich wyobraźni. Radość na twarzach malu-
chów sięgających po tytuły z logo AMeeT 
to dla tej firmy największa nagroda. 
Dlatego od wielu lat stara się zaskakiwać 
miłośników swoich publikacji, przygoto-
wując dla nich coś specjalnego. W tym 
roku proponuje kolejne nowości i best-
sellery. z pewnością nie zawiodą się fani 
minifigurek. Mają oni szansę wzbogacić 
swoje kolekcje dzięki książkom: „LeGO® 
City. Czas na prezenty”, „THe LeGO® 
NiNJAGO® MOVie™. Ninja w akcji! 
Niesamowite łamigłówki” oraz „LeGO® 
Star Wars™. Rebelia trwa!”.

red

RyNeK PRasOWy

W LeGO® City nastała pora 
świąt. Pada śnieg, a wokół niesie 
się głos śpiewających kolędników. 
Ta świąteczna propozycja 
wydawnictwa zawiera wiele 
niesamowitych zadań. 
Nie zabrakło w niej także 
fantastycznego komiksu 
i zabawnego opowiadania. Do 
książki „LeGO® City. Czas 
na prezenty” dołączona jest 
minifigurka Świętego Mikołaja do 
kolekcji.

Nikczemny Garmadon niczego 
nie pragnie bardziej niż podbicia 
Ninjago City. Ale żeby to osiągnąć, 
musi pokonać ninja.
W książce „THe LeGO® 
NiNJAGO® MOVie™. Ninja 
w akcji! Niesamowite łamigłówki” 
czekają atrakcyjne zadania: 
układanki, szukanie różnic, 
dopasowywanie kształtów oraz 
ciekawe gry. Dodatkowymi 
powodami, dla których warto 
sięgnąć po tę pozycję, są pełne 
akcji komiksy oraz minifigurka Jaya 
do złożenia. 

Któż nie marzy o tym, żeby wyruszyć 
do odległej galaktyki, wstąpić do 
Sojuszu Rebeliantów i dołączyć do 
najlepszych pilotów? „LeGO® Star 
Wars™. Rebelia trwa!” to idealna 
pozycja dla wszystkich fanów 
galaktycznych przygód. Dzięki 
niej dowiedzą się, jak walczyć ze 
złowrogim imperium, wezmą udział 
w niesamowitych misjach i poznają 
zabawne przygody C-3PO i R2-D2. 
Dodatkowym atutem jest dołączona 
minifigurka Kordi. 
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 AMEET 
specjalnie na Święta 

RyNeK PRasOWy

Fascynująca przygoda z Super Wings. W tych książkach 
mali fani wesołych samolotów znajdą fantastyczne naklejki 
ze swoimi ulubionymi bohaterami oraz wiele rysunków 
do pokolorowania. Dodatkowym wyzwaniem będzie 
dla nich rozwiązywanie ciekawych zadań. Publikacje 
z tej serii zapewniają świetną zabawę, która rozwija 
spostrzegawczość i zdolności manualne dziecka.

Bójka, Bajka i Brawurka to bohaterki emitowanego na kanale Cartoon Network 
serialu pt. „Atomówki", które mają za zadanie ocalić świat.
Wielbiciele trzech dzielnych superbohaterek znajdą w książce fantastyczne zadania 
oraz naklejki wielokrotnego użytku.

Wielbiciele kolorowania i zabaw z naklejkami również znajdą wiele atrakcyjnych książek z logo AMEET. Jesienią 
portfolio wydawnictwa wzbogaciły tytuły z zupełnie nowymi bohaterami. Ta wiadomość szczególnie ucieszy 
wszystkich fanów kreskówek "Atomówki", "Ben 10™" oraz... "Super Wings". Książki z tych serii zawierają mnóstwo 
atrakcji, jak ciekawe zadania, kolorowanki i naklejki.

Ben Tennyson spędza najnudniejsze 
i wydające się nie mieć końca wakacje 
ze swoim dziadkiem Maksem i kuzynką 
Gwen, kiedy odkrywa magiczny zegarek 
– Omnitrix, pozwalający mu zmieniać 
się w dowolnego z dziesięciu potężnych 
Obcych!
W książce fani zwariowanych i zupełnie 
nieprzewidywalnych przygód Bena znajdą
wiele pasjonujących zadań: labirynty, 
łamigłówki oraz ponad 40 fantastycznych 
naklejek.
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W listopadzie br. ukazało się 250. wydanie magazynu psychologicznego 
„charaktery”. To najstarszy i największy magazyn psychologiczny w Polsce. 

250 wydań 
„Charakterów”

RyNeK PRasOWy

edukacja psychologiczna 
Pomysłodawcą, twórcą, właścicielem, 
prezesem i redaktorem naczelnym 
w jednej osobie jest Bogdan Białek. 
Od ponad dwudziestu lat przepro-
wadza wydawnictwo przez meandry 
polskiego rynku wydawniczego 
i prasowego.
– Od pierwszego numeru „Charakte-
rów”, który ukazał się w lutym 1997 
roku, obserwujemy głębokie zmiany 
w świadomości psychologicznej 
Polaków – mówi Bogdan Białek. – 
Już mało kto myśli o psychologu jako 
o „doktorze od wariatów”. Korzystanie 
z pomocy psychologicznej dawno 
przestało być powodem do wstydu, 
rodzajem stygmatu społecznego. 
Mamy w tym niebagatelny udział. Od 
początku istnienia „Charakterów” 
edukacja psychologiczna była naszym 
zasadniczym celem. Wytrwale i coraz 
skuteczniej pokazujemy psychologię 
jako wiedzę praktyczną i pożyteczną.
Mimo pojawienia się dużej konkurencji 

oraz głębokiego kryzysu prasy druko-
wanej, który w ostatnich latach szcze-
gólnie daje się we znaki, „Charaktery” 
zachowują swą rynkową pozycję. 
Pierwszą szatę graficzną opracował 
Janusz Kapusta, a obrazy Rafała 
Olbińskiego zdobiły okładki „Charakte-
rów”. Czasopismo miało wówczas 52 
strony, a jego dodatkową wartość – 
obok dawki rzetelnej wiedzy psycholo-
gicznej – stanowiła szata graficzna.

magazyn ewoluuje
„Charaktery” stale ewoluowały. zmieniał 
się ich wygląd i rosła objętość. Twór-
czynią obecnej szaty graficznej jest Do-
minique Roynette, dyrektor artystyczna 
wielu znaczących europejskich gazet.
„Charaktery” zawsze starały się łączyć 
wiedzę i sztukę, poszukując nie tylko 
ciekawych i ważnych tematów, ale 
również wyjątkowych ilustracji. Jednak 
edukacja psychologiczna pozostaje 
celem najważniejszym. i z niego wyni-
kają najnowsze propozycje wydawnicze 

Pierwszą szatę 
graficzną 
opracował 
Janusz 
Kapusta, 
a obrazy Rafała 
Olbińskiego 
zdobiły okładki 
"Charakterów".

– „Style Życia” oraz „Trening Psycholo-
giczny”, specjalne dodatki stanowiące 
integralną część pisma, które ukazują 
się w „Charakterach” naprzemiennie co 
miesiąc. Dlatego od kwietnia br. pismo 
ma dwie okładki i większą objętość.

Nieoczywiści celebryci
W każdym numerze czytelnicy znajdą też 
ciekawą rozmowę z „nieoczywistym ce-
lebrytą” na „nieoczywiste tematy”. z ko-
lei „Trening Psychologiczny” opatrzony 
jest podtytułem „Sztuka życia, sztuka 
szczęścia, sztuka miłości”. – Sztuka, 
czyli umiejętność, zdolność. Ktoś 
mógłby powiedzieć, że przecież każdy 
potrafi żyć, potrafi kochać, potrafi być 
szczęśliwy. Tak, to prawda. Pozostaje 
jednak kwestia jakości życia, szczęścia 
i miłości... Sztuka ową jakość nadaje, 
podnosi te umiejętności na wyższy po-
ziom. i dlatego ją promujemy – wyjaśnia 
Bogdan Białek. Od numeru stycznio-
wego do części nakładu „Charakterów” 
dołączana będzie książka z nowej serii 
„Bliskie wsparcie”. złożą się na nią prace 
wybitnych polskich psychoterapeutów 
poświęcone codziennym problemom.

red
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Wszystkim naszym Czytelnikom
składamy serdeczne życzenia

wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.



RyNeK PRasOWy

Tworzymy tygodnik dla tych 
czytelników, którzy lubią inteligentną 
debatę – mówi Paweł Lisicki, redaktor 
naczelny „Do Rzeczy”, autor kilkunastu 
książek.

„Do Rzeczy” 
– tygodnik dla myślących

– Dziennikarze i publicyści „Do Rze-
czy” to znakomite nazwiska, ludzie, 
którzy nie boją się odważnie zabie-
rać głosu w tematach społecznych, 
politycznych czy związanych z kul-
turą, ale też nie unikają sporów.
Przez długi czas debata publiczna była 
zdominowana przez lewicę i media 
liberalne, a zdrowiu demokracji służy 
obecność w przestrzeni publicznej 
różnorodnych opinii. Dlatego tak ważne 
jest, aby Polacy mieli faktyczny dostęp 
do różnych głosów, w tym przypadku do 
głosu reprezentującego konserwatywny 
punkt widzenia, który jest przecież bar-
dzo rozpowszechniony – znaczna część 
społeczeństwa się z nim utożsamia, 
potrzebuje go i liczy się z nim.
– Hasłem promującym „Do Rzeczy" 
od początku było „Nie ma zgody na 
milczenie”. czy jest nadal aktualne? 
To hasło było szczególnie ważne, kiedy 
tygodnik powstawał, bo wtedy takiego 

głosu, głosu konserwatywnego, po 
prostu w Polsce nie było. Teraz on jest 
bardziej słyszalny i opinia publiczna 
się z nim liczy, ale to nie znaczy, że 
zniknęły wszystkie zagrożenia. W Polsce 
toczy się coś, co można nazwać wojną 
kulturową i wbrew częstym opiniom, 
przewaga w tej wojnie jest po stronie le-
wicowo-liberalnej. Wystarczy popatrzeć 
na mapę mediów w rożnych segmen-
tach – jeśli chodzi o telewizję, portale 
internetowe, ale też media tradycyjne. 
Ta przewaga pokazuje, że hasło „Nie ma 
zgody na milczenie” wciąż jest aktualne.
– Tytuł radzi sobie dobrze, jeśli 
dobrze radzi sobie redakcja. Jak 
udaje się utrzymać tak różnorodny 
i doświadczony zespół?
Współczesne redakcje, posłużę się tutaj 
porównaniem sportowym, trochę przy-
pominają zespoły piłkarskie. Składają 
się z gwiazd, które występują, a rolą 
trenera – redaktora naczelnego – jest 
doprowadzenie do tego, żeby gwiazdom 
chciało się grać. Żeby chciały zdoby-
wać bramki i żeby dobrze czuły w tym 
zespole. i mam wrażenie, że w tygodni-
ku „Do Rzeczy” to się udaje. Pomimo 
różnić światopoglądowych, czasem też 
ideologicznych czy politycznych, udaje 
się do prowadzić do sytuacji, że jest coś 
takiego jak duch zespołu.
– co jeszcze wyróżnia tygodnik 
„Do Rzeczy” wśród innych mediów, 
w tym mediów prawicowych?
Tą szczególną wartością, także po tej 
„prawej stronie”, jest po pierwsze pewien 
dystans. Sądzę, że tygodnik jest mniej 
zaangażowany niż jego konkurencja. 
Poza tym, charakteryzuje nas większy 
umiar, i po trzecie pluralizm opinii – 
mamy tutaj opinie środowiska bliższego 
PiS-owi i też tych, którzy są krytyczni 
wobec PiS-u, tych, którzy występują 

z pozycji bardziej wolnościowych i repre-
zentantów tradycji klasycznej konserwa-
tywnej i tradycji endeckiej. 
– „Do Rzeczy” bywa nazywane 
„ostatnim miejscem debaty na 
prawicy”, ale jedni traktują to jako 
zaletę, a drudzy jako wadę.
Mamy na rynku taką różnorodność, że 
każdy znajdzie to, czego potrzebuje. 
W „Do Rzeczy” zwracamy się do tych 
czytelników, którzy po prostu lubią 
inteligentną debatę. 
Rozumiem, że komuś taka postawa 
dystansu i pokazywania rożnych stron 
może nie odpowiadać, że ludzie mogą 
szukać pisma bardziej zaangażowane-
go, ale naszą zaletą jest właśnie to, że 
prowadzimy tygodnik dla ludzi, którzy 
chcą myśleć i szukają niezależności 
myślenia.
– Nagrody za odkłamywanie historii 
i promowanie Polski to pomysł ty-
godnika „Do Rzeczy”. czy po pięciu 
edycjach strażnika Pamięci może 
Pan powiedzieć, że jest to wciąż 
trudne zadanie?
W Polsce wyraźnie widać, że zmieniły 
się nastroje i podejście do historii, być 
może więc to nie jest już tak trudne, ale 
bardziej obawiam się teraz czegoś, co 
nazwałbym pewną rytualizacją pamięci. 
Może być tak, że jeśli państwo w dużym 
stopniu angażuje się w promocję historii 
i w jej pilnowanie, to efekt może być 
odwrotny od zamierzonego. Ale to tylko 
zwiększa pole do pracy dla tygodników 
czy pism prywatnych, gdzie może toczyć 
się prawdziwa dyskusja na często 
niełatwe tematy historyczne. Drugim 
elementem jest walka o polską pamięć. 
Jest to pole, gdzie pozostało jeszcze 
wiele do zrobienia.

red
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Programów łączących w sobie kulinaria, 
historię i podróże w dalszym ciągu jest 
u nas jak na lekarstwo, zatem tym bar-
dziej się staram, gdyż w pewien sposób 
wypełniam lukę.

Robert
Makłowicz
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Telewizja bez makłowicza byłaby 
dużo uboższa. Gdy jego program 
zniknął z anteny, widzowie od razu 
się zaniepokoili. Po mnóstwie listów 
i próśb, postanowił kontynuować swoje 
kulinarne podróże, tym razem na stacji 
Food Network. Robert makłowicz nadal 
będzie zarażał widzów pasją do jedzenia 
i pięknych, nie tylko dalekich, podróży.

Wielki powrót 
Makłowicza

– Po 20 latach w TVP, przeszedł 
Pan do innej stacji. Jednak for-
muła Pana programu pozostała 
taka sama?
zostałem przy sprawdzonej formule, 
bo wydaje mi się ona uniwersalna, 
a świat na tyle duży i interesujący, 
że pewnie i tak nie starczy życia, 
aby go pokazać. To, że przeszedłem 
do nowej stacji, nie oznacza, że 
teraz będę skakał na bungee albo 
pływał batyskafem po dnie Rowu 
Mariańskiego. zatem inny tytuł, inna 
czołówka, ale reszta niemalże taka 
sama.
– Jest Pan zadowolony ze zmiany 
stacji?
Szczerze mówiąc moje zadowolenie 
jest tutaj drugorzędne. Ważne, żeby 
ludzie byli zadowoleni. A po tym 
całym zamieszaniu z TVP dostawa-
łem wiele sygnałów od widzów, że 
chcieliby kontynuacji mych podróży 
na innej antenie lub choćby w inter-
necie. Może to zabrzmi nieskromnie, 
ale naprawdę każdego dnia dostaję 
przynajmniej kilka listów z pytaniami 
o terminy emisji nowych odcinków. 
Dostaję zdjęcia z miejsc pokazywa-
nych w programach, które później 
odwiedzili widzowie zachęceni 

GWiaZDa NumeRu

telewizyjnym przekazem. Programów 
łączących w sobie kulinaria, historię 
i podróże w dalszym ciągu jest u nas 
jak na lekarstwo, zatem tym bardziej 
się staram, gdyż w pewien sposób 
wypełniam lukę.
– Gdzie w takim razie zabierze 
Pan widzów w nowej odsłonie 
„makłowicza w drodze”?
Odwiedziliśmy już Ruś zakarpac-
ką oraz Huculszczyznę, Pokucie 
i Bukowinę. To mało znane części 
ukrainy, choć leżą bardzo blisko 
naszych granic. Pokucie i Huculsz-
czyzna były nawet w i i ii Rzeczypo-
spolitej, w międzyczasie w Galicji, 
więc mają również mnóstwo polskich 
konotacji literackich, kulturowych 
i historycznych. Dosłownie przed 
chwilą wróciliśmy z Belgii, a zajmo-
waliśmy się Flandrią i jej wspaniałymi 
średniowiecznymi miastami: Brugią, 
Gandawą i Antwerpią. Równie inten-
sywnie zajmowaliśmy się tamtej-
szymi klasztornymi piwami, mulami, 
frytkami i czekoladą. Nakręcone 
są też programy z Austrii – z Ost-
tirolu i okolic innsbrucka. Sceneria 
zimowa, idealna na początek sezonu 
narciarskiego. W grudniu mamy 
wyruszyć do Kambodży, na wio-
snę może do Serbii, w niedalekiej 
przyszłości jawi się eskapada na Sri 
Lankę.
– Jest jakiś klucz, według któ-
rego wybiera Pan miejsca do 
odwiedzenia z kamerą?
Nie wskazuję losowo miejsc na 
mapie mówiąc, że chcę tam jechać. 
Tego typu program wymaga współ-
pracy ze strony zapraszającej, głów-
nie logistycznej, wymaga szeregu 
uzgodnień. Są miejsca na świecie, 

którym nie zależy na rozgłosie, są 
też takie, które niezwykle chcą się 
promować.
– ma Pan w planach podróże 
bardziej egzotyczne, np. do 
afryki?
To nie sztuka wsiąść w samolot, 
wysiąść po 48 godzinach i dziwić 
się wszystkiemu, bo jest inne. Są 
oczywiście ludzie, którzy cenią sobie 
tego typu eskapady, ale są też tacy, 
którzy cieszą się niezwykle, gdy 
odkryje im się coś, co jest w zasięgu 
kilku godzin jazdy samochodem. 
Będę więc przeplatał jedno z drugim.
– Jak przygotowuje się Pan do 
swoich podróży kulinarnych?
Każdemu wyjazdowi towarzyszą 
przygotowania, rzecz jasna krótsze 
w wypadku miejsc, w których byłem 
wcześniej i znam je dobrze. zbieram 
książki kucharskie, mam ich całkiem 
pokaźną bibliotekę, egzotyczne 
kuchnie też mi nie dziwne. Są 
przewodniki, internet, więc nawet 
przyjeżdżając gdzieś po raz pierwszy 
mamy ogólne pojęcie, co nas czeka. 
Resztę weryfikuje zastana rzeczy-
wistość, a że jej nie kreujemy, tylko 
pokazujemy taką, jaka jest, więk-
szych problemów podczas realizacji 
nie ma. zresztą program to impro-
wizacja. Gdyby wszystko dało się 
przewidzieć, życie byłoby piekielnie 
nudne, program również.
– a ma Pan swój ulubiony region?
Bez dwóch zdań Dalmacja. Bardzo 
często tam wracam i siedzę tak 
długo, jak tylko się da!
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Paulina masłowska/aKPa

Robert
Makłowicz
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Nowe kolorowanki dla dzieci 
od Wydawnictwa Ferment!

W sprzedaży w grudniu

Książeczka edukacyjna
Naklejki  w prezencie

Książeczka edukacyjna
Naklejki w prezencie

Kolorowanka z naklejkami

Książeczka edukacyjna
Naklejki  w prezencie.

Kolorowanka z naklejkami

7,99zł

9,99zł9,99zł

4,99zł5,99zł



Sejm przyjął ustawę 
w sprawie handlu 
w niedziele, która zacznie 
obowiązywać od 1 
marca 2018 r. Na razie to 
ograniczenie, a nie całkowity 
zakaz – w przyszłym 
roku sklepy będą otwarte 
w pierwszą i ostatnią 
niedzielę każdego miesiąca. 
Ustawę muszą jeszcze 
zatwierdzić Senat 
i prezydent. 

29 niedziel handlowych 
w 2018 r.

Według ustawy, oprócz pierwszej 
i ostatniej niedzieli, w przyszłym roku 
handel będzie dozwolony również 
w jedną niedzielę przed Wielkanocą 
i dwie niedziele poprzedzające Boże 
Narodzenie. Ale już w 2019 r. sklepy 
będą czynne w ostatnią niedzie-
lę każdego miesiąca i niedziele 
przedświąteczne. Od 2020 r. handel 
będzie możliwy jedynie w siedem 
niedziel w roku: trzy przedświąteczne 
oraz w ostatnie niedziele przypada-
jące w styczniu, kwietniu, czerwcu 
i sierpniu.
W przeliczeniu na konkretne liczby, 
w 2018 r. będzie 29 niedziel handlo-
wych i 23 niedziele z zakazem han-
dlu. Rok później sklepy otwarte będą 
już w 15 niedziel, a nieczynne w 37. 
W 2020 handel będzie dopuszczalny 
tylko w 7 niedziel, a zakazany w 45.
Nowa ustawa wprowadza jednak bli-
sko 30 wyłączeń spod zakazu handlu 
w niedzielę. I tak, jedna z poprawek 

Na razie 
co druga bez handlu 

HANDEL

Ograniczenie handlu w niedzielę ma zacząć obowiązywać od 1 marca 2018 r.

przyjęta przez posłów wyłączyła z za-
kazu sklepy internetowe. W niedziele 
będą mogły być czynne piekarnie, 
cukiernie i lodziarnie. Zakaz nie 
będzie obowiązywać na terenie 
rolno-spożywczych rynków hurto-
wych, w których prowadzony jest 
wyłącznie skup zbóż, buraków cu-
krowych, owoców, warzyw lub mleka 
surowego. Ponadto niedzielny handel 
będzie możliwy na stacjach paliw, 
sklepach na dworach, w aptekach, 
kwiaciarniach, sklepach z pamiąt-
kami i dewocjonaliami, kioskach, 
stoiskach przy cmentarzach.

Ograniczenia do obej-
ścia
Jak zauważa portal Infor.pl, 
niektóre ograniczenia będzie 
łatwo obejść – „wystarczy 
np. realizować sprzedaż 
w niedzielę za pośred-
nictwem Internetu lub 
wynajmować w tym 
dniu placówkę do 
prowadzenia przez 
innego przedsię-
biorcę (który 
będzie handlo-
wał w cudzym 
imieniu). 
Łatwo 
można też 
wyko-
rzystać 
jeden 
z pra-
wie 
30 
wy-
jątków od 

będzie możliwy na stacjach paliw, 
sklepach na dworach, w aptekach, 
kwiaciarniach, sklepach z pamiąt-
kami i dewocjonaliami, kioskach, 
stoiskach przy cmentarzach.

Ograniczenia do obej-
ścia
Jak zauważa portal Infor.pl, 
niektóre ograniczenia będzie 
łatwo obejść – „wystarczy 
np. realizować sprzedaż 
w niedzielę za pośred-
nictwem Internetu lub 
wynajmować w tym 
dniu placówkę do 
prowadzenia przez 
innego przedsię-
biorcę (który 
będzie handlo-
wał w cudzym 
imieniu). 
Łatwo 
można też 
wyko-
rzystać 
jeden 
z pra-

jątków od 

zakazu (np. prowadzić sklep w hotelu, 
na stacji paliw, w ośrodku kultury, 
szpitalu, na dworcu lub wprowadzić 
do asortymentu dewocjonalia, kwia-
ty, bilety, prasę, papierosy). Mimo 
zastrzeżeń rządzący zdecydowali 
o uchwaleniu ustawy”. 
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licznym. Sieć Lewiatan cieszy się 
dużą popularnością wśród właści-
cieli dużych sklepów spożywczych 
ze względu na sprawdzoną formułę 
działania i ograniczony poziom 
wymogów ze strony organizatora. 
Dynamiczny rozwój sieci Chorten 
wskazuje na duże zainteresowanie 
członkostwem ze strony właścicieli 
małych i średnich sklepów.

sklepy powyżej 200 m kw.
Wśród większych sklepów mało-
formatowych wygrywają Delikatesy 
Centrum. Sprzyjającymi czynnikami 

Sklepy małe 
 i nowoczesne 

Trzecia część rankingu sieci detalicznych

Kończymy prezentację marketingowego 
Rankingu Ogólnopolskich sieci 
Detalicznych przygotowanego przez 
firmę Kondej marketing. W trzeciej części 
omówieni zostali liderzy w formacie 
convenience oraz wśród sklepów 
małoformatowych. 

convenience 
W formacie convenience nie pod-
lega dyskusji pozycja lidera, którym 
jest Żabka. Sieć przechodzi obecnie 
proces rebrandingu, co ma wspo-
móc pozycjonowanie tej sieci jako 
nie tylko oferującej wygodne zaku-
py, ale i nowoczesnej. Freshmarket 
jest drugą siecią firmy Żabka, łączą-
cą formułę wygody (convenience) 
z trendem zdrowego odżywiania. 
Trzecia siłą w formacie convenience 
jest sieć Małpka express. 

sklepy do 100 m kw.
W formacie sklepów małoforma-
towych do 100 m2 powierzchni 
sprzedażowej zdecydowane przy-
wództwo należy do Abc, będącej 
pod względem liczebności najwięk-
szą franczyzową siecią w kraju. Sieć 
Krakowski Kredens stanowi unika-
tową koncepcję handlową opartą na 
produktach wytwarzanych według 
tradycyjnych galicyjskich receptur. 
Trzecia sieć Odido stała się ważnym 
elementem koncepcji strategicznej 
Makro Cash&Carry. 

sklepy 100-200 m kw. 
Sieć Nasz Sklep zarządzana przez 
Grupę Specjał wykazuje wyso-
ką dynamikę rozwoju. Wynika to 
z dwóch zasadniczych czynników: 
siły dystrybucyjnej operatora oraz 
dużej sprawności organizacyjnej 
przy zarządzaniu segmentem deta-

HaNdeL

są: poprawa zaopatrzenia w kate-
goriach świeżych oraz wdrożenie 
programów lojalnościowych. Top 
Market rozwija się stosunkowo dy-
namicznie dzięki partnerskiej formule 
działania przynależnych małych 
sieci. Trzecia w tej kategorii jest 
Chata Polska. W ostatnich dwóch 
latach podjęto m.in. takie akcje, jak: 
wzmocnienie dyscypliny asortymen-
towej, ujednolicenie standardów 
wizualizacyjnych, szersze wprowa-
dzenie produktów marki własnej.

red

Marketingowy Ran-
king Sieci Detalicznych 
stanowi wszechstron-
ną ocenę w skali 1-100 
(według 75 kryteriów) 
wszystkich liczących 
się ugrupowań deta-
licznych w Polsce. Oce-
nie podlega nie tylko 
wygląd, poziom ceno-
wy czy oferta sklepów, 
ale również skala 
działania, dynamika 
rozwoju czy strategia 
właściciela. Notowa-
nia poszczególnych 
sieci nie muszą pokry-
wać się z  odczuciami 
konsumentów odno-
śnie wygody zakupów 
czy poziomu cen. 

Sklepy małoformatowe 
do 100 m²

Sklepy małoformatowe 
100-200 m² 

Sklepy małoformatowe 
powyżej 200 m²
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Convenience
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cena
8,99 zł

www.wydawnictwomartel.pl

Siostra Maria 
Zaprasza do świata kulinarnych odkryć!

KOLEJNE TOMY 
Z SERII 21 TYTUŁÓW

Sklepy małoformatowe 
do 100 m²



Dzisiaj przedstawiamy troje sprzedawców prasy z Opola, współpracujących na co 
dzień z katowickim Oddziałem Kolportera. Lubią swoją pracę, angażują się w nią 
i potrafią walczyć o swoje, czego przykładem są Państwo Szczęsny. 

Razem z narzeczoną
Krzysztof Admiszyn z Opola
Sprzedażą prasy zajmuję się od 
2009 roku i od początku współpra-
cuję z Kolporterem. Prowadzę swój 
salonik prasowy na skrzyżowaniu 
ulic niedaleko centrum miasta. 
Mieszka tu sporo osób, choć głównie 
starszych. Ale zaglądają też do mnie 
studenci. A jako że obok przebiega 
trasa przelotowa, to ludzie zatrzymują 
się, by kupić coś „po drodze”. 

Jeśli chodzi o prasę to wysoką 
sprzedaż mają miesięczniki i tygo-
dniki kobiece. Dobrze sprzedają 
się też gazety codzienne, kolekcje, 
prasa dziecięca, krzyżówki. Oprócz 
gazet mam także w ofercie artykuły 
tytoniowe, chemię gospodarczą, 
doładowania telefonów, słodycze, 
napoje. Jest również kolektura Lotto, 
co przyciąga wiele osób. A przy 
okazji puszczenia kuponu zawsze też 
coś kupią. Dziennie przewija się przez 

salonik 250-300 osób. 
Pracuję w saloniku razem z narze-
czoną. W dni powszednie otwieramy 
nasz punkt o godz. 6, a zamykamy 
o 18. W soboty pracujemy nieco 
krócej, bo od godz. 7 do 16. Czasu 
wolnego zostaje nam więc niewie-
le. Lubimy podróżować – jeśli tylko 
mamy jakąś ku temu okazję. Poza 
tym chętnie chodzimy też do kina, 
teatru albo po prostu zjeść coś do-
brego „na mieście”. 

Dobrze sprzedają się 
też gazety codzienne, 
kolekcje, prasa dziecię-
ca, krzyżówki.

ludzie

Najlepsi sprzedawcy prasy
z Opola

Opole
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Klienci znani od lat
Barbara Walerczak z Opola
Już bardzo długo zajmuję się sprze-
dażą prasy. Od 18 lat prowadzę kiosk 
na osiedlu ZWM, a jeszcze wcześniej 
przez 5 lat prowadziłam punkt w innej 
lokalizacji. Doskonale znam już 
okolicznych mieszkańców. Zdecydo-
wana większość to moi stali klienci. 
Czasem zaglądają jeszcze do kiosku 
petenci Urzędu Pracy, który mieści 
się w pobliżu. 

Kiosk ma około 25 m kw. powierzch-
ni i wejście do środka. Mamy duży 
wybór tytułów prasowych. Najlepiej 
sprzedają się kolorowe tygodniki ko-
biece, typu „Życie na gorąco”, ale też 
np. „Angora” czy pisma z programem 
telewizyjnym. Wielu klientów ma 
założone teczki, w których odkładam 
im wybrane tytuły. 
Oprócz prasy sprzedaję też m.in. 
artykuły papiernicze, chemię gospo-
darczą, kosmetyki, rajstopy, bieliznę, 

zabawki. W takim osiedlowym kiosku 
musi być wszystko, co może okazać 
się potrzebne klientom. 
Pracuję sama. Na początku poma-
gała mi córka, ale teraz to nie jest 
konieczne. Kiosk jest czynny od 
poniedziałku do soboty. Otwieram 
wcześnie, o godz. 6.30, bo klienci 
lubią czasem kupić gazetę jeszcze 
przed pracą. W niedziele odpo-
czywam. Wolny czas najchętniej 
spędzam z wnukami. 

Otwieram wcześnie, 
o godz. 6.30, bo klien-
ci lubią czasem kupić 
gazetę jeszcze przed 
pracą. 

ludzie 

Obronili swój kiosk
Beata Szczęsna z Opola
Od 17 lat prowadzimy z mężem kiosk 
przy Uniwersytecie Opolskim. Mało 
brakło, a niedawno stracilibyśmy tą 
lokalizację. Po sąsiedzku otwarto Col-
legium Medicum i władze uniwersytetu 
chciały usunąć nasz kiosk, a w jego 
miejscu zasiać trawę. Bardzo nas 
to ubodło, taka decyzja była dla nas 
krzywdząca. Zwróciliśmy się z mężem 
o pomoc do mediów, do naszej radnej. 
Spotkaliśmy się wówczas z ogromną 
życzliwością i wsparciem naszych 
klientów, studentów uniwersytetów 
i nawet pracujących tu profesorów. 
W cztery dni zebraliśmy 12 stron 
podpisów osób, które razem z nami 
sprzeciwiali się tej decyzji. Ludzie przy-
jeżdżali nawet z innych dzielnic Opola, 
bo zobaczyli materiał o naszych kłopo-

tach w telewizji i chcieli nas wesprzeć. 
Uniwersytet ustąpił. Odnowiliśmy nasz 
kiosk i nadal jesteśmy na swoim miej-
scu. Wszyscy nam dzisiaj tego gratu-
lują. Wielu klientów znamy przecież od 
lat. Jesteśmy najlepszym przykładem 
tego, że warto walczyć o swoje, nigdy 
nie należy się poddawać. 
Naszą ofertę zbudowaliśmy właśnie 
z myślą o klientach. Mamy bardzo 
duży wybór prasy. Prowadzę około 
30 teczek, ale nawet bez nich wielu 
osobom odkładam pisma. Oprócz 
gazet mamy też papierosy, napoje, 
doładowania telefoniczne, zabawki, 
baterie, słodycze, artykuły piśmienni-
cze – naprawdę szeroki asortyment. 
Oprócz mieszkańców kupuja u nas 
oczywiście również studenci. 

Ewa Kłopotowska
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Chiny 
pełne kontrastów 

Chiny. Kraj o największej liczbie 
ludności i najstarszej cywilizacji. 
Państwo, które kojarzy się z polami 
ryżowymi, biedą i towarami kiepskiej 
jakości zalewającymi światowe rynki. 
To również kolebka jedwabiu, papieru, 
papierowych pieniędzy, makaronu 
i herbaty. Właśnie do tego kraju 
postanowiłam pojechać z mężem. 
Chcieliśmy na własne oczy przekonać 
się jak tam jest – pisze nasza 
dziennikarka Kinga Szymkiewicz.

Beijing (Pekin) przywitał nas niesa-
mowitym widokiem, którego się nie 
spodziewaliśmy. To potężna aglome-
racja, jednocześnie pełna kontrastów. 
Tradycyjna zabudowa sąsiaduje 
tu z drapaczami chmur, w mieście 
rozciągają się kilometry kilkupasmo-
wych dróg szybkiego ruchu. Dookoła 
słychać szelest kół rowerów i głośne 
klaksony samochodów, a tuż obok 
w cichych świątyniach „modlą się” 
tybetańscy mnisi. Przydrożne stoiska 
z orientalnym jedzeniem konkurują 
z galeriami handlowymi, przyciąga-
jącymi klientów np. największym na 
świecie poziomym ekranem ledowym 
(250 x 30m). A w środku tego nowo-
czesnego miasta znajduje się wiele 
zabytków z poprzednich wieków… 
pilnowanych przez policję.

Największy plac świata
Nam najbardziej zależało na zwie-
dzeniu Zakazanego Miasta, Niebiań-
skiego Pałacu, taoistycznej świątyni 
i oczywiście „zdobyciu” Wielkiego 

Muru. I we wszystkich tych miejscach 
byliśmy. I nie tylko tam. Zwiedziliśmy 
także świątynię Konfucjusza, Świą-
tynię Nieba i lamistyczną Świątynię 
Harmonii i Pokoju. Przeszliśmy się po 
największym placu świata – Tianan-
men, widzieliśmy Mauzoleum Mao 
Zedonga i siedzibę Parlamentu. Zwie-
dziliśmy wioskę olimpijską, stworzoną 
specjalnie na Igrzyska w 2008 roku. 
Niezapomniana będzie dla nas wizyta 
w Letnim Pałacu, przejście Drogą 
Duchów w Dolinie Ming, w której po-

chowano 13 cesarzy z Dynastii Ming, 
a także odwiedziny w zoo u leniwego 
niedźwiadka – pandy wielkiej. 
Podczas podróży po Chinach przebyli-
śmy blisko 1100 km, aby zwiedzić nie-
samowitą Terakotową Armię, chronią-
cą grobowiec pierwszego chińskiego 
cesarza Qin Shi Huang, zwiedziliśmy 
pierwszy chiński bank i niesamowicie 
klimatyczną miejscowość Pingyao. 
I pomimo tego, że tych zabytków było 
tak wiele nie one stanowiły dla nas 
największą atrakcję wycieczki.
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Zdjęcie po prawej: inscenizacja procesu – Pingyao
Zdjęcie po lewej: siedziba telewizji – Pekin

Najwięcej doświadczeń czerpaliśmy z obcowania 
z ludźmi, których spotykaliśmy na swej drodze. 
Poznawaliśmy ich kulturę, rytuały i chętnie się 
od nich uczyliśmy. Podczas pobytu w Chinach 
miałam możliwość zrobienia jedwabnej kołdry, 
nauczyłam się, jak rozpoznawać oryginalne jadeity, 
zostałam przebadana przez lekarza tradycyj-
nej medycyny chińskiej. Uczyliśmy się rytuału 
parzenia herbaty, a nawet stawialiśmy pierwsze 
kroki w chińskiej kaligrafii. Poznawaliśmy sposób 
produkcji wyrobów z terakoty, hodowlę perłopła-
wów i jedwabników. Przewieziono nas rikszami po 
najstarszych dzielnicach Pekinu – tzw. Hutun-
gach, gdzie mieliśmy możliwość zobaczenia, jak 
wygląda tradycyjne chińskie domostwo, a nawet 
spania w takim domu i to nie na byle czym, bo na 
piecu kaflowym.

Życzliwi ludzie
Dzięki temu, że podróżowaliśmy różnymi środkami 
transportu, mieliśmy możliwość poznawania ludzi 
i przyglądania się im zwyczajom. Poznaliśmy zasa-
dy panujące w pociągu nocnym, który zawiózł nas 
do Xi’anu. A także sprawdziliśmy, jak zachowują 
się Chińczycy podczas jazdy szybkim pociągiem 
(246 km/h), którym przemierzyliśmy odległość 
600 km w zaledwie 2,5 godziny. Na każdym kro-
ku spotykaliśmy uśmiechnięte twarze i życzliwość. 
Czuć było ciepło bijące od mieszkańców Państwa 
Środka. Chętnie nas zaczepiali, niekiedy pierwszy 
raz widząc Białego i robili sobie z nami zdjęcia. 
Z uśmiechem pokazywali nam techniki Tai Chi, 
grali z nami w „zośkę” czy ping ponga.
Chiny zachwyciły nas także różnorodnością 
smaków. Codziennie jadaliśmy gdzie indziej, więc 
mieliśmy możliwość poznawania różnych potraw, 
a niekiedy stawiania sobie kulinarnych wyzwań, 
jak np. jedzenie tylko pałeczkami czy jedzenie 
orientalnych potraw z przyulicznych straganów. 
To była niesamowita podróż, która wzbudziła na-
sze apetyty do poznawania innych regionów tego 
azjatyckiego kraju.

KINGA SZYMKIEWICZ 
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Tradycyjna zabudowa sąsiaduje tu 
z drapaczami chmur, w mieście rozciągają 
się kilometry kilkupasmowych dróg 
szybkiego ruchu. Dookoła słychać szelest 
kół rowerów i głośne klaksony samochodów, 
a tuż obok w cichych świątyniach modlą 
się tybetańscy mnisi. 
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Wykonanie
1. Ułożyć kwadrat przodem (czyli stro-
ną, która później będzie na zewnątrz) 
do góry. Złożyć po przekątnych (róg do 
rogu) i rozłożyć. Odwrócić kwadrat.

2. Teraz składać na pół
(brzeg do brzegu) 
i ponownie rozłożyć.

3. Położyć kwadrat 
wierzchołkiem do dołu. 
Rogi z boku i róg na gó-
rze przyciągnąć do dołu 
(ściągając jednocześnie 
boczne rogi do siebie). 
Powstanie złożony kwa-
drat.

4. Tak wygląda złożony 
kwadrat.

5. Lewy i prawy róg górnej warstwy pa-
pieru zagiąć do środkowej linii. Mocno 
wygładzić krawędzie.

6. W ten sposób złożyć wszystkie osiem 
kwadratów. Następnie wystające po bo-
kach warstwy papieru posmarować kle-
jem i złożyć wszystkie części w gwiazdę, 
docisnąć, aby klej dobrze chwycił.

7. W celu zawieszenia nawlec kawałek 
nici i wkłuć igłę między warstwy pa-
pieru od środka do zewnątrz. Na końcu 
nici przywiązać dzwoneczek. Na górnym 
końcu nici zrobić pętelkę. 

 papiery origami w tym 
samym kolorze, ale o różnych 

wzorach (15 x 15 cm), zob. 
www.hobbycentrum.pl

 igła do haftu
 nić do zawieszenia
 srebrne dzwoneczki

Materiał

Model pochodzi z gazety 
Diana Wydanie Specjalne 3/2017

W świątecznym 
nastroju

Delikatne czy wyraziste? 
Zależy to od zastosowanego papieru. 

Mała gwiazda
Jeśli nie macie papieru do origami w zaleca-
nej wielkości, można go przygotować same-
mu w następujący sposób: Papier do origami 
złożyć dwa razy na środku i rozłożyć. Wzdłuż 
powstałych linii wyciąć nożykiem do tapet 
cztery identyczne kwadraty. Na jedną gwiazdę 
potrzeba ośmiu takich kwadratów. Wszystkie 
elementy należy złożyć w taki sam sposób.

www.              .pl relaks i hobby

reklama korpolter DWS3_17 i Pie5_17.indd   1 2017-11-23   11:00:13

RELAKS I HOBBY
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Bez interwencji
komornika

i warunków spłat do aktualnej sytu-
acji finansowej i życiowej dłużnika. 
Podmiot posiadający zadłużenie 
może zwrócić się do wierzyciela 
o rozłożenie swojego zadłużenia na 
raty, wydłużenia okresu spłaty lub 
obniżenia wysokości spłacanych 
rat. Wierzyciel często przychyla się 
do propozycji wskazanych przez 
dłużnika, jeśli to właśnie dłużnik bez 
zbędnej zwłoki sam zgłasza pro-
pozycję ugody, nie unika kontaktu 
z wierzycielem ani odpowiedzialno-
ści za zaistniałe zadłużenie. 
Czynności, jakie podejmuje wierzy-
ciel, to przede wszystkim przypo-
minanie dłużnikowi o istniejących 
zaległościach poprzez wezwania 
do zapłaty czy pisma ponaglające, 
a także kontaktowanie się z nim 
telefonicznie. Na początku są to 
przede wszystkim próby zdyscypli-
nowania dłużnika. Kiedy sposoby 
kontaktu listownego lub telefonicz-
nego z dłużnikiem są bezskuteczne, 
to wierzyciel podejmuje kolejne 
starania nawiązania kontaktu z dłuż-
nikiem przez swoich przedstawicieli 
terenowych. innym narzędziem, 
jakie może użyć wierzyciel, aby 
zmotywować dłużnika do zapłaty, 
jest umieszczenie informacji o nie-

rzetelnym kontrahencie w Biurze 
informacji Gospodarczej. zrozu-
miałym jest, że wierzyciel chce jak 
najszybszego zwrotu całej zaległej 
kwoty. Opóźnienia w płatnościach 
po stronie dłużnika nierzadko po-
wodują kłopoty w postaci zachwia-
nia płynności finansowej samego 
wierzyciela.

Korzyść dla obu stron
Każdy niewywiązujący się ze swoich 
zobowiązań dłużnik musi wiedzieć, 
że prędzej czy później zostanie wo-
bec niego wszczęte postępowanie 
windykacyjne. Należy pamiętać, iż 
negocjacje pomogą bez występowa-
nia na drogę sądową doprowadzić 
do spłaty powstałych należności. 
Windykacja polubowna pozwala 
dłużnikowi uniknąć zarówno inter-
wencji komornika, jak i postępowa-
nia sądowego, a co najważniejsze 
powoduje zaprzestanie pogłębiania 
się ogólnego zadłużenia. Działania 
na etapie polubownym umożliwiają 
odzyskanie wierzytelności w ca-
łości lub części bez konieczności 
kierowania sprawy do sądu. Jed-
nocześnie warto zauważyć, że etap 
polubowny jest korzystny dla obu 
podmiotów. 

Paulina Janik-Witkowska
Pracownik ds. prawnych Pretorius

uregulowania swoich zobowiązań 
można dokonać bezpośrednio ze 
swoim wierzycielem, ale i również 
z zaangażowaną do tego profesjo-
nalną firmą windykacyjną. Rozsądne 
gospodarowanie swoimi finansami 
pozwoli na zminimalizowanie ryzyka 
niedotrzymania terminu spłaty 
wymagalnych zobowiązań. Faktem 
jest jednak, że polubowne załatwie-
nie sprawy w dużej mierze zależy od 
dłużnika, ponadto jest jego prawem. 

Pierwszy etap
Windykacja polubowna jest pierw-
szym etapem szeroko rozumianej 
windykacji. Wierzyciel zauważając 
opóźnienia w spłacie, zaczyna mo-
nitorować sytuację dłużnika i stara 
się nawiązać z nim kontakt, aby 
poznać przyczyny powstałej sytuacji 
i doprowadzić do polubownego zała-
twienia sprawy. Prowadzenie działań 
polubownych polega w pierwszej 
kolejności na dostosowaniu sposobu 

PRaWO

Polubowne rozwiązanie problemu 
finansowego to pierwszy etap szeroko 
rozumianej windykacji, a zarazem 
jedna z najkorzystniejszych możliwości 
pozbycia się zaległych zobowiązań. 
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Gdy Charles Dickens publikuje 19 grudnia 1843 roku swoją „Opowieść wigilijną” (A Christmas Carol), w Wielkiej 
Brytanii odżywa na nowo bożonarodzeniowa magia. W późniejszych latach pisarz zostanie nawet nazwany wynalazcą 
Świąt. Tymczasem w uciskanej zaborami Polsce magia nie ustaje: mieszają się zwyczaje, tradycje i wierzenia. Wiele 
pojawia się ich na przełomie XVIII i XIX wieku, a wszystkie składają się na niepowtarzalną, świąteczną atmosferę.

Święta Bożego Narodzenia na dobre 
stają się częścią kościelnego ka-

lendarza w IV wieku – wtedy zostaje też 
zbudowana na miejscu narodzin Jezu-
sa Bazylika Narodzenia Pańskiego. Na 
dzień obchodów tego święta wybrany jest 
25 grudnia – nie bez powodu. To data, 
która ważna była dla pogan jako święto 
Słońca Niezwyciężonego (Sol Invictus) 
i okres, gdy dni zaczną się wreszcie wy-
dłużać, a słońce – a zatem światło – znów 
zyskuje swoją siłę i przejmuje władzę nad 
ciemnością. Można powiedzieć, że histo-
ria Świąt Bożego Narodzenia to nierówna 
walka Kościoła o stłumienie ich pogań-
skiego źródła, stwierdza aktor i pisarz Si-
mon Callow.
 
OPŁATEK OD ORGANISTY 
Choć w Polsce Boże Narodzenie ob-
chodzone jest już krótko po wkrocze-
niu w krąg państw chrześcijańskich, to 
o prawdziwym rozkwicie tradycji i świą-
tecznych rytuałów, zwłaszcza wigilijnych, 
można mówić dopiero od XVIII wieku. 
Wigilię zresztą świętuje się w specyficzny 
sposób w niewielu krajach – poza Pol-
ską, także na Litwie, Ukrainie, Białorusi, 
a także u naszych południowych sąsia-
dów – w Czechach oraz na Słowacji. Na 
terenach zaborów do Świąt przykłada się 

ogromną wagę, a szczególną atmosfe-
rę, jak pokazują źródła, można odnaleźć 
na wsi. Dwór, podobnie jak biedniejsze 
wiejskie chaty, tętni życiem, a ekscytacja 
i stopniowe świąteczne przygotowania 
zaczynają się często już w listopadzie. 
Jednego z chłodnych grudniowych dni do 
drzwi puka zmarznięty pleban lub organi-
sta. To niechybny znak, że Święta są coraz 
bliżej – najbardziej cieszą się dzieci, bo 
wiedzą, że właśnie przyniesiono opłatki. 
Zwyczaj dzielenia się nimi przywędrował 
do Polski na przełomie wieku XVIII i XIX. 
Jak podkreśla historyk obyczaju Tomasz 
Adam Pruszak: Opłatek wywodzi się ze 
starochrześcijańskich rytuałów dzielenia 
i rozdawania niekonsekrowanych chle-
bów ofiarnych, zwanych eulogiami. Jest 
on symbolem zgody i braterstwa. W daw-
nej Polsce opłatki są bogato zdobione, 
białe lub kolorowe. Dzieli się je także ze 
zwierzętami, a nawet wrzuca do studni 
(aby oczyścić wodę). Zwyczaj dzielenia się 
opłatkiem znany jest wyłącznie na tere-
nach dawnej Rzeczpospolitej.
 
MUSI BYĆ TYLKO PARZYŚCIE
Nim jednak w wigilijny wieczór nadchodzi 
zmrok i można już łamać opłatek, wszyscy 
wyczekują jednego – pierwszej gwiazdki. 
Niecierpliwe wypatrywanie gwiazdy to naj-
prawdopodobniej odniesienie do Ewan-
gelii i opisanej tam Gwiazdy Betlejem-
skiej, która prowadzić miała Mędrców ze 
Wschodu do narodzonego Jezusa. – Już 
jest!, wykrzykują podekscytowane dzieci, 
i dopiero wtedy zasiąść można do wilii czy 
też kucji (tak często nazywa się Wigilię). 
Przy stole wigilijnym nie może zabraknąć 
pustego miejsca – na pamiątkę zmarłej 
osoby z rodziny lub na wypadek, gdyby zja-
wił się na wieczerzy jakiś zbłąkany wędro-
wiec. Czasem z kolei dodatkowe krzesło 
dostawiane jest po to, aby przy stole była 
parzysta ilość nakryć. Pilnowano (…), aby 
liczba osób za stołem była parzysta – ina-
czej, jak głosił stary przesąd, ktoś z naj-
bliższych nie dożyje kolejnych świąt. Je-

śli nie było innego wyjścia, aby nie kusić 
złego losu, dostawiano (…) puste krzesło,  
podkreśla historyk Maja Łozińska. Nie 
ma też Świąt bez kolędowania, zwłaszcza 
w bogatszych majątkach. W okresie świą-
tecznym, począwszy od wieczoru wigilij-
nego, do dworów i pałaców przychodzili 
kolędnicy (…). Pochodzili oni zazwyczaj 
z biednych rodzin i w ten sposób zbierali 
pieniądze i świąteczne jedzenie, dodaje 
Pruszak. Zwyczaj kolędowania popularny 
jest we wszystkich regionach Polski.

„SOSENKA Z ORZECHAMI  
WŁOSKIEMI”
W centrum uwagi bywa często świąteczny 
gwóźdź programu, nie tylko ze względu na 
mieszczące się pod nim prezenty – cho-
inka. To zwyczaj sięgający swoją historią 
czasów pogańskich, gdy podczas przesi-
lenia zimowego przystrajano izby zimozie-
lonymi gałązkami. Najwcześniej zostaje 
to przeniesione na grunt chrześcijański 
(w postaci zdobionych drzewek) na tere-

CZY MAGIĘ ŚWIĄT ZAWDZIĘCZAMY DICKENSOWI I COCA-COLI?

Sąsiad stał się Świętym Mikołajem

Boże Narodzenie coraz częściej traci swoje religijne 
znaczenie, ustępując komercji

Na saniach, które ciągną renifery, Mikołaj przemierza 
cały świat

nie Prus, by potem rozprzestrzenić się 
dalej. Pruszak przytacza słowa Łukasza 
Gołębiowskiego, który w 1830 roku pisał: 
Przejęty od Prusaków jest zwyczaj w War-
szawie, upominek dla dzieci na wilią: so-
senka z orzechami włoskiemi złocistemi, 
cukierkami, jabłuszkami i mnóstwem 
świeczek, lub kawałków stoczka różnoko-
lorowego. Pruszak podkreśla jednak, że 
początkowo zwyczaj ten nie zawsze jest 
życzliwie przyjmowany, zwłaszcza przez 
osoby o bardziej konserwatywnym uspo-
sobieniu. Te nalegają, by podtrzymać ro-
dzimy zwyczaj umieszczania w domu tak 
zwanych „podłaźniczek”. To nieco mniej-
sze poprzedniczki choinki, których histo-
ria sięga dawnych słowiańskich obycza-
jów; są to po prostu zdobione kolorowo 
gałęzie lub czubki iglastych drzew, powie-
szone u powały podstawą do góry. 

KRÓLEWSKA REKLAMA
Wkrótce jednak to choinka na stałe zagości 
w polskich domach. W kulturze anglosa-
skiej ma ona za to od początku przyjęcie 
iście królewskie, bo jej kariera rozpoczyna 
się w Wielkiej Brytanii za sprawą królowej 
Wiktorii (1819–1901), i jej męża, księcia 
Alberta (1819–1861). Para królewska po-
pularyzuje zwyczaj przynoszenia do domów 

iglastych drzew i pięknego ich ozdabiania. 
Gdy w prasie pojawia się obrazek rodziny 
królewskiej zgromadzonej wokół skrzącej 
się kolorami i ozdobami choinki, anglosaska 
część świata doświadcza małego przełomu. 
Zwyczaj zaczyna się szybko rozprzestrze-
niać – zarówno do Stanów Zjednoczonych, 
jak i do innych krajów, razem ze zwyczajem 
wysyłania kart świątecznych. Także Charles 
Dickens (1812–1870) przyczynia się do po-
pularności Świąt. Jego Opowieść wigilijna 
robi ekspresową karierę, a sam pisarz jest, 
jak podkreśla Callow, niejednokrotnie trak-
towany z niemal boską czcią.

SĄSIAD ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM?
Nie ma mowy o Świętach, choince i pre-
zentach bez kogoś, kto te prezenty miałby 
dostarczać. Dobroduszny biskup pojawia 
się w snach i ratuje skazańców, oszczędza 
żeglarzy od sztormu i pomaga biednym, 
dzieląc się z nimi majątkiem. Jego legenda 
trwa setki lat, a pierwsze wzmianki o nim 
sięgają VI wieku. To św. Mikołaj z Miry (ok. 
270–6 grudnia 345 lub 352), postać, dzię-
ki której obecny wizerunek Świętego Miko-
łaja może w ogóle istnieć, chociaż ciężko 
dziś szukać między nimi fizycznych podo-
bieństw. Dziś Święty Mikołaj to wystrojony 
w czerwone wdzianko brzuchaty mężczy-
zna z siwą brodą, o zarumienionej twarzy 
i figlarnych iskierkach w oczach. Podkrada 
z domowych lodówek swój ulubiony napój 
i bawi się z dziećmi ich wymarzonymi pre-
zentami. Tym razem trzeba tu dopatrywać 
wpływów ze Stanów Zjednoczonych, a kon-
kretniej należy szukać ich w talentach trzech 
mężczyzn. Ów wizerunek to połączenie wizji 
twórcy utworu The Night Before Christmas, 
Clementa Clarke’a Moore’a (1779–1863), 
rysownika Thomasa Nesta (1840–1902), 
który Świętego z Mikołaja z tej opowieści 
narysował, oraz finalny kreatywny wkład 
rysownika Coca-Coli, Huddona Sundbloma 
(1899–1976). Sundblom inspirację czerpie 
z życia – jako modela upatruje sobie… wła-
snego sąsiada, Lou Prentissa. Gdy poczci-
wy sąsiad umiera, inspiracją dla rysownika 
zostaje on sam. Świętego Mikołaja rysuje, 
zerkając co i rusz w lustro. Tym razem musi 
też dorysować tworzonym przez siebie 
postaciom brodę, bo sam jej nie nosi. To 
właśnie ta wizja świętego dobrodzieja po-
jawia się w roku 1931 w reklamach Coca-
Coli i szybko wnika do globalnej wyobraźni. 
Obecnie reklamowy Santa Claus co roku 
pojawia się w milionach telewizyjnych od-
biorników na świecie, a komercja łączy się 
nierozerwalnie z jednym z najważniejszych 
symboli Świąt.                                      (RED)
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WYDAWNICTWO 
AMCONEXCZY MAGIĘ ŚWIĄT ZAWDZIĘCZAMY DICKENSOWI I COCA-COLI?

Na wsiach i we dworach przygotowania do Świąt zaczyna-
ły się w listopadzie

ANIOŁEK CZY MIKOŁAJ?
Jak podkreśla Pruszak,  na terenach polskich zwyczaj do-
stawania prezentów pojawia się w XVIII wieku – z począt-
ku u szlachty. Mówi się o dwóch postaciach, które przy-
bywają do dzieci i dorosłych z podarkami. To (…) Aniołek 
lub św. Mikołaj (Gwiazdor). W niektórych rodzinach (…) 
św. Mikołaj przynosił prezenty 6 grudnia, a Aniołek w Wi-
gilię. Jednak chyba najczęściej uważano, że w Wigilię 
prezenty przynosi św. Mikołaj. W Wielkopolsce używano 
czasem określenia Gwiazdor. Co ważne, we dworach 
dawnej Polski prezentami cieszy się także służba i osoby 
zamieszkujące folwark – istnieje zwyczaj, że obdarowany 
w Święta musi być absolutnie każdy.

ŚWiaT JaK Na DłONi

38

NASz KOLPORTeR 12/2017      



Gdy Charles Dickens publikuje 19 grudnia 1843 roku swoją „Opowieść wigilijną” (A Christmas Carol), w Wielkiej 
Brytanii odżywa na nowo bożonarodzeniowa magia. W późniejszych latach pisarz zostanie nawet nazwany wynalazcą 
Świąt. Tymczasem w uciskanej zaborami Polsce magia nie ustaje: mieszają się zwyczaje, tradycje i wierzenia. Wiele 
pojawia się ich na przełomie XVIII i XIX wieku, a wszystkie składają się na niepowtarzalną, świąteczną atmosferę.

Święta Bożego Narodzenia na dobre 
stają się częścią kościelnego ka-

lendarza w IV wieku – wtedy zostaje też 
zbudowana na miejscu narodzin Jezu-
sa Bazylika Narodzenia Pańskiego. Na 
dzień obchodów tego święta wybrany jest 
25 grudnia – nie bez powodu. To data, 
która ważna była dla pogan jako święto 
Słońca Niezwyciężonego (Sol Invictus) 
i okres, gdy dni zaczną się wreszcie wy-
dłużać, a słońce – a zatem światło – znów 
zyskuje swoją siłę i przejmuje władzę nad 
ciemnością. Można powiedzieć, że histo-
ria Świąt Bożego Narodzenia to nierówna 
walka Kościoła o stłumienie ich pogań-
skiego źródła, stwierdza aktor i pisarz Si-
mon Callow.
 
OPŁATEK OD ORGANISTY 
Choć w Polsce Boże Narodzenie ob-
chodzone jest już krótko po wkrocze-
niu w krąg państw chrześcijańskich, to 
o prawdziwym rozkwicie tradycji i świą-
tecznych rytuałów, zwłaszcza wigilijnych, 
można mówić dopiero od XVIII wieku. 
Wigilię zresztą świętuje się w specyficzny 
sposób w niewielu krajach – poza Pol-
ską, także na Litwie, Ukrainie, Białorusi, 
a także u naszych południowych sąsia-
dów – w Czechach oraz na Słowacji. Na 
terenach zaborów do Świąt przykłada się 

ogromną wagę, a szczególną atmosfe-
rę, jak pokazują źródła, można odnaleźć 
na wsi. Dwór, podobnie jak biedniejsze 
wiejskie chaty, tętni życiem, a ekscytacja 
i stopniowe świąteczne przygotowania 
zaczynają się często już w listopadzie. 
Jednego z chłodnych grudniowych dni do 
drzwi puka zmarznięty pleban lub organi-
sta. To niechybny znak, że Święta są coraz 
bliżej – najbardziej cieszą się dzieci, bo 
wiedzą, że właśnie przyniesiono opłatki. 
Zwyczaj dzielenia się nimi przywędrował 
do Polski na przełomie wieku XVIII i XIX. 
Jak podkreśla historyk obyczaju Tomasz 
Adam Pruszak: Opłatek wywodzi się ze 
starochrześcijańskich rytuałów dzielenia 
i rozdawania niekonsekrowanych chle-
bów ofiarnych, zwanych eulogiami. Jest 
on symbolem zgody i braterstwa. W daw-
nej Polsce opłatki są bogato zdobione, 
białe lub kolorowe. Dzieli się je także ze 
zwierzętami, a nawet wrzuca do studni 
(aby oczyścić wodę). Zwyczaj dzielenia się 
opłatkiem znany jest wyłącznie na tere-
nach dawnej Rzeczpospolitej.
 
MUSI BYĆ TYLKO PARZYŚCIE
Nim jednak w wigilijny wieczór nadchodzi 
zmrok i można już łamać opłatek, wszyscy 
wyczekują jednego – pierwszej gwiazdki. 
Niecierpliwe wypatrywanie gwiazdy to naj-
prawdopodobniej odniesienie do Ewan-
gelii i opisanej tam Gwiazdy Betlejem-
skiej, która prowadzić miała Mędrców ze 
Wschodu do narodzonego Jezusa. – Już 
jest!, wykrzykują podekscytowane dzieci, 
i dopiero wtedy zasiąść można do wilii czy 
też kucji (tak często nazywa się Wigilię). 
Przy stole wigilijnym nie może zabraknąć 
pustego miejsca – na pamiątkę zmarłej 
osoby z rodziny lub na wypadek, gdyby zja-
wił się na wieczerzy jakiś zbłąkany wędro-
wiec. Czasem z kolei dodatkowe krzesło 
dostawiane jest po to, aby przy stole była 
parzysta ilość nakryć. Pilnowano (…), aby 
liczba osób za stołem była parzysta – ina-
czej, jak głosił stary przesąd, ktoś z naj-
bliższych nie dożyje kolejnych świąt. Je-

śli nie było innego wyjścia, aby nie kusić 
złego losu, dostawiano (…) puste krzesło,  
podkreśla historyk Maja Łozińska. Nie 
ma też Świąt bez kolędowania, zwłaszcza 
w bogatszych majątkach. W okresie świą-
tecznym, począwszy od wieczoru wigilij-
nego, do dworów i pałaców przychodzili 
kolędnicy (…). Pochodzili oni zazwyczaj 
z biednych rodzin i w ten sposób zbierali 
pieniądze i świąteczne jedzenie, dodaje 
Pruszak. Zwyczaj kolędowania popularny 
jest we wszystkich regionach Polski.

„SOSENKA Z ORZECHAMI  
WŁOSKIEMI”
W centrum uwagi bywa często świąteczny 
gwóźdź programu, nie tylko ze względu na 
mieszczące się pod nim prezenty – cho-
inka. To zwyczaj sięgający swoją historią 
czasów pogańskich, gdy podczas przesi-
lenia zimowego przystrajano izby zimozie-
lonymi gałązkami. Najwcześniej zostaje 
to przeniesione na grunt chrześcijański 
(w postaci zdobionych drzewek) na tere-

CZY MAGIĘ ŚWIĄT ZAWDZIĘCZAMY DICKENSOWI I COCA-COLI?

Sąsiad stał się Świętym Mikołajem

Boże Narodzenie coraz częściej traci swoje religijne 
znaczenie, ustępując komercji

Na saniach, które ciągną renifery, Mikołaj przemierza 
cały świat

nie Prus, by potem rozprzestrzenić się 
dalej. Pruszak przytacza słowa Łukasza 
Gołębiowskiego, który w 1830 roku pisał: 
Przejęty od Prusaków jest zwyczaj w War-
szawie, upominek dla dzieci na wilią: so-
senka z orzechami włoskiemi złocistemi, 
cukierkami, jabłuszkami i mnóstwem 
świeczek, lub kawałków stoczka różnoko-
lorowego. Pruszak podkreśla jednak, że 
początkowo zwyczaj ten nie zawsze jest 
życzliwie przyjmowany, zwłaszcza przez 
osoby o bardziej konserwatywnym uspo-
sobieniu. Te nalegają, by podtrzymać ro-
dzimy zwyczaj umieszczania w domu tak 
zwanych „podłaźniczek”. To nieco mniej-
sze poprzedniczki choinki, których histo-
ria sięga dawnych słowiańskich obycza-
jów; są to po prostu zdobione kolorowo 
gałęzie lub czubki iglastych drzew, powie-
szone u powały podstawą do góry. 

KRÓLEWSKA REKLAMA
Wkrótce jednak to choinka na stałe zagości 
w polskich domach. W kulturze anglosa-
skiej ma ona za to od początku przyjęcie 
iście królewskie, bo jej kariera rozpoczyna 
się w Wielkiej Brytanii za sprawą królowej 
Wiktorii (1819–1901), i jej męża, księcia 
Alberta (1819–1861). Para królewska po-
pularyzuje zwyczaj przynoszenia do domów 

iglastych drzew i pięknego ich ozdabiania. 
Gdy w prasie pojawia się obrazek rodziny 
królewskiej zgromadzonej wokół skrzącej 
się kolorami i ozdobami choinki, anglosaska 
część świata doświadcza małego przełomu. 
Zwyczaj zaczyna się szybko rozprzestrze-
niać – zarówno do Stanów Zjednoczonych, 
jak i do innych krajów, razem ze zwyczajem 
wysyłania kart świątecznych. Także Charles 
Dickens (1812–1870) przyczynia się do po-
pularności Świąt. Jego Opowieść wigilijna 
robi ekspresową karierę, a sam pisarz jest, 
jak podkreśla Callow, niejednokrotnie trak-
towany z niemal boską czcią.

SĄSIAD ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM?
Nie ma mowy o Świętach, choince i pre-
zentach bez kogoś, kto te prezenty miałby 
dostarczać. Dobroduszny biskup pojawia 
się w snach i ratuje skazańców, oszczędza 
żeglarzy od sztormu i pomaga biednym, 
dzieląc się z nimi majątkiem. Jego legenda 
trwa setki lat, a pierwsze wzmianki o nim 
sięgają VI wieku. To św. Mikołaj z Miry (ok. 
270–6 grudnia 345 lub 352), postać, dzię-
ki której obecny wizerunek Świętego Miko-
łaja może w ogóle istnieć, chociaż ciężko 
dziś szukać między nimi fizycznych podo-
bieństw. Dziś Święty Mikołaj to wystrojony 
w czerwone wdzianko brzuchaty mężczy-
zna z siwą brodą, o zarumienionej twarzy 
i figlarnych iskierkach w oczach. Podkrada 
z domowych lodówek swój ulubiony napój 
i bawi się z dziećmi ich wymarzonymi pre-
zentami. Tym razem trzeba tu dopatrywać 
wpływów ze Stanów Zjednoczonych, a kon-
kretniej należy szukać ich w talentach trzech 
mężczyzn. Ów wizerunek to połączenie wizji 
twórcy utworu The Night Before Christmas, 
Clementa Clarke’a Moore’a (1779–1863), 
rysownika Thomasa Nesta (1840–1902), 
który Świętego z Mikołaja z tej opowieści 
narysował, oraz finalny kreatywny wkład 
rysownika Coca-Coli, Huddona Sundbloma 
(1899–1976). Sundblom inspirację czerpie 
z życia – jako modela upatruje sobie… wła-
snego sąsiada, Lou Prentissa. Gdy poczci-
wy sąsiad umiera, inspiracją dla rysownika 
zostaje on sam. Świętego Mikołaja rysuje, 
zerkając co i rusz w lustro. Tym razem musi 
też dorysować tworzonym przez siebie 
postaciom brodę, bo sam jej nie nosi. To 
właśnie ta wizja świętego dobrodzieja po-
jawia się w roku 1931 w reklamach Coca-
Coli i szybko wnika do globalnej wyobraźni. 
Obecnie reklamowy Santa Claus co roku 
pojawia się w milionach telewizyjnych od-
biorników na świecie, a komercja łączy się 
nierozerwalnie z jednym z najważniejszych 
symboli Świąt.                                      (RED)

WYDAWNICTWO 
AMCONEX

ŚWIAT  
NA DŁONI
W SPRZEDAŻY 
OD 6.12.2017

ŚWIAT  
NA DŁONI

ŚWIAT  
NA DŁONI 

EXTRA
W SPRZEDAŻY 
OD 6.12.2017

ŚWIAT  
NA DŁONI 

EXTRA

21.WIEK
W SPRZEDAŻY 
OD 2.11.2017

21.WIEK

21.WIEK 
EXTRA

W SPRZEDAŻY 
OD 5.10.2017

21.WIEK 
EXTRA

21.WIEK 
HISTORY

REVUE
W SPRZEDAŻY 
OD 7.12.2017

21.WIEK 
HISTORY

REVUE

ENIGMA 
KLUCZ DO  
TAJEMNIC
W SPRZEDAŻY 
OD 6.12.2017

ENIGMA 
KLUCZ DO  
TAJEMNIC

WYDAWNICTWO 
AMCONEXCZY MAGIĘ ŚWIĄT ZAWDZIĘCZAMY DICKENSOWI I COCA-COLI?

Na wsiach i we dworach przygotowania do Świąt zaczyna-
ły się w listopadzie

ANIOŁEK CZY MIKOŁAJ?
Jak podkreśla Pruszak,  na terenach polskich zwyczaj do-
stawania prezentów pojawia się w XVIII wieku – z począt-
ku u szlachty. Mówi się o dwóch postaciach, które przy-
bywają do dzieci i dorosłych z podarkami. To (…) Aniołek 
lub św. Mikołaj (Gwiazdor). W niektórych rodzinach (…) 
św. Mikołaj przynosił prezenty 6 grudnia, a Aniołek w Wi-
gilię. Jednak chyba najczęściej uważano, że w Wigilię 
prezenty przynosi św. Mikołaj. W Wielkopolsce używano 
czasem określenia Gwiazdor. Co ważne, we dworach 
dawnej Polski prezentami cieszy się także służba i osoby 
zamieszkujące folwark – istnieje zwyczaj, że obdarowany 
w Święta musi być absolutnie każdy.

ŚWiaT JaK Na DłONi
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PSYCHOLOG RADZI

W grudniowych „Charakterach”
Ile z siebie dać, a ile brać od innych. 
Dawanie może wpędzać w pychę, a branie 
– upokarzać. Jak mądrze dawać i dobrze 
przyjmować, by zachować dobre relacje 
z sobą samym i z innymi? A także: Moda 
na detoks – czy niejedzenie odchudza? • 
Miłość na dwie sypialnie • Przebaczenie – 
fakty mity • Dlaczego warto oduczyć się 
narzekania? • TRENING PSYCHOLO-
GICZNY – podpowiadamy, jak wzmacniać 
odporność psychiczną i do czego potrzeb-
na jest nuda.

Wirtualny fitness
Dzię ki nowoczesnym technologiom osoby 
niepełnosprawne bę dą  mogły zadbać  
o kondycję , uprawiają c wirtualny fitness. 
Zespół naukowców, programistów i rehabili-
tantów z kilku niemieckich oś rodków badaw-
czych, m.in. Center for Responsible Research 
and Innovation w Berlinie, Heidelberg Uni-
versity, Reha-Zentrum Lübben, stworzył pro-
gram treningowy, który umoż liwia niepełno-
sprawnym zwię kszenie aktywnoś ci fizycznej. 
Prototyp został opracowany z udziałem ofiar 
talidomidu, czyli osób z róż nymi deformacjami 
ciała. Do przeprowadzenia treningu potrzebny 
jest monitor, specjalna poduszka i nakładka 
na ramiona, a takż e kontroler głosu oraz 
system komunikacji wideo. – Przy pomocy 
ruchów ramion, barków i rą k uż ytkownik kon-
troluje zachowanie awatara widocznego na 
ekranie monitora – wyjaś nia Andreas Huber 
z Fraunhofer Institute for Integrated Circuits 
IIS w Erlangen, naukowiec zaangaż owany 
w projekt. Gra nie tylko poprawia sprawnoś ć  
górnych partii ciała, lecz takż e wspoma-
ga koncentrację , koordynację , kondycję . 
Ć wiczą c z programem, niepełnosprawni 
wykonują  zadania i ć wiczenia zalecane przez 
terapeutów i rehabilitantów. – Sposób przed-
stawiania tych ć wiczeń , poprzez gre, wyzwala 
wewnę trzną  motywację  – uważ a Huber. 

(mn) 

Czas 
po naszej 

stronie
Szybciej, na jutro, błyska-
wicznie – to współcze-
sne zaklę cia. Ś cigamy 
się  z czasem. Próbuje-
my wykorzystać  każ dą  
sekundę , zmieś cić  w niej 
wię cej. A im dokładniej 
liczymy czas, tym bardziej 
nam go brakuje. Aż  zdajemy 
sobie sprawę , ż e w wyś cigu 
z czasem nie ma wygra-
nych. Z choroby poś piechu 
moż na się  jednak wyleczyć . 
Moż na odzyskać  czas na 
ż ycie. Jak to zrobić ?

Zalewają c w poś piechu wrzą tkiem 
kawę  instant, przegryza ciasto 
błyskawiczne, upieczone z prosz-
ku. Na obiad przygotowuje danie 
„w minutę ”. Odgrzewają c kolację , 
ustawia 88 sekund w kuchence 
mikrofalowej zamiast 90, ponieważ  
naciś nię cie tej samej cyfry jest 
dwukrotnie szybsze niż  naciś nię cie 
dwóch róż nych. Zawsze w zasię gu 
wzroku ma zegar, przy łóż ku budzik, 
a w smartfonie stoper. Korzy-
sta z ultraszybkiego komputera. 
Kupują c drukarkę , sprawdza, ile 
kartek jest w stanie wydrukować  
w minutę , a decydują c się  na 
samochód, bierze przede wszyst-
kim pod uwagę , jakie ma przyspie-
szenie. Szuka swojej połówki na 
szybkich randkach. Ż yje w kul-
turze natychmiastowoś ci. Działa 

w trybie wielozadaniowym. Jest 
ekspertem od upychania zadań  
w terminarzu i nakładania na siebie 
róż nych aktywnoś ci w wą skich 
przedziałach czasu. Uczy się  ję zyka 
obcego, uprawiają c jogging; sprawy 
biznesowe załatwia przy obiedzie, 
nie zdarza się , by po prostu słuchał 
radia, nic przy tym nie robią c. 
Człowiek współczesny, homo 
rapidus (łac. rapidus – szybki), choć  
korzysta z rozmaitych udogodnień  
pozwalają cych mu przyspieszyć  i za 
wszelką  cenę  stara się  zaoszczę dzić  
czas, wcią ż  cierpi na jego brak. 
Paradoks? Tylko pozornie...
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Chory z poś piechu
Wzrost tempa ż ycia codzien-
nego oraz róż norodnoś ć  zaję ć  
i obowią zków, którym ludzie 
współcześ ni starają  się  sprostać  
w coraz krótszych odcinkach 
czasu, moż e doprowadzić  do 
choroby, nazwanej w latach 50. 
ubiegłego wieku przez dwóch 
kardiologów z San Francisco 
– Meyera Friedmana i Raya Rosen-
mana – chorobą  poś piechu (ang. 
hurry sickness). We współcze-
snej literaturze psychologicznej 
i medycznej funkcjonują  również  
inne okreś lenia tej przypadłoś ci: 
syndrom presji czasu/zniecierpli-
wienia (ang. Time Urgency/Impa-
tience syndrome, skrótowo TUI), 
syndrom przyspieszenia (ang. hurry 
syndrom), choroba z bycia przyna-
glanym (ang. hurry-up disease).
Chorobą  poś piechu okreś la się  
złe samopoczucie wywołane 
nieustannym poczuciem braku 
czasu i napię ciem, wynikają cym 

PSYCHOLOG RADZI

z prób uporania się  z róż nymi 
sprawami w przyspieszonym 
tempie. Dom, szkoła i ś rodowisko 
pracy nagradzają  za poś piech, 
wzmacniają  wielozadaniowoś ć  
i utrzymywanie wysokiego tempa 
działania. Wyrazy uznania i po-
dziwu zyskują  ci, którzy – bę dą c 
pod presją  czasu – wywią zują  się  
dobrze z róż nych obowią zków, 
a przy tym są  terminowi i punktual-
ni. Uznanie społeczne dla takiego 
stylu funkcjonowania sprawia, ż e 
osoby już  zapracowane podejmują  
dodatkowe zadania, nie rezygnują c 
z dotychczasowych. Doś ć  szybko 
pojawiają  się  u nich objawy chro-
nicznego zmę czenia i poczucie 
przymusu, wrę cz zniewolenia przez 
ż ycie w biegu. Starają  się  zrobić  
coraz wię cej, a czasu w cią gu 
doby jest wcią ż  tyle samo. To rodzi 
frustrację . Zaczynają  wię c jeszcze 
szybciej mówić , jeś ć , chodzić , 
mnoż ą  obowią zki kosztem czasu 
na sen, na relaks. Nie dają  sobie 

prawa do tego, by chorować . Nie-
ustannie myś lą  o zadaniach, jakie 
jeszcze przed nimi, co wzmaga 
napię cie i pogarsza dodatkowo ich 
funkcjonowanie.
Według Larry’ego Dosseya, leka-
rza i autora ksią ż ki „Space, Time 
and Medicine” (Przestrzeń , czas 
i medycyna), człowiek Zachodu 
patrzą c na zegar podś wiadomie 
odbiera przekaz: „Czas ucieka, 
ż ycie przemija, pospiesz się !”. 
Ś wiadomoś ć  szybkiego upływu 
czasu sprawia, ż e jego wewnę trzny 
chronometr też  nabiera tempa. 
Choroba poś piechu manifestuje się  
wię c przyspieszeniem rytmu pracy 
serca, wzrostem ciś nienia krwi, 
które mogą  prowadzić  (jeś li są  
chroniczne) do poważ nych chorób 
układowych. Dossey, opisują c 
sytuację  człowieka z syndromem 
presji czasu, odwołuje się  do 
nastę pują cego porównania: „tak 
jak przy przyspieszonym, niemia-
rowym rytmie pracy serca krew 
przestaje prawidłowo płyną ć  i jest 
w nim blokowana, tak przy cho-
robie poś piechu człowiek zaczyna 
się  spieszyć  bez powodu, tracą c 
z oczu prawdziwy sens działania”. 
Zainfekowany wirusem poś piechu, 
biegnie, choć  już  nie jest ś wiadomy 
doką d. Bywa bardzo aktywny, ale 
przestaje być  efektywny.

Dr Kinga Tucholska

Dr Kinga Tucholska jest psychologiem, 
adiunktem w Instytucie Psycholo-
gii Stosowanej UJ. Interesuje się  
psychologią  pozytywną  i czasem 
psychologicznym. Jest autorką  ksią ż ki 
„Kompetencje temporalne jako wy-
znacznik dobrego funkcjonowania”.

Cały tekst dostępny w „Charakterach” 
(3/2015).

Tak jak przy 
przyspieszonym, 
niemiarowym 
rytmie pracy 
serca krew 
przestaje 
prawid³owo 
p³yn¹ æ  
i jest w nim 
blokowana, 
tak przy 
chorobie 
poœ piechu 
cz³owiek 
zaczyna 
siê  spieszyæ  
bez powodu, 
trac¹ c z oczu 
prawdziwy sens 
dzia³ania
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DODA ZATRZYMANA. Prokuratura 
nakazała doprowadzenie artystki na 
przesłuchanie.
 Rys. Tomasz Wilczkiewiczła

PRACUJESZ – NIE PRZYJMĄ CI 
DZIECKA. Unijny program wdraża-
ny w wybranych żłobkach faworyzu-
je bezrobotnych rodziców.

Rys. Katarzyna Zalepa

KTO POWIESI MINISTRA? 
W Szkole Policyjnej w Szczytnie wy-
drukowano kalendarz ścienny ze 
zdjęciem Mariusza Błaszczaka

Rys. Tomasz Wilczkiewicz

W  CZARNY PIĄTEK O  NIEDZIE-
LACH. Sejm przegłosował prawo, 
które w pierwszym etapie ogranicza, 
a od 2020 roku zakazuje handlu w nie-
dziele.  Rys. Katarzyna Zalepa

NOCNE POLAKÓW ROZMOWY 
NA TRZEŹWO. Gminy będą mogły 
zakazać nocnego handlu alkoholem

Rys. Katarzyna Zalepa

Humor z zeszytów
Sierotka Marysia służyła 

do spełniania życzeń gospodarza, 
a na swoje potrzeby miała tylko psa.

***
Alicję cechowało wiele cech: 

s pokój, opanowanie, szczerość, 
a oprócz tego była blondynką.

***
Podczas meczu koszykówki męż-

czyzn można było zaobserwować 
serię pięknych wzwodów.

***
Lud doszedł do władzy po mor-

dzie króla.

***
Miało miejsce sześć morderstw, 

których ofiary tylko cudem przeżyły.
***

Mamusię zabolało w  piersiach 
i musiała przebadać serce na KGB.

***
Cezary zupełnie sam wraz z tłu-

mem ruszył na Belweder.
***

Te fraszki można czytać z przodu 
i z tyłu. Z przodu pochwala kobiety, 
a gdy się je czyta z tyłu, to kobiety 
są zhańbione.

***
Owczarz nie miał jednej nogi, 

a na drugą kulał.
***

Gdy go Basia ujrzała – zapłodni-
ła się i spuściła oczy.  Internet

Dziennikarskie wpadki
Wielka Brytania: Trzech Polaków 

skazanych na handel ludźmi.
***

Tragedia w  Międzyzdrojach. 
Może wyrzuciło na  brzeg ciało 
mężczyzny.

***
Szokujące wyniki sekcji 

zwłok. Matka najpierw zabiła 
siebie, potem dzieci.

***
Nastolatkowie rzucali kamienica-

mi w motocykle.
***

Internauci są  oburzeni reklamą 
z sierpem i młotem.

***
Robotnicy zatruli się czasem.

***
Zamknijmy ich i  karmnijmy 

kukurydzą.
***

Tak się w niej zadłużył, że pisał 
do niej niestosowne listy.

***
Znaleziono zwłoki. Czy kobieta 

w momencie śmierci jeszcze żyła?
***

Policjanci nie sprecyzowali jed-
nak, czy wygnany z Rosji opozy-
cjonista popełnił samobójstwo, czy 
powiesił się sam.

***
Gdyby doszło do  referendum 

– rząd przegrałby je z kretem.
***

Ranny został kartką przetranspo-
nowany do szpitala.

 Internet

PAŁAC DO WYBURZENIA
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OGÓREK NA TYDZIEŃ. Nic tak nie potwierdza opinii prezydenta Dudy o stosowaniu przez Macierewicza ubeckich metod, jak to, że jest „prywatna”. To za ubecji 
prywatne zdanie miało się zupełnie inne niż oficjalne. Wypowiedzenie przez prezydenta jego osobistej oceny – z którą nie wiadomo, czy jako urząd się zgadza 
– rozpętało akcję, w której już wszyscy chcą albo dopaść, albo obronić Macierewicza, jak w znanym powiedzeniu „za mundurem panny ze sznurem”. MICHAŁ OGÓREK

Kaczyński jednak będzie premierem
Według „Gazety Wyborczej”

– czytaj str. 15
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 W czołówce najpoczytniejszych tygodników opinii!
„Fakty i Mity” – pismo dla tych, którzy nie boją się myśleć, 
                               którym niestraszna żadna władza, 
                                       którzy chcą wiedzieć i widzieć więcej.

A w nim między innymi: niepublikowany wcześniej wywiad 
ze Stanisławem Lemem, 40 stron pełnych reportaży, felietonów, 
antykleantyklerykałków, prowincjałki i ogromna krzyżówka.

Sięgnijcie po „FiM” – niezależny, nieklerykalny, opiniotwórczy!
Wkrótce nasz jubileusz i huczne obchody 18 lat na rynku!
Wkroczcie z nami w dorosłość!!! 

 

Podwójne wydanie świąteczne
w kioskach
już 21 grudnia

quiz
quiz

QUIZ QUIZ

prasowy

prasowy

? ?
?

?
?

?

??+

+

+

+

+

>>

>>

Zapraszamy do 
rozwiązania siódmego 
quizu, w którym możecie 
sprawdzić swoją wiedzę 
dotyczą prasy, jej historii, 
szeroko rozumianego 
rynku prasowego, 
a także handlu. 
Prawidłowe odpowiedzi 
znajdują się na dole 
strony. 

Ocena odpowiedzi (za każdą po-
prawną 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, 4b, 5b, 6c, 7a, 8c, 9a, 10c.
1.Według danych Związku Kontroli 

Dystrybucji Prasy najchętniej 
kupowanym miesięcznikiem 
luksusowym jest:

a) „elle”
b) „Twój Styl”
c) „Glamour”

2. 35-lecie działalności obchodziło 
w tym roku Wydawnictwo: 

a) Agora
b) Burda
c) iNFOR PL

3. amerykanin christopher Latham sholes 
skonstruował pierwszy użyteczny 
model maszyny do pisania w roku:

a) 1867
b) 1900 
c) 1912 

4. Bilonownica to inaczej:
a) portmonetka na bilon
b) podkładka reklamowa do wydawania
 reszty 
c) mały sejf

5. media service Zawada 
specjalizuje się w wydawaniu: 

a) poradników
b) magazynów dla dzieci
c) czasopism dla pań

6. „Kaczką dziennikarską” nazywa 
się: 

a) krótką informację prasową
b) maskotkę przynoszącą dziennikarzom 

szczęście 
c) nieprawdziwą, zmyśloną informację 

7. Tytuł „Gazeta Krakowska” pojawił 
się po raz pierwszy podczas:

a) insurekcji Kościuszkowskiej 
b) Powstania Listopadowego
c) Powstania Styczniowego

8. „Dziennik Zachodni” w 2004 r. 
został połączony z: 

a) „Trybuną Opolską”
b) „Wieczorem Wrocławia”
c) „Trybuną Śląską” 

9. Replikę tzw. kiosku Kiebabczego, 
sfinansowaną przez Kolportera, 
postawiono na Rynku w: 

a) Kielcach 
b) Białymstoku
c) Lublinie

10. „Nasz Kolporter” doczekał się 
następującej liczby wydań: 

a) 101
b) 201
c) 241

QuiZ PRasOWy
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Wojciech Königsberg 

„AK75. Brawurowe akcje 
Armii Krajowej”
Znak Horyzont, s. 384

Książka przypomina 75 spektaku-
larnych akcji Armii Krajowej w 75. 
rocznicę jej powstania. Żołnierze 
AK nigdy nie pogodzili się z klęską 
kampanii wrześniowej. Nie mieli 
zamiaru zginać karku przed okupan-
tem. Stanęli do walki wówczas, gdy 
polskie państwo przestało istnieć. 
I stworzyli własne – Polskie Państwo 
Podziemne. Największą strukturę 
konspiracyjną okupowanej Europy. 
O czym sama Europa zdaje się nie 
pamiętać.
Siali postrach wśród hitlerowców. Nie 
dawali o sobie zapomnieć. Wymie-
rzali sprawiedliwość za zbrodnie 
popełniane na polskim narodzie. 
Przeprowadzali zamachy na oku-
pantów. Likwidowali konfidentów 
i agentów gestapo. Odbijali więźniów 
z rąk oprawców. 

Dan Brown

„Początek”
Sonia Draga, s. 576

Znany wszystkim z „Kodu Leonarda 
da Vinci” Robert Langdon, profesor 
Uniwersytetu Harvarda, przybywa 
do Muzeum Guggenheima w Bilbao, 
gdzie ma dojść do ujawnienia odkry-
cia, które „na zawsze zmieni oblicze 
nauki”. Gospodarzem wieczoru jest 
Edmond Kirsch, czterdziestoletni mi-
liarder i futurysta, którego oszałamia-
jące wynalazki i śmiałe przepowied-
nie zapewniły mu rozgłos na całym 
świecie. Kirsch planuje ujawnić 
informację, która będzie stanowić 
odpowiedź na fundamentalne pytania 
dotyczące ludzkiej egzystencji.
Gdy Langdon i kilkuset innych gości 
w osłupieniu ogląda oryginalną pre-
zentację, wieczór zmienia się w cha-
os. Chcąc stawić czoła zagrożeniu, 
Langdon musi uciekać z Bilbao. To-
warzyszy mu Ambra Vidal, elegancka 
dyrektorka muzeum...

Grzegorz Kubicki, 
Maciej Drzewicki 

„Ania. Biografia Anny 
Przybylskiej”
Agora, s. 392

Biografia przedwcześnie zmarłej 
popularnej i lubianej aktorki. Pojawiła 
się w polskim kinie znikąd i od razu 
stała się fenomenem: przed kamerą 
bardziej naturalna od szkolonych 
aktorek, utożsamiała „polski sen 
lat 90.” – była idealną dziewczyną 
z sąsiedztwa, która trafiła na okładki 
magazynów i do telewizji w szczyto-
wych godzinach oglądalności. 
Ania Przybylska została „Królową 
Serc” w kraju, w którym ludzie 
sukcesu – zwłaszcza „piękni i młodzi” 
– nigdy nie mają łatwo. Była sym-
patyczną Marylką ze Złotopolskich, 
ale też dziewczyną z rozkładówki 
„Playboya”. Raz mówiła, że nie ma 
pomysłu na życie poza aktorstwem, 
innym razem – że na pierwszym 
miejscu jest rodzina. 

Maciej Maleńczuk
„Maleńczuk gra 
Młynarskiego”
Sony Music 

Było kwestią czasu, że 
piosenki zmarłego w marcu 
br. Wojciecha Młynarskiego 
zaczną nagrywać inni artyści. 
Przy czym podkreślmy, że 
Maciej Maleńczuk nagrał 
swój album jeszcze przed 

śmiercią Mistrza. „Cztery dni 
przed śmiercią Wojciecha 
Młynarskiego skończyłem 
materiał na płytę. Chciałem, 
żeby jeszcze zaakceptował 
wybór tekstów. Był już zbyt 
słaby, żeby się z kimkolwiek 
spotykać, porozumiewaliśmy 
się za pośrednictwem Janka 
Młynarskiego" – mówił Ma-
leńczuk.
„Maleńczuk gra Młynarskie-
go” to płyta, u której źródeł 

tkwi poczucie misji – przypo-
mnienie nam Młynarskiego, 
którego tak naprawdę nie 
znamy. Maciej Maleńczuk 
zagłębił się w twórczość 
Młynarskiego i wybrał 12 
utworów. W interpretacjach 
Maleńczuka piosenki, wybra-
ne według klucza, który sam 
artysta nazywa politycznym, 
celnie punktują dzisiejszy 
„świat ten źle pomyślany”.

DOBRE NA PREZENT
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Norman Davies 

„Na krańce świata”
Znak Horyzont, s. 896

Wybitny historyk i pisarz Norman 
Davies w swojej nowej książce 
zaprasza nas do niezwykłej podróży, 
która wiedzie przez Azerbejdżan, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuala 
Lumpur, Singapur, Mauritius, Tasma-
nię, Nową Zelandię, Teksas, Nowy 
Jork, Maderę i Frankfurt. Dodajmy, 
że jest to podróż (prawie 900 stron!) 
przez historię.
Na globie oglądanym przez Norma-
na Daviesa znajdują się kontynenty 
fascynujących historii. Na kartach 
książki poznajemy urzędniczkę pasz-
portową z Azerbejdżanu i teksań-
skich ranczerów; dzieje pirackiego 
wybrzeża, dziś jednego z najbogat-
szych krajów świata, i losy hinduskich 
maharadżów; popłyniemy w rejs na 
Tasmanię i przejedziemy się rikszą 
ulicami Delhi. 
Efekt zapiera dech w piersiach. 

Reż. Robin Swicord

„Zaginiony bez śladu”
Monolith Video (film DVD)

Bohater tego dramatu Howard 
Wakefield (Bryan Cranston) wydaje 
się być uosobieniem sukcesu. Jest 
prawnikiem w cenionej kancelarii 
na Manhattanie. Po pracy wraca 
do domu na przedmieściach, gdzie 
czekają na niego kochająca żona 
(Jennifer Garner) i dwie córki. Jed-
nak pewnego dnia coś w nim pęka – 
mężczyzna przechodzi załamanie ner-
wowe. Ukrywa się w opuszczonym 
budynku naprzeciwko swojego domu, 
by z poddasza podglądać przez 
lornetkę swoją rodzinę. Zaniepoko-
jona żona rozpoczyna poszukiwania. 
Te nie dają rezultatu. Obserwujący 
pogrążonych w rozpaczy bliskich Ho-
ward postanawia pozostać w ukryciu 
na dłużej...

Reż. Reem Kherici 

„Miłość aż po ślub”
Monolith Video (książka + DVD)

Bezpruderyjna francuska komedia 
o miłości, zdradzie i o tym, że czasem 
łatwiej zorganizować szczęście 
komuś niż sobie. Juliette zajmuje 
się organizacją ślubów, ale sama 
jest zadowoloną z życia singielką. 
Facetów traktuje dość rozrywkowo 
i beztrosko korzysta z własnej urody. 
Szczególnie, że w dzieciństwie była 
szkolnym „brzydkim kaczątkiem”. 
Wszystko jednak zmienia się, gdy 
okoliczności zmuszają ją do organi-
zacji wesela Alexii, znienawidzonej 
koleżanki z podstawówki. Co gorsza, 
narzeczonym Alexii okazuje się być 
Mathias, uroczy facet, z którym Ju-
liette spędziła niedawno upojną noc. 
Trzeba być nie lada zawodowcem, by 
zorganizować szczęście wrednej kro-
wie i mężczyźnie, którego się kocha. 
Juliette nie może sobie pozwolić na 
stratę tego zlecenia. 

Krzysztof Krawczyk
„Wiecznie młody. Pio-
senki Boba Dylana”
Sony Music 

Ten album to zaskoczenie, 
a zarazem konsekwencja. 
Krzysztof Krawczyk wykonuje 
tylko najlepsze piosenki, a jego 
własny repertuar wzbogaca 
klasyka muzyki popularnej, czy 
będą to ponadczasowe polskie 

przeboje, czy na przykład 
utwory Leonarda Cohena. 
Ten wiecznie młody artysta 
już dawno planował nagranie 
albumu z piosenkami mistrza, 
Boba Dylana. 
Piosenkarz zaprosił do współ-
pracy dwie osoby kluczowe do 
powstania projektu. Pierwszą 
z nich jest Daniel Wyszogrodz-
ki, tłumacz i znawca twórczości 
Dylana. Drugą – Wiesław 
Wolnik, aranżer i muzyk, 

odpowiedzialny za brzmienie 
albumu. Zarówno tłumacz, jak 
i aranżer asystowali piosenka-
rzowi w wyborze repertuaru.
Na płycie znalazły się m.in. po-
pularny przebój country „Będę 
twój dzisiaj wieczorem”, słynny 
protest-song „Odpowiedź zna 
wiatr” oraz piosenka „Jak-
bym pukał do nieba drzwi”, 
pochodząca z legendarnego 
westernu „Pat Garrett & Billy 
the Kid”. 
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MLEKO Z CZOSNKIEM
 wzmacnia

To para idealna, gdy zaczyna nas
coś brać. Czosnek warto jeść przez
cały sezon grypowy, bo poprawia
pracę układu odpornościowego.
W połączeniu z mlekiem jego
wzmacniające działanie się potęgu-
je. Mleko z czosnkiem wypite wie-
czorem uspokaja i pozwala lepiej 
wypocząć. Podczas choroby
czosnek zaś działa jak lek – nazy-
wany jest naturalnym antybioty-
kiem. Te właściwości zawdzięcza 
substancji czynnej, allicynie.
Przy silnym katarze i kłopotach
z zatokami lepiej jeść czosnek 
solo, bo nabiał zwiększa produkcję 
śluzu w organizmie.

SYROP MALINOWY  poskramia gorączkę
Czy wiesz, że w malinach są salicylany, czyli substancje podobne do tych, które występują w popularnej aspirynie? 
Dlatego świetnie sprawdzają się jako środek napotny i przeciwgorączkowy. Nasze babcie to wiedziały i dlatego 
zawsze miały w spiżarni zapas domowego soku malinowego. To idealny środek wzmacniający organizm.
Zawiera witaminy C i z grupy B, a także minerały, m.in. magnez, potas i żelazo. Ma też właściwości przeciwzapalne
i antybakteryjne. Jednak uwaga na podróbki: w sklepach jest dużo soków, które maliny mają tylko w nazwie,
bo znajduje się w nich zaledwie ich śladowa ilość. W czasie infekcji warto też pić herbatkę z suszonych owoców: 
2 łyżeczki zalej szklanką wrzątku, po wystudzeniu można dodać łyżeczkę miodu. 

STYCZNIOWE DOBRE RADY W SPRZEDAŻY OD 6 GRUDNIA
Z KALENDARZYKIEM NA 2018 ROK

, dwa modne wzory
     do wyboru
, praktyczne porady
, horoskop na nowy rok
, poręczny format idealny
     do torebki

ROSÓŁ   stawia na nogi
Wywar warzywny z dodatkiem kurczaka pomaga szybciej wrócić do siebie 
po chorobie. Mięso to źródło wzmacniającej cysteiny, która pomaga ukła-
dowi odpornościowemu walczyć z wirusami. To idealny posiłek w czasie 
przeziębienia: nie obciąża organizmu, a jest pożywny i rozgrzewa organizm 
od środka. Gdy jesz lub pijesz gorący aromatyczny bulion, przy okazji inha-
lujesz i udrażniasz sobie drogi oddechowe. Jeśli zaś do wywaru dodasz 
odrobinę imbiru, zwiększysz jego rozgrzewające właściwości i wzbogacisz 
zupę o antybakteryjny składnik. 

Babcine sposoby
na przeziębienie

xxx_Kolporter_DR_promo_kalendarzyki.indd   1 16.11.2017   16:19

dobre rady

46

NASz KOLPORTeR 12/2017      



Na ok. 20 kawałków
Potrzebne składniki:
Ciasto ucierane:
250 g miękkiego masła
250 g cukru
6 średnich jajek (M)
350 g mąki
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżki kakao
łyżka mleka
250 g suszonej żurawiny
Krem waniliowy:
torebka budyniu waniliowego
500 ml mleka
100 g cukru
250 g miękkiego masła
Ponadto:
150 g gorzkiej czekolady, posiekanej
kakao do oprószenia
50 g suszonej żurawiny

Przygotowanie:
1 Masło ubić na krem, stopniowo do-
dawać cukier i jajka, ubijając. Mąkę 

wymieszać z proszkiem do piecze-
nia, przesiać i wymieszać z kremem. 
Odłożyć ponad połowę ciasta. Resztę 
ciasta wymieszać z kakao i mlekiem. 
Blachę wyłożyć papierem do pie-
czenia. Ustawić dookoła ramkę do 
pieczenia (ok. 28 x 28 cm). Wyłożyć 
do ramki jasne ciasto. Na nim ułożyć 
w kupkach ciemne ciasto i lekko fala-
mi wcisnąć je w jasne ciasto.

2 Rozmieścić na cieście żurawiny 
i lekko wcisnąć w ciasto. Przykryć 
z wierzchu arkuszem pergaminu. 
Upiec w rozgrzanym piekarniku.

Temperatura pieczenia: piekarnik 
rozgrzany do 175C, przy termo-
obiegu do 155C, gazowy ustawić 
na 2-3.
Czas pieczenia: ok. 45 minut. 

Zostawić ciasto do ostygnięcia.

3 Proszek budyniowy wymieszać 
z 200 ml mleka. Resztę mleka zago-
tować z cukrem. Wymieszać z prosz-
kiem budyniowym i zagotować, mie-
szając. Ostudzić, od czasu do czasu 
energicznie mieszając. Ubić masło na 
krem i wymieszać z budyniem, doda-
jąc go po łyżce.

4 Rozsmarować krem na cieście 
i posypać czekoladą. Oprószyć kakao 
i posypać żurawinami. Przed poda-
niem chłodzić 1-2 godziny.

Rada: Zamiast suszonej żurawiny 
można od września do stycznia użyć 
również świeżych owoców żurawiny. 
W tym celu ok. 350 g świeżych żu-
rawin podgrzewać 1-2 minuty w gar-
nuszku z łyżeczką wody i 5 łyżkami 
cukru, ciągle mieszając. Z wyjątkiem 
kilku żurawin do dekoracji rozmieścić 
owoce na ciemnym cieście i upiec cia-
sto jak opisano.

Fale Dunaju z żurawiną

www.              .pl relaks i hobby

Przepis pochodzi z gazety 
Pieczenie jest proste  5/2017

Zima to czas 
na przyjemności

3 stycznia 
w kioskach

reklama korpolter DWS3_17 i Pie5_17.indd   2 2017-11-23   08:33:34
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Polecamy prezent pod choink´

– Magiczne Klucze Losu,
z których dowiesz si´, co Ci´ czeka w roku 2018

�Mo˝liwe b´dà pokazy siły i próby
wywierania presji politycznych. Âwiat
na chwil´ mo˝e stanàç przed obliczem
du˝ego zagro˝enia, ale w ostatniej chwili

kryzys zostanie za˝egnany.

� Łatwiej rozwijaç si´ b´dzie nie tylko
kreatywnoÊç, ale i intuicja

�Wibracjom roku przyÊwiecaç b´dzie
dà˝enie do współpracy, przynale˝noÊci
do grupy, zwiàzku, rodziny.

WRÓ˚BY

www.4wymiar.pl
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Horoskop
BARAN 21.03 – 19.04 
Ktoś chce Cię sobie podpo-
rządkować. Nie lubisz tego 
i bronisz się. W finansach mimo 
problemów sprawy idą do 
przodu. W pracy dużo zadań. 
W miłości nie zatrzymuj nikogo 
na siłę.

BYK 20.04 – 20.05
To miesiąc spokojniejszy niż 
poprzednie. Łatwiej osiągasz 
cele. W finansach większa 
stabilność. W pracy walcz – 
masz siłę sprawczą. W domu 
inwestycje. Nie komplikuj spraw 
w miłości.

BLIŹNIĘTA 21.05 – 21.06 
Masz dużo spraw do załatwie-
nia. Jesteś doskonale zorga-
nizowany. Dajesz innym dobry 
przykład. Niespodziewany 
przypływ dodatkowej gotów-
ki. W pracy rozwój. W domu 
zmiany.

RAK 22.06 – 22.07
Nie poświęcaj się dla innych. 
Zadbaj o siebie i swoje sprawy. 
W drugiej połowie miesiąca 
zachowaj ostrożność w wy-
datkach. W pracy pozytywne 
zmiany. W miłości czas działa 
na Twoją korzyść.

STRZELEC 23.11– 21.12
Masz dużo uroku osobistego – 
pokaż go światu. W finansach 
dobrze się dzieje, nie zepsuj 
tego. W pracy też dobry czas. 
Możliwy awans. W miłości nie 
wybiegaj w przyszłość. Ciesz 
się chwilą.

LEW 23.07 – 22.08 
Nie czekaj, aż ktoś powie Ci, co 
masz robić. Po prostu zacznij 
działać. W finansach sprawy 
toczą się w dobrą stronę. W pracy 
powracają stare problemy. 
W domu szczęśliwe rozwiązania.

PANNA 23.08 – 22.09
Miesiąc spokojny i harmonijny. 
Dobry humor Ci dopisuje. Włóż 
wszystkie siły w pracę. Jest teraz 
najważniejsza. W domu nagro-
madzenie obowiązków. W miłości 
odpuść sobie.

WAGA 23.09 – 23.10
Twój układ nerwowy jest słabszy. 
Potrzebujesz odpoczynku. 
W finansach dobry czas. W pracy 
konieczne jest poniesienie ofiary. 
Nie buntuj się. W domu i w miło-
ści pozwól na zmiany. 

SKORPION 24.10 – 22.11 
Okazje same się pojawiają. Reszta 
zależy tylko od Twoich decyzji 
i szybkości działań. Niespodziewa-
ne wydatki. W pracy problemy, ale 
je rozwiążesz. W domu nadrabia-
nie zaległości.

KOZIOROŻEC 
22.12 – 19.01 
Nie jesteś pewny przyszłości, 
ale masz siłę i determinację do 
realizacji zadań. W finansach 
początek miesiąca trudniejszy, ale 
potem stabilnie. W pracy kieruj się 
intuicją. W domu poprawa relacji.

WODNIK 20.01 – 18.02
Zbyt dużo zajmujesz się przeszło-
ścią. Skoncentruj się na teraźniej-
szości. Poprawi się Twoja sytuacja 
finansowa. W pracy trudne 
zadania. W miłości konieczne są 
konkretne deklaracje.

RYBY 19.02 – 20.03
Zacznij wreszcie realizować swoje 
pomysły na życie. Nie oglądaj się 
na innych. W finansach przypływ 
i odpływ pieniędzy. W pracy sytu-
acja się skomplikuje, ale osiągniesz 
cel. W miłości usuń wątpliwości.

Więcej przeczytasz w „Czwartym 
Wymiarze” nr 12/2017.
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Kolporter zachęca do współpracy osoby 50+
Firma Kolporter wprowadziła szereg dodatkowych 
ułatwień dla osób w wieku 50+, które chcą poprowa-
dzić salonik prasowy – m.in. kurs obsługi komputera, 
wsparcie w założeniu działalności gospodarczej, 
pomoc w jej prowadzeniu, a także znalezieniu współ-
pracowników.
– Z naszych analiz wynika, że ponad 30 procent 
naszych partnerów to osoby powyżej 50 roku życia. 
Również wśród kandydatów na partnerów przeważa ta 
grupa wiekowa. Dlatego zdecydowaliśmy się na przy-
gotowanie dla nich specjalnej oferty, ukierunkowanej 
przede wszystkim na ułatwienie im przyszłej pracy. 
Przykładowo – część osób w tej grupie wiekowej nie 
miało wcześniej styczności z komputerem lub stycz-
ność ta była ograniczona, więc zrozumiałe jest, że 
może mieć obawy dotyczące pracy z komputerem – 
mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

12.10.2017

Bilety PolRegio dostępne w salonikach 
Od 19 października pasażerowie mogą kupić bilety na 
pociągi PolRegio w blisko 800 salonikach prasowych 
Kolportera. Terroplan, właściciel portalu e-podroznik.pl 
wprowadza też możliwość kupna biletu w salonach na 
pojazdy innych przewoźników, także autobusowych.
19 października Przewozy Regionalne, rozszerzyła 
współpracę z firmą Teroplan, właścicielem serwisu 
e-podróżnik.pl oraz z firmą Kolporter, właścicielem sieci 
saloników prasowych.
– Podejmując współpracę z Kolporterem oferujemy 
naszym pasażerom możliwość zakupu biletów w blisko 
ośmiuset salonikach prasowych, dokonując tym samym 
przełomu w skali kraju w kwestii podejścia do potrzeb 
klientów. Zwiększenie dostępności oferty PolRegio 
to kluczowy element w strategii sprzedaży biletów 
przewoźnika. Saloniki Kolportera zlokalizowane są 
w centrach miast i miasteczek, co w radykalny sposób 
ułatwi korzystanie z naszych usług zwłaszcza tam, gdzie 
kas biletowych nie ma – powiedziała Anna Lenar-
czyk, członek zarządu, dyrektor handlowy Przewozów 
Regionalnych. 

9.10.2017 

Karty Netflixa w salonikach Kolportera
Kolporter wprowadza od listopada w swoich saloni-
kach prasowych karty podarunkowe Netflixa. Będzie 
można kupić je w dwóch nominałach: 60 zł i 120 zł.
Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera, 
mówi, że pytania o dostępność kart powtarzały się 
już od pewnego czasu. – Nasi klienci dopytywali 

KOLPORTER w MEDIACH
o karty Netflixa, staraliśmy się więc aby możliwie jak 
najszybciej znalazły się w naszej ofercie. 
W Polsce karty podarunkowe Netflixa weszły do 
sprzedaży w październiku br. Za ich pomocą można 
opłacić jeden z trzech wybranych w serwisie planów 
i przedłużyć aktywność konta. Od listopada oba 
nominały kart będą dostępne w całej sieci saloników 
Kolportera.

31.10.2017

Kolporter premiuje płatności kartami
Za każde wydane 5 zł w salonie Kolporter, klient 
uczestniczący w „Mastercard priceless specials” 
otrzymuje 3 punkty (podczas każdej transakcji kartą 
zarejestrowaną w programie). Uzbierane punkty klient 
wymienia na nagrody lub vouchery zakupowe, które 
dostępne są w katalogu nagród programu. Punkty 
można zdobywać tylko podczas zakupów, nie są nali-
czane np. za przelewy między rachunkami czy wypłaty 
gotówkowe. 
Zbieranie punktów klient może rozpocząć po otrzy-
maniu lub aktywacji w programie dowolnej karty 
Mastercard lub Maestro wydanej przez jeden z banków 
współpracujących z programem „Mastercard priceless 
specials”. Od momentu zarejestrowania karty płatniczej 
w „Mastercard priceless specials” punkty doliczane są 
automatycznie do konta klienta po każdej bezgotówko-
wej transakcji, dokonanej za pomocą zarejestrowanej 
w programie karty w sklepach lub innych punktach 
handlowo-usługowych będących partnerami programu.

6.11.2017

Kolporter i Cracovia Kraków 
partnerami biznesowymi
Firma Kolporter podpisała umowę o współpracy z eks-
traklasowym klubem piłkarskim Cracovia Kraków. Jest 
to 12 klub sportowy, który nawiązał współpracę z Kol-
porterem. Bilety na mecze „Pasów” będą, od środy, 15 
listopada, dostępne w wybranych salonikach praso-
wych Kolportera w Krakowie, Tarnowie i Miechowie.
Wejściówki na mecze „Pasów” będą dostępne w pięciu 
salonikach w Krakowie, znajdujących się głównie w ga-
leriach i centrach handlowych. Będzie można je nabyć 
w salonikach w Galerii Krakowskiej, Galerii Bronowice 
(Auchan), Centrum Handlowym M1 i Centrum Handlo-
wym Serenada. Dostępne będą także w saloniku znaj-
dującym się przy markecie budowlanym OBI, przy ul. 
Bora Komorowskiego. Bilety będą także sprzedawane 
w dwóch miejscowościach poza Krakowem: Tarnowie 
(Galeria Tarnovia) i Miechowie (Galeria Miechowska).

16.11.2017
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najbardziej 
inspirujące porady, 
jak udekorować dom 
na Święta Bożego 
Narodzenia

niezwykły 
przewodnik 
po eleganckich, 
nowoczesnych, 
designerskich 
prezentach

oraz tradycyjne 
przepisy 
bożonarodzeniowe 
w zupełnie nowej 
odsłonie

kuchnia gotowa 
na święta, radzimy 
co zrobić, by przygotowanie 
świątecznych potraw było 
miłe, łatwe i przyjemne

 Jedyny magazyn wnętrzarski o objętości aż 228 stron, a w nim:

AŻ 70 STRON REPORTAŻY Z PIĘKNYCH DOMÓW W CAŁEJ EUROPIE
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JUSTICE LEAGUE 
– NAKLEJKOWA KOLEKCJA 

Rocznik
Cena: zestaw startowy – 6,50 zł; 
saszetka z naklejkami 
(w każdej 5 naklejek) – 2,50 zł
Wydawca: PANINI S.P.A. 
 
Panini wprowadza na rynek nową, 
naklejkową kolekcję, która powstała 
na podstawie filmu science fiction, 
będącego na ekranach kin od 15 
listopada 2017 r. Film opowiada 
o losach komiksowych superboha-
terów wydawnictwa DC Comics, 
działających pod nazwą Liga Spra-
wiedliwości, którzy chronią świat 
przed niebezpieczeństwem. Cztery 
filmy, jedna historia, jedna unikalna 
naklejkowa kolekcja!
Na kolekcję składają się: zestaw 
startowy z 32-stronicowym albu-
mem na naklejki + 2 saszetki z na-
klejkami oraz 228 naklejek (w tym 
84 naklejki wydrukowane specjalną 
techniką).

BRAVO SPORT POLECA  

Dwumiesięcznik
Cena: 6,99 zł 
Wydawca: Bauer

Wyjątkowe, jedyne takie czasopi-
smo skierowane do szerokiej rzeszy 
kibiców piłkarskich (w tym także 
tych najmłodszych), którego tema-
tyka budzi coraz większe zaintere-
sowanie w związku z nadchodzącym 
„piłkarskim świętem”, czyli Mistrzo-
stwami Świata, które odbędą się 
w czerwcu 2018 r. w Rosji.
Na łamach magazynu czytelnik 
znajdzie ekskluzywne wywiady 
z gwiazdami drużyny narodowej, 
mnóstwo ciekawostek i statystyk. 
Kibice dowiedzą się wszystkiego 
o Lewandowskim, Gliku, Miliku czy 
Grosickim i pozostałych reprezen-
tantach naszej drużyny, o ich sukce-
sach, rekordach a także, o aktual-
nej formie i życiu prywatnym.

PORADY. 
CZEKAJĄC NA ŚWIĘTA

Półrocznik
Cena: 7,90 zł
Wydawca: EuroPress Polska

Czasopismo, które pomoże każdej 
pani domu perfekcyjnie przygoto-
wać Święta i stworzyć wspaniały 
nastrój na świąteczny czas. 
Magazyn ukazuje się w okresie 
Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. 
Zawiera liczne porady odnośnie de-
koracji stołu i całego domu, przed-
stawia projekty ozdób i stroików, 
które można przygotować wykorzy-
stując różne techniki. Nie brakuje 
tu również przepisów na pyszne 
i efektowne świąteczne potrawy. 
Część stron publikacji poświęcona 
jest ciekawym pomysłom robótek 
na drutach. Wszystkie wskazówki 
i przepisy są bogato ilustrowane 
szczegółowymi zdjęciami.
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zabawki,
aniołki,
szopki

Zaserwuj
oryginalne
przekąski i
pieczenie

Przygotuj
efektowne
świąteczne
desery i
napoje

Ozdób dom 
z fantazją
i ze smakiem

Ozdób dom 
z fantazją
i ze smakiem

CIEPŁE I PIĘKNE:
PREZENTY DLA NIEJ, 
DLA NIEGO I DLA DZIECI

CIEPŁE I PIĘKNE:
PREZENTY DLA NIEJ, 
DLA NIEGO I DLA DZIECI

15 POMYSŁÓW
na kalendarz
adwentowy

15 POMYSŁÓW
na kalendarz
adwentowy

WYJĄTKOWE ARANŻACJE
ŚWIĄTECZNEGO STOŁU

2020

2018 (Nr 1) ● Cena 7,90 zł. ● (w tym 8 % VAT)

2525

250 pomysłów na świąteczne dekoracje, potrawy i prezenty 

sposobów 
na efektowne 
i oszczedne 
pakowanie prezentów

sposobów 
na efektowne 
i oszczedne 
pakowanie prezentów

,,

pysznych
upominków 

prosto z 
twojej kuchni

pysznych
upominków 

prosto z 
twojej kuchni

PORADY

KOLEKCJA: 
KOMIKSY STAR WARS

Dwutygodnik 
Cena nr 1: 14,99 zł, nr 2: 29,99 zł, nr 3 i następne: 39,99 zł
Wydawca: De Agostini Deutschland GmbH

Kolekcja „Komiksy Star Wars” jest przeznaczona dla wszystkich fanów 
sagi „Gwiezdne Wojny”, a także dla każdego miłośnika komiksów. 
W każdym numerze ukaże się jedna książka o objętości około 200 
stron. Kolekcja prezentuje najwspanialsze tytuły, które wydano w cią-
gu 40 lat istnienia „Gwiezdnych Wojen”: są to legendarne komiksy 
z oryginalnymi historiami, tworzone przez najbardziej utalentowanych 
artystów. Czytelnik będzie mógł dzięki nim zanurzyć się w fascynują-
cych, niezwykłych opowieściach, właśnie takich, jakich oczekujemy od 
świata „Gwiezdnych Wojen”.
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Dzięki sadze A Long Time Ago, którą firma Marvel zaczęła 

wydawać w 1977 r., bohaterowie Gwiezdnych Wojen  

po raz pierwszy pojawili się w świecie komiksu.

Seria ta przywołuje emocje, które wzbudzała w widzach 

oryginalna trylogia filmowa i uzupełnia ich fabułę o inne 

kosmiczne przygody, nowe postacie i sytuacje, które nigdy nie 

pojawiły się w filmach – to prawdziwa gratka dla fanów sagi.

Obowiązkowa kolekcja dla wielbicieli Star Wars i dla tych, 

którzy jeszcze nie znają potęgi Mocy.

TMTM

NOWOŚCI W OFERCIE
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Kompleksowe 
usługi magazynowe

• FOLIOWANIE CZASOPISM ,

• KOM PLETOWANIE 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

5
ZŁ

DARMOWY DOSTĘP

JA NA KARTĘ

NA KOMÓRKI

DO WSZYSTKICH
0 ZŁ/MIN

0 ZŁ/SMS I MMS

6 GB

51
39

37

PLUS.PL
Pakiet internetowy powiększony do 28.02.2018 r. Cena pakietu poza DUET-em 
to 29 zł/30 dni. Szczegóły w Regulaminach: „DUETY w Plus na Kartę”, „2 x więcej 
GB w Plus na Kartę”, „Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB” na plus.pl

JA NA KARTĘ

2 x WIĘCEJ 
INTERNETU

SMS/MMS
BEZ LIMITU

12 GB
6 GB 25ZŁ

ZA OSOBĘ 
NA 30 DNI

W DUECIE



Kompleksowe 
usługi magazynowe

• FOLIOWANIE CZASOPISM ,

• KOM PLETOWANIE PAKIETÓW PROMOCYJNYCH,

• DEKOMPLETACJA PAKIETÓW CZASOPISM, KSIĄŻEK 
LUB INNYCH PRODUKTÓW,

• WRZUTKOWANIE INSERTÓW,

• PRZYKLEJANIE DODATKÓW.

W październiku największy budżet na 
reklamę przeznaczyła branża farmaceu-
tyczna – jej wydatki reklamowe stanowiły 
40% wszystkich nakładów na reklamę 
w branżach zbadanych przez IMM. Na 
drugim miejscu znalazła się branża han-
dlowa, na trzecim – finansowa.
Wszystkie branże zainwestowały naj-
więcej środków w reklamę telewizyjną, 
w branżach farmaceutycznej i finansowej 
było to ponad 30% budżetu reklamo-
wego. W branży motoryzacyjnej budżet 
lokowany był proporcjonalnie we wszyst-
kich mediach.
Najwięcej w promocję w branży handlo-
wej zainwestował Lidl oraz Media Expert 
(budżety o wartości ponad 40 mln zł), 
a także Metro Group (właściciel m.in. 
marek Real i Saturn).
W branży handlowej największy budżet 
został wykorzystany na reklamę sklepów 
z elektroniką oraz sklepów dyskonto-
wych. Na trzecim miejscu znalazła się 
reklama hipermarketów.
 

RED

Raport został opracowany Magdalenę 
Pawłowską na podstawie danych z monito-
ringu reklam admonit IMM, obejmuje okres 
1-31.10.2017 r. Badaniem objęte zostały 
reklamy opublikowane w prasie oraz wyemi-
towane w radio i telewizji. Wydatki prezen-
towane w raporcie podawane są według 
oficjalnych cenników netto poszczególnych 
mediów.

Ile branże
 wydają na reklamę

STATYSTYKI

Instytut Monitorowania Mediów zbadał 
wydatki na reklamę w prasie, radiu 
i telewizji w październiku 2017 roku 
w wybranych branżach: handlowej, 
farmaceutycznej, finansowej, 
motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej.
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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

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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Uwaga, produkt szczególnie poszukiwany! 
Magiczne naklejki 4D!

Kolekcja świątecznych 
naklejek dla najmłodszych

Polecamy nową formę eksponowania 
produktów saszetkowych.

 

41 367 86 26
510 031 720
www.kolporter.com.pl

Nowość
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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


