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Ekstra! 
konkurs dla sprzEdawców

raz na pół roku pięciu 
najlepszych sprzedawców 
otrzyma nagrody w wysokości

1000 zł!

   w ofercie powieści nastĘpuJĄcYcH autorów:  

•rEmigiusz mróz•alEksandra marinina  
•diana palmEr•nora robErts•alEx kava 
•tEss gErritsEn•magdalEna witkiEwicz
•agniEszka krawczYk•krYstYna mirEk  
•HEnning mankEll•cHarlottE link 
• Jarosław grzĘdowicz

•  mieści 29 ksiĄŻEk

•  pełni funkcjĘ 
opakowania przy  
dostawie i zwrotach

•  umożliwia szybką 
wymianę oferty 
książkowej w cyklu 
miesięcznym

ksiĄŻkomat – unikalnY 
EkspozYtor z ksiĄŻkami

NOWOŚĆ!

kaŻda ksiĄŻka 

 w supErcEniE 
tYlko

9,99 zł

wYmiarY
EkspozYtora:
35 x 40 x 14 cm

akcJa „ksiĄŻkomat” bĘdziE wspiErana poprzEz promocJĘ w wYbranEJ prasiE („viva!”, „partY”, „FlEsz”,  
„poradnik domowY”, „przYJaciółka” lub „pani domu”) i w intErnEciE (na portalacH wizaŻ i polki.pl),  

a takŻE w social mEdiacH (FacEbook).



Czytanie to piękna rozrywka

Może i Polacy mało czytają, co nie znaczy, że w ogóle nie czytają. Ba, zna-
my takich, którzy nieustannie odczuwają głód czytania. Z punktu widzenia 
sprzedawców prasy i książek, to bardzo dobrzy, żeby nie powiedzieć – naj-
lepsi klienci. W listopadowym „Temacie miesiąca” piszemy więc o propozy-
cjach czytelniczych, które warto polecać klientom, szukającym zajmującej 
lektury. Oczywiście, w pierwszej kolejności przedstawiamy tytuły prasowe, 
w których czytelnicy znajdą ciekawe teksty na długie jesienne wieczory, 
ale też dobre np. do podróży. Są również książki z oferty dystrybucyjnej 
Kolportera. Bo przecież „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 
sobie ludzkość wymyśliła” – jak zauważyła kiedyś nasza noblistka, Wisława 
Szymborska.
A skoro mówimy o czytaniu, zachęcam też do lektury pozostałych artyku-
łów z bieżącego wydania „Naszego Kolportera”. Liczymy, że każdy znajdzie 
dla siebie coś ciekawego. Jak choćby rozmowę z Grzegorzem Kacz-
markiem, który sprzedaje prasę praktycznie pod gołym niebem i osiąga 
świetne wyniki. Jak to robi – dowiecie się z artykuły. Przypominamy także 
postać „Szalejącego reportera”, czyli Egona Erwina Kischa, który miał 
ogromny wpływ na rozwój reportażu prasowego i literackiego. Natomiast 
do przeczytania wywiadu ze znaną modelką Joanną Krupą specjalnie 
namawiać nie trzeba.

Grzegorz Kozera
Redaktor naczelny

NASZ KOLPORTER 
11 2018 (251)
WYDAWCA 
Kolporter  
spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością sp. k. 
 
REDAKTOR NACZELNY 
Grzegorz Kozera 
 
KOLEGIUM REDAKCYJNE 
Dariusz Materek 
Kinga Szymkiewicz
Tomasz Żebrowski

RADA PROGRAMOWA
Mariusz Iskało
Justyna Kozłowska
Bogusław Morański
Michał Zbytek 

KOREKTA 
Kinga Szymkiewicz
 
REKLAMA
tel. 41 367 82 24
tel. kom. 510 030 119
 
OPRACOWANIE 
KOMPUTEROWE 
Kolporter  
Dział Marketingu 
Kielce, ul. Zagnańska 61 
tel. 41 367 80 34

SKŁAD 
Katarzyna Ryczek
  
DRUK 
Drukarnia ART
01-339 Warszawa  
ul. Fortuny 5 

ADRES REDAKCJI 
„Nasz Kolporter” 
25-528 Kielce 
ul. Zagnańska 61 
tel. 41 367 80 31 
www.nasz.kolporter.com.pl
 

Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść reklam i ogłoszeń 
i nie zwraca nie zamówionych 
materiałów.
Zdjęcie na okładce:
Istock
Zdjęcie redaktora naczelnego:
Sylwia Bętkowska

od redaKtora  NASZ KOLPORTER 11/2018



temat miesiąCa
6 Co czytać w jesienne wieczory

W długie jesienne wieczory czytanie dla wielu 
Polaków było kiedyś jedną z najważniejszych 
rozrywek. Na szczęście ciągle są Polacy, którzy 
lubią czytać zarówno prasę, jak i książki, a także 
rozwiązywać szarady.

ryneK prasowy
11 Unikalne rozwiązanie dla sprzedawców

Oferowany przez Edipresse Polska Książkomat 
to nowatorska forma promocji i sprzedaży taniej 
książki.

19 Klienci mogą na mnie liczyć
Rozmowa z Grzegorzem Kaczmarkiem.

21 prom po drodze
22 otwarte serca tygodnika „aBC”

Spis 
treści

48 warto polecić
49 nowości w ofercie 

aKtUalnośCi
12 wydawcy premiują handlowców

Wydawcy prasy coraz chętniej organizują konkur-
sy dla sprzedawców.

14 Kolporter wspiera kontrahentów
Już blisko 1200 kontrahentów Kolportera
korzysta z uruchomionego pod koniec marca
br. specjalnego portalu dla sprzedawców prasy.

17 superkonkurs rozstrzygnięty!
Zakończył się konkurs z wydawnictwem Edipres-
se Polska.

27 rozwijają wyobraźnię dziecka
54 Kolporter w mediach
58 Kartka z kalendarza
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41 leki otC w małych sklepach

poradniK sprzedawCy
52 pomyłka kasjera

W przypadku transakcji elektronicznych z wyko-
rzystaniem karty płatniczej najczęstszym
błędem kasjera jest wpisanie w terminalu
niewłaściwej kwoty.

Spis 
treści

rozrywKa
24 Gwiazda numeru

Joanna Krupa
28 świat jak na dłoni 

Niebezpieczeństwo dla 100 milionów ludzi?
39 opowiadanie

Droga do prawdy
40 patenty „men's Health”  
 i „women's Health”
42 Historia prasy

Szalejący reporter
43 Horoskop „wróżki”
44 Humor „angory” 
48 Quiz prasowy
50 dobre do jedzenia
56 Krzyżówka technopolu

prawo
32 postępowanie zabezpieczające

Postępowanie zabezpieczające jest to postępo-
wanie samodzielne, mające na celu udzielenie
tymczasowej ochrony prawnej uczestnikom
i stronom postępowania.

psyCHoloG
36 w teatrze emocji

Emocje są jak teatralny spektakl, gdzie aktorzy 
odgrywają swoje role zgodnie ze scenariuszem. 

statystyKi
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temat miesiąCa

w długie jesienne wieczory czytanie dla wielu polaków było kiedyś jedną 
z najważniejszych rozrywek. w dobie internetu, telewizji kablowych i łatwo 
dostępnych filmów, czytamy mniej niż przed laty. na szczęście ciągle są polacy, 
którzy lubią czytać zarówno prasę, jak i książki, a także rozwiązywać szarady. 
oferta Kolportera jest bogata i różnorodna, nie brakuje w niej tytułów, które 
warto polecać klientom.

Co czytać 
w jesienne wieczory

Zacznijmy od prasy. Z setek tytułów 
prasowych, które trafią do punktów 
sprzedaży, nie zawsze łatwo jest 
wybrać te, które mogłyby zaintereso-
wać czytelników szukających „czegoś 
do poczytania”. Dużo więc zależy od 
tego, czy sprzedawca jest zoriento-
wany, co ma w bieżącej dostawie. 

najważniejsze są emocje
Dużo tytułów, przy lekturze których 
można przyjemnie i pożytecznie 

spędzić czas, ma w swoim portfolio 
wydawnictwo Bauer. Oprócz „Życie 
na Gorąco” i „Chwila dla Ciebie”, 
można wymienić „Show”, „Barwy 
Życia”, „100 rad”, „Twoje Imperium”, 
„Retro”. Do dojrzałych kobiet, które 
kochają czytać, adresowany jest 
dwutygodnik „Z Życia Wzięte”.
– Każdy numer oferuje czytelnicz-
kom kilkanaście ciekawych historii 
utrzymanych w formie zwierzeń – 
mówi Maciej Brzozowski, dyrektor 

PR wydawnictwa Bauer. – Tematy-
ka jest bardzo zróżnicowana, podob-
nie jak nasi odbiorcy. Staramy się 
tak dobierać teksty, by każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Publikuje-
my zabawne anegdoty, kryminały, 
romanse, ale też teksty porusza-
jące ważne kwestie społeczne czy 
problemy, z którymi zmaga się wiele 
polskich rodzin. Cały czas pamię-
tamy o jednym – najważniejsze są 
emocje, bez nich nie ma dobrego 
tekstu. Zależy nam na tym, by 
pokazać uczucia naszych bohaterów 
– ich pragnienia, tęsknoty. Można 
powiedzieć, że „Z Życia Wzięte” jest 
gazetą nie tylko do czytania, ale też 
do przeżywania. To w dużej mierze 
decyduje o sukcesie pisma. Staramy 
się pokazywać naszym odbiorcom 

„Kolory życia” to ko-
lekcja bestsellerowych 
powieści obyczajowych 
napisanych przez naj-
lepsze polskie autor-
ki. Edipresse przy-
gotowało też serię 
kryminałów „Agatha 
Raisin”. Tytuł to na-
zwisko głównej boha-
terki powieści krymi-
nalnych autorstwa M.C. 
Beaton.
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Co czytać 
w jesienne wieczory

Anna Kwiatkowska z saloniku  
w Golubiu Dobrzyniu: 
Kiedy panie pytają mnie, co im po-
lecić do czytania, proponuję m.in. 
„Twój Styl”, bo jest w tym miesięcz-
niku dużo ciekawych tekstów na roz-
maite tematy, począwszy od wywiadów, 
psychologii, a na modzie skończywszy. 
Tym, którzy lubią lżejsze i krótsze 
teksty polecam „Chwilę dla Ciebie”, 
„Życie na Gorąco”, „Na żywo” czy 
„Galę”. Zresztą moje klientki często 
same wiedzą, co chcą kupić i pro-
szą konkretny tytuł. Podobnie jest 
z panami, z tym że oni wolą tygodni-
ki opinii, czasopisma motoryzacyjne 
i historyczne, takie jak np. „Focus 
Historia”. 

to, co ważne z różnych, zawsze 
bardzo subiektywnych perspektyw – 
podkreśla dyrektor Brzozowski. 
W najnowszych numerach „Z Życia 
Wzięte” będzie można przeczytać 
m.in. przejmującą historię o babci 
zmuszonej zastąpić swoim wnukom 
rodziców. Nie zabraknie również 
opowieści o miłości, która spadła na 
dwoje dojrzałych ludzi znienacka. 

nie tylko dla pań
Oczywiście mylne byłoby twierdze-
nie, że na rynku dostępne są wy-
łącznie czasopisma adresowane do 
pań. Panowie także mogą znaleźć 
coś dla siebie. Choćby najnowszy 
numer kwartalnika „Elle Man”, 
w którym można przeczytać wywiad 
z wokalistą Dawidem Podsiadło, 
rozmowę Agnieszki Prokopowicz 
z psychologiem Jackiem Masłow-
skim o trudnych wyborach oraz 
sposobach, jak się nie dać stłamsić 
kobiecie, a także poznać najnowsze 
trendy w męskiej modzie. 
A wszystkim, niezależnie od płci, 
którzy interesują się szeroko pojętą 
kulturą, literaturą i sztuką warto 
zaproponować i polecić „Przekrój”, 
reaktywowany dwa lata temu jako 
kwartalnik, oraz ciągle jeszcze 
młody miesięcznik „Pismo”. 

magazyn rozmaitości 
Tygodnika „Angora” nie trzeba 
specjalnie polecać, należy do naj-
chętniej kupowanych i czytanych 
tygodników społeczno-politycz-
nych, tak przez panie, jak i panów. 
– Jesteśmy nowoczesnym, ilu-
strowanym magazynem adreso-
wanym do jak najszerszej grupy 
Czytelników, którzy znajdą u nas 
teksty oraz komentarze politycz-
ne, społeczne i kulturalne – mówi 
redaktor naczelny „Angory”, 
Paweł Woldan. – Są to zarówno 
przedruki z innych czasopism 
i mediów elektronicznych, jak rów-
nież efekty pracy naszych dzien-
nikarzy i współpracowników. Nie 
brakuje u nas porad prawniczych, 
medycznych, językowych, dla 
działkowiczów i „złotych rączek”. 
Sporo miejsca poświęcamy litera-

turze. Kontaktom z Czytelnikami 
służy największy w polskiej prasie 
dział listów. W ANGORZE nasi 
Czytelnicy znajdą pisaną specjal-
nie dla Nich powieść w odcinkach, 
zagadkę kryminalną, konkursy 
i wiele krzyżówek. Nawet wier-
szokletom zapewniliśmy stałą 
rubrykę, w której mogą pochwalić 
się swymi poetyckimi dokona-
niami. Mamy też ANGORKĘ – 
całkiem dorosłą gazetę dla dzieci, 
a także bogaty przegląd prasy 
zagranicznej – PERYSKOP. Nie 
sposób pominąć naszych rysow-
ników, których prace to felietony 
rysunkowe dotyczące spraw, które 
wszystkich interesują. W każdym 
wydaniu mamy takich rysunków 
kilka. 

Kolekcje do czytania 
Ale są też czytelnicy, którzy lubią 
delektować się czytaniem i wolą 
lekturę, którą mogą rozłożyć na kilka 
czy kilkanaście wieczorów. I tak 
doszliśmy do książek. 
Aktualnie w sprzedaży jest kilka 
książkowych kolekcji wydawnictwa 
Edipresse, których poszczególne 
tomy ukazują się co dwa tygodnie. 
„Kolory życia” to kolekcja bestsel-
lerowych powieści obyczajowych 
napisanych przez najlepsze polskie 
autorki: Marzenę Rogalską, Kry-
stynę Mirek, Magdalenę Kordel, 
Nataszę Sochę i Gabrielę Gargaś. 
Książki malują barwne portrety 
współczesnych kobiet zmagających 
się z przeciwnościami losu: poszuku-
jących miłości i przyjaźni, uwikłanych 
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w toksyczne związki, stawiających 
czoła problemom związanym z ma-
cierzyństwem i karierą zawodową. 
Zaskakując ciekawie skonstru-
owaną fabułą i emanującym z nich 
ciepłem, zmuszają do refleksji oraz 
uświadamiają, co tak naprawdę 
w życiu jest najważniejsze. 
Kolejna kolekcja Edipresse pt. 
„Słoneczny zakątek” jest ciepłą ro-
dzinną sagą w 75 tomach. Rodzina 
Auerbachów przeprowadza się do 
wielkiego domu, znajdującego się 
obok nowo powstającego osiedla. 

Na tle urokliwego jeziora, w są-
siedztwie ruin historycznego zam-
ku, rozgrywają się skomplikowane 
losy bohaterów: miłość miesza się 
z nienawiścią, podziw z zazdrością, 
zdrada z wiernością...
Przede wszystkim do pań adreso-
wana jest „Złota Kolekcja Danielle 
Steel” składająca się z 26 powieści 
autorki, która jest niekwestionowa-
ną królową literatury obyczajowej. 
Ma rzesze wiernych czytelniczek na 
całym świcie. Napisała ponad 130 
książek wydanych w 43 językach 

i sprzedanych w 800 milionach eg-
zemplarzy. Jej powieści wyjątkowo 
często i długo goszczą na listach be-
stsellerów. Z tego powodu Danielle 
Steel trafiła do „Księgi rekordów 
Guinnessa”. Duża część jej książek 
została sfilmowana. Edipresse 
przygotowało też serię kryminałów 
„Agatha Raisin”. Tytuł to nazwisko 
głównej bohaterki powieści krymi-
nalnych autorstwa M.C. Beaton. 
Natomiast tym, którzy gustują 
w literackiej klasyce, proponujemy 
ekskluzywną kolekcję wydawnictwa 
hachette Polska – to seria pięć-
dziesięciu ilustrowanych powieści 
angielskiego pisarza Charlesa Dic-
kensa. Wśród tytułów są tak znane 
pozycje, jak „Opowieść wigilijna”, 
„Klub Pickwicka”, „Wielkie nadzieje”, 
„David Copperfield” i „Oliver Twist”. 
– Z moich obserwacji wynika, że 
o ile po powieści obyczajowe czy 
romanse zwykle częściej sięgają 
panie, to zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni chętnie czytają kryminały – 
zauważa Anna Kwiatkowska. 
Jeśli ktoś chce się zorientować, 
jakie nowości książkowe pojawiają 
się na rynku, warto mu polecić 
„Książki. Magazyn do czytania”. 
Ten tytuł od tego roku ukazuje się 
jako dwumiesięcznik (wcześniej 

temat miesiąCa

Paweł Woldan, 
redaktor naczelny „Angory”: 
Jesteśmy nowoczesnym, ilustrowanym 
magazynem adresowanym do jak najszer-
szej grupy Czytelników, którzy znajdą 
u nas teksty oraz komentarze poli-
tyczne, społeczne i kulturalne. Są to 
zarówno przedruki z innych czasopism 
i mediów elektronicznych, jak również 
efekty pracy naszych dziennikarzy 
i współpracowników. Nie brakuje u nas 
porad prawniczych, medycznych, języ-
kowych, dla działkowiczów i „złotych 
rączek”.

Procent czytelników, którzy czytają 
przynajmniej jedną książkę rocznie

Polacy mało czytają
Polacy, niestety, czytają niewiele. W 2017 r. co 
najmniej jedną książkę w ciągu roku przeczytało 
tylko 38% Polaków – wynika z raportu Biblioteki 
Narodowej. 
To podobny wynik jak w kilku ostatnich latach. Po 
wyraźnych spadkach przypadających na okres 2004–
2008 poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się 
na poziomie nieco poniżej 40%. Podobnie stabilna 
jest liczba tzw. czytelników intensywnych, czy-
li osób deklarujących czytanie 7 i więcej książek 
rocznie: w ostatnim pomiarze było ich 9%. 
Pod względem czytelnictwa (przypomnijmy: 38 proc.) 
plasujemy się poniżej średniej europejskiej. Wię-
cej od nas czytają m.in. Niemcy, Czesi, Słowacy 
i Austriacy, nie mówiąc o Luksemburczykach, którzy 
czytają najwięcej w Europie.
Źródło: Biblioteka Narodowa

Luksemburg

81,7

75,3

38
73

Niemcy

AustriA
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był kwartalnikiem). W najnowszym 
numerze m.in.: redakcja wybie-
ra najlepsze nowości tej jesieni, 
rozmawia z Wiesławem Myśliwskim 
o jego nowej książce, recenzuje bio-
grafię Jacka Kuronia oraz odkrywa 
prawdy Mariusza Szczygła. Jest też 
rozmowa z Marcinem Wichą, świeżo 
upieczonym laureatem Nagrody 
Literackiej Nike.

rozrywki umysłowe
W długie jesienne wieczory, poza 
czytaniem, można także zająć 
się rozrywkami umysłowymi, czyli 
np. rozwiązywaniem krzyżówek 
i wszelkiego rodzaju szarad. Bardzo 
szeroka jest oferta wydawnictwa 
Technopol (jego krzyżówki co 
miesiąc zamieszczamy w „Naszym 
Kolporterze”), które publikuje m.in. 
serię miesięczników opartą na 
wspólnym cyfrowym wyróżniku 
zawartym w tytule: „100 Panora-
micznych”, „200 Panoramicznych”, 
„300 Panoramicznych”, „400 
Panoramicznych”, „500 Panora-
micznych”, „1000 Panoramicznych”. 
Inne serie poświęcone są sudoku: 
„100 sudoku z głową”, „200 sudoku 
z głową” i „300 sudoku z głową”, 
oraz jolkom: „100 jolek”, „200 jolek” 
i „300 jolek”. Technopol jest również 
wydawcą miesięcznika „Szaradzi-
sta”, „Diagramu Jolki”, „Krzyżówki 

W długie jesienne wie-
czory, poza czytaniem, 
można także zająć się 
rozrywkami umysłowy-
mi, czyli np. rozwią-
zywaniem krzyżówek 
i wszelkiego rodzaju 
szarad. 

Czy jest związek między czytaniem książek 
a preferowanymi źródłami wiadomości

z hasłem” i „Krzyżówki z przymruże-
niem oka”. 
Drugim ważnym wydawnictwem na 
rynku szaradziarskim jest Rozrywka, 
która gości w domach czytelników 
już ponad 60 lat. – Nasze czasopi-
sma uprzyjemnią jesienne wieczory 
i pomogą zapomnieć o szarudze pa-
nującej za oknem. A przecież to nie 
jedyna ich zaleta: to także świetna 
forma gimnastyki szarych komó-
rek, a efekt – znakomita pamięć 
zachowana przez wiele, wiele lat – 
podkreśla prezes zarządu Rozrywki, 
Iwona Broniarek. – W kolejnych 
numerach czasopism wydawanych 
pod szyldem „Rozrywki”, publikuje-
my różnorodne formy szaradziarskie. 
Każdy miłośnik łamania głowy znaj-
dzie tu coś dla siebie: początkujący 
– różnorodne krzyżówki, łatwiejsze 
jolki („Rozrywka do Podróży”, „Jolki 
na 102”), szukający wyzwań intelek-
tualnych – trudniejsze jolki, zadania 
anagramowe, szarady, rebusy („Roz-
rywka dla Każdego”, „Rozrywka. 
Jolki”), szukający zabawy słowem 
– krzyżówki z przymrużeniem oka ® 
(„Rozrywka”, „Rozrywka Magazyn”), 
a także konkursy zamieszczane 
w „Rewii Rozrywki”, lubiący zadania 
logiczne – sudoku („Nie tylko Sudo-
ku”) – dodaje Iwona Broniarek. 

Grzegorz Kozera
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Czyta co najmniej 1 książkę w roku

Czyta prasę 
tradycyjną

Czyta online Czyta prasę 
tradycyjną i online

Słucha i ogląda RTV Rzadko śledzi wiadomości

Nie czyta wcale
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Unikalne rozwiązanie 
dla sprzedawców 

ryneK prasowy

oferowany przez edipresse polska Książkomat to nowatorska 
forma promocji i sprzedaży taniej książki w punktach 
detalicznych nie sieciowych oraz oddalonych od centrów 
handlowych. Umożliwia klientom zgromadzenie w domu dość 
pokaźnej biblioteki w wyjątkowo przystępnej cenie.

dostarczany co 30 dni
Książkomat to nic innego jak efek-
towny kartonowy ekspozytor na 
książki z 30 tytułami wydawanymi 
przez Edipresse. Jest dostarczany 
do punktów sprzedaży co 30 dni. 
Jego oferta opiera się na naj-
lepiej sprzedających się seriach 
i co miesiąc zawiera kolejne tomy 
z kolekcji takich jak: „Śladami 
zbrodni” (książki autorstwa m.in. 
Remigiusza Mroza i Ryszarda 
Ćwirleja), „Seria z Pistoletem” 
(książki Aleksandry Marininy), 
„Sezon na Miłość” (Diana Palmer), 
„Książki o Miłości” (Nora Roberts), 
„Seria z Zimną Krwią” (Alex Cava 
i Tess Gerritsen), „Bestsellery na 
Obcasach” (kolekcja książek m.in. 
Magdaleny Witkiewicz, Agniesz-
ki Krawczyk i Krystyny Mirek), 
„Mistrz Szwedzkiego Kryminału” 
(henning Mankell), „Bestsellery 

Kryminalne” (Charlotte Link) oraz 
„Mistrzowie Polskiej Fantastyki 
(m.in. Jarosław Grzędowicz i Adam 
Ziemiański). Każda ze sprzedawa-
nych w nim książek ma też bardzo 
atrakcyjną cenę – kosztuje tylko 
9,99 zł!
Książkomat jest wykonany ze 
wzmocnionej tektury, dzięki czemu 
doskonale chroni książki przed 
uszkodzeniami podczas transpor-
tu. Aby zamienić go w efektowny 
ekspozytor, wystarczy odpako-
wać folię i ustawić jego pokrywę 
w pozycji pionowej, co zamienia 
ją w kolorowy header. Atrakcyjna 
forma graficzna zwiększa walory 
ekspozycyjne całej oferty i daje 
konsumentowi bezpośredni dostęp 
do każdej z prezentowanych w nim 
książek.

edi

Dołącz do konkursu
Książkomat został przygotowany z myślą o jak 
najprostszej obsłudze (Otwórz – Sprzedaj – 
Oddaj) oraz maksymalizacji wykorzystania 
potencjału niezrzeszonych punktów sprzedaży. 
Każdy sprzedawca, który zdecyduje się wziąć 
udział w tej promocji, oprócz zwiększenia ob-
rotów poprzez dodatkową ofertę, bierze udział 
w konkursie dla najlepiej sprzedających punk-
tów. W ramach tego konkursu co pół roku 5 
najlepszych sprzedawców otrzymuje nagrodę 
pieniężną w wysokości 1000 zł.
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Wydawcy 
premiują handlowców

wydawcy prasy coraz chętniej organizują konkursy dla sprzedawców. 
od początku września br., w punktach obsługiwanych przez Kolportera, 
przeznaczyli na ten cel już ponad 100 tys. zł.

Konkursy dla sprzedawców zorga-
nizowali m.in. Ringier Axel Springer, 
ZPR Media, Agora, Burda, Edipres-
se. Oprócz nagród finansowych, 
których łączna pula wyniosła ponad 
100 tys. zł, zaproponowali sprzedaw-
com różnego rodzaju nagrody rze-
czowe – m.in. vouchery do ośrodków 
wypoczynkowych czy sprzęt AGD.
– W ostatnich miesiącach rzeczy-
wiście znacząco wzrosła liczba kon-
kursów organizowanych specjalnie 
dla współpracujących z Kolporterem 
sprzedawców prasy – przyznaje 
Dariusz Materek, rzecznik 
prasowy Kolportera. – 
Wydawcy zauważyli, że to 
dość skuteczna metoda 

podniesienia sprzedaży. Dla sprze-
dawców każdy dodatkowy bonus 
za wyniki jest atrakcyjny i zachęca 
do aktywnej pracy z tytułem. Poza 
oczywistym walorem finansowym, 
konkursy dodatkowo motywują do 
pogłębiania wiedzy na temat technik 
sprzedaży, skutecznej ekspozycji, 
efektywnego kontaktu z klientem. 
Aktywna praca ze sprzedawcami jest 
jednym z ważnych elementów naszej 
strategii, konkursy organizowane 
przez wydawców bardzo dobrze się 
w to wpisują. Dlatego oczywiście 

zachęcamy do wdrażania kolejnych. 
W konkursach wydawcy nagradzają 
sprzedawców za wzrost sprzeda-
ży wskazanego tytułu lub tytułów 
(Ringier Axel Springer, Edipresse), 
odpowiednią ekspozycję (ZPR 
Media, Burda) lub sprzedaż teczkową 
prenumeraty (Agora). W tej ostatniej 
kategorii w listopadzie ruszył kolejny 
konkurs – tym razem organizowany 
przez Presspublikę. 
Większość konkursów jest dodat-
kowo wspierana przez wydawców 
nośnikami promocyjnymi, pozwalają-
cymi lepiej zaprezentować wybrane 
tytuły klientom. 

dm

Większość konkursów jest do-
datkowo wspierana przez wydaw-

ców nośnikami promocyjnymi. 
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3+ Magazyn dla najmłodszych  
pełen pomysłów na mądrą zabawę

„Pomysłowy Króliś” to: 

•  Różnorodne formy aktywności
•  40 naklejek w każdym numerze
•  Ćwiczenie koncentracji
•  Rozwijanie talentów
•  Przygotowanie ręki do pisania

www.pomyslowykrolis.pl

Nowy  
ulubieniec dzieci!

1. Spostrzegawczość 2. Przygotowanie  
do nauki pisania

3. Wyobraźnia 4. Zdolności  
plastyczne

Podpowiedzi  
dla rodziców, 

 jak bawić się  
z dzieckiem



aKtUalnośCi

Kolporter wspiera 
kontrahentów

Już blisko 1200 kontrahentów Kolportera 
korzysta z uruchomionego pod koniec marca 
br. specjalnego portalu dla sprzedawców prasy. 
to nowe narzędzie usprawnia komunikację 
punktów sprzedaży z dystrybutorem, ale także 
wpływa korzystnie na wyniki sprzedażowe. 

– System informatyczny, który 
udostępniamy za pośrednictwem 
portalu, zapewnia automatyzację wielu 
procesów, związanych z zarządzaniem 
asortymentem prasowym w punkcie 
sprzedaży. Chcieliśmy maksymalnie 
odciążyć sprzedawców od wszystkich 
dodatkowych czynności, tak aby mogli 
więcej czasu i uwagi poświęcić sprze-
daży. A w efekcie osiągnąć lepsze 

wyniki – mówi Michał Zbytek, dyrektor 
Pionu Sprzedaży Kolportera. 
Z portalu, znajdującego się pod ad-
resem portaldlaklienta.kolporter.
com.pl, mogą korzystać bezpłatnie 
wszyscy kontrahenci, którym Kol-

porter dostarcza prasę. Aby uzyskać 
login i hasło, powinni zgłosić się do 
obsługującego ich punkt sprzedaży 
oddziału Kolportera. 
Użytkownicy portalu mają m.in. pełen 
dostęp do informacji o dostawach 
tytułów i zwrotach, mogą zamawiać 
dodatkowe tytuły, monitorować swoje 
płatności, przygotowywać przelewy 
i oczywiście komunikować się z Biu-
rem Obsługi Klienta Kolportera.
– Zależało nam na tym, aby maksy-
malnie ułatwić i przyspieszyć komu-
nikację z kontrahentami. To dla nas 

kluczowy obszar współpracy. Staramy 
się zapewnić współpracującym z nami 
sprzedawcom stałe wsparcie meryto-
ryczne, dać dostęp do istotnych infor-
macji rynkowych, służyć na bieżąco 
fachowym doradztwem. Oczywiście 

oprócz portalu wykorzystujemy w tym 
celu także inne narzędzia – wyjaśnia 
dyrektor Zbytek.
Między innymi właśnie z myślą 
o sprzedawcach prasy Kolporter już 
od ponad 20 lat wydaje firmowy 
miesięcznik „Nasz Kolporter”, który co 
miesiąc dociera do blisko 30 tysięcy 
sprzedawców. Z kolei dla ajentów 
saloników prasowych Kolporter przy-
gotowuje cykliczny, ukazujący się dwa 
razy w miesiącu, e-biuletyn.

dm

portaldlaklienta.kolporter.com.pl 
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W każdy czwartek 
dowiesz się, 
jak zadbać o zdrowie:
ludzie – porady lekarzy
pro�laktyka – jak uniknąć chorób
przepisy – dla Twojego zdrowia
sprzęt – przydatny w rehabilitacji
prawo – pacjent w NFZ i ZUS

+

U nas znajdziesz:
• Najświeższe informacje z Polski i świata
• Dobrą publicystykę
• Świetnych autorów piszących o historii najnowszej
• Pasjonujące reportaże
• Sport
• Głos od naszych Czytelników

Dodatkowo w poniedziałki 
i piątki zamieszczamy 

przepisy kulinarne.

Nasz Dziennik. 
Jesteśmy codziennie 

w Twoim kiosku. 
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NagrodzeNi

za zwiększeNie 

wartości

sprzedaży

Zakończył się konkurs z wydawnictwem Edipresse Polska,  
adresowany do sprzedawców w kioskach, salonach  
i punktach sprzedaży, do których prasę dostarcza  
Kolporter. Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców.
Aby wziąć udział w konkursie, trzeba było zamówić nowe 
tytuły, które wcześniej nie znajdowały się w ofercie oraz 
zwiększyć zamówienia na tytuły sprzedawane dotychczas. 
Dodatkowo należało wyeksponować nowe magazyny  
w swoim punkcie sprzedaży i polecać je klientom.  
Wygrywał ten, kto najbardziej zwiększył wartość swojej 
sprzedaży w okresie od 1 do 31 sierpnia br. Aby szansę  
na zwycięstwo mieli wszyscy sprzedawcy, PSD zostały 
podzielone na trzy kategorie ze względu na sumę wartości 

sprzedaży magazynów 
i kolekcji wydawnictwa 
Edipresse w okresie ma-
rzec-maj 2018 r.  W każdej 
kategorii nagrodzono 10 sprze-
dawców, którzy osiągnęli najwyższy 
wzrost wartości sprzedaży w okresie 1-31 sierpnia 2018,  
w stosunku do wartości sprzedaży z okresu 1-30 czerwca 2018. 
Łączna pula nagród w konkursie wyniosła ponad 18 000 zł!

kategoria i 
 wartość sprzedaży

 do 500 zł
1. Dagmara Wojtas, Opole, kiosk,  
nagroda pieniężna w wysokości 2 500 zł
2. Krzysztof Bandurski, Olsztyn, kiosk 
z wejściem do środka, weekendowy 
pobyt dla dwóch osób w Hotelu SPA  
(o wartości 2 000 zł)
3. Salonik prasowy COLPORTEX,  
salonik prasowy, wideorejestrator  
Mio MiVue C320 (o wartości 299 zł)
4. Salonik Bohaterów Getta, Białystok, 
salonik prasowy, voucher o wartości 
200 zł na zakupy w sklepie westwing.pl
5. Media Press 768, Straszyn,  
salonik prasowy, Silk’n Pure,  
szczoteczka do oczyszczania twarzy
6. Paulo Las Vegas, Lubrza, sklep 
spożywczy, zegarek firmy Q&Q
7. Remes PKT 2, Łuków, sklep  
przemysłowo-spożywczy, MicroPedi 
Classic – urządzenie do pedicure
8. Salonik Ryska I Nowy, Białystok,  
salonik prasowy, sofa dmuchana  
na plażę lub do ogrodu
9. Salonik Powstańców, Rzeszów,  
salonik prasowy, sofa dmuchana  
na plażę lub do ogrodu
10. Perfekcja Struga, Szczecin,  
salonik prasowy, sofa dmuchana  
na plażę lub do ogrodu

kategoria ii 
 wartość sprzedaży
 od 500 zł do 2000 zł

1. Alicja Karoń, Częstochowa, kiosk, 
nagroda pieniężna w wysokości 2 500 zł
2. Małgorzata Klimek, Bydgoszcz, kiosk, 
weekendowy pobyt dla dwóch osób  
w Hotelu SPA (o wartości 2 000 zł)
3. Salonik Spół. Nowy, Lublin,  
salonik prasowy, wideorejestrator  
Mio MiVue C320 (o wartości 299 zł)
4. Ciosk M ‚Instal-LPG’, Jędrzejów,  
kiosk z wejściem do środka,  
voucher o wartości 200 zł na zakupy  
w sklepie westwing.pl
5. Wioleta Rataj, Żarki Letnisko,  
kiosk, Silk’n Pure, szczoteczka  
do oczyszczania twarzy
6. M. Kosik punkt 3, Świdnik, salonik 
prasowy, zegarek firmy Q&Q
7. Profit G. Zgierska, Konstantynów 
Łódzki, kiosk z wejściem do środka, 
MicroPedi Classic – urządzenie  
do pedicure
8. Colportex Nysa I, Nysa, salonik  
prasowy, sofa dmuchana na plażę 
lub do ogrodu
9. EWMIR, Szklarska Poręba,  
salonik prasowy, sofa dmuchana  
na plażę lub do ogrodu
10. Martex Korczoko, Gliwice,  
sklep przemysłowo-spożywczy, sofa  
dmuchana na plażę lub do ogrodu

kategoria iii 
 wartość sprzedaży

powyżej 2000 zł
1. K. Kozakiewicz, Zgierz, salonik 
prasowy, nagroda pieniężna  
w wysokości 2 500 zł
2. M. Krzyżaniak, Poznań, kiosk  
z wejściem do środka, weekendowy 
pobyt dla dwóch osób w Hotelu 
SPA (o wartości 2 000 zł)
3. Tabak 065, Szczytno, salonik  
prasowy, wideorejestrator Mio 
MiVue C320 (o wartości 299 zł)
4. Tabak 003, Żyrardów, salonik 
prasowy, voucher o wartości 200 zł 
na zakupy w sklepie westwing.pl
5. Tabak 096, Augustów, salonik 
prasowy, Silk’n Pure, szczoteczka 
do oczyszczania twarzy
6. Tabak 078, Goleniów, salonik 
prasowy, zegarek firmy Q&Q
7. Tabak 079, Andrychów, salonik 
prasowy, MicroPedi Classic  
– urządzenie do pedicure
8. Soweko, Skawina, kiosk  
z wejściem do środka, sofa  
dmuchana na plażę lub do ogrodu
9. Tabak 068, Koło, salonik  
prasowy, sofa dmuchana  
na plażę lub do ogrodu
10. Frac, Rzeszów, supermarket, 
sofa dmuchana na plażę  
lub do ogrodu

Regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych:  
http://nasz.kolporter.com.pl/regulaminy/ oraz www.regulaminy.edipresse.pl

gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów 
w zwiększaNiu obrotów swojego puNktu sprzedaży!

superkoNkurs rozstrzygNięty!
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ryneK prasowy

Klienci mogą 
na mnie liczyć

rozmowa z Grzegorzem Kaczmarkiem, 
kontrahentem Kolportera, który już ćwierć 
wieku sprzedaje prasę mieszkańcom Łodzi. 

działa pan na rynku już chyba 
bardzo długo?
– Owszem, około 25 lat. Prowadzę 
punkt, który przejąłem po mamie. Jest 
trochę nietypowy. Nie ma okienka, ani 
wejścia do środka. Prasa jest wyeks-
ponowana na zewnątrz: na stojakach 
i dwóch dużych stołach. Na szczęście 
mój punkt mieści się w zadaszonym 
budynku, więc aura nie ma znaczenia. 
dla klientów to chyba dobre 
rozwiązanie, bo mogą dokładnie 
obejrzeć wszystkie tytuły.
– Zgadza się. Wszystkie pisma są 
bardzo dobrze widoczne. Klienci mogą 
dotknąć gazet, przejrzeć je, spokojnie, 
bez pośpiechu zdecydować, co kupić. 
A jest w czym wybierać, bo w ofercie 
mam około 1100 tytułów. A jeśli cze-
goś akurat nie ma, to zawsze mogę 
sprowadzić na prośbę klienta. 
podobno przed pana punktem 
ustawiają się kolejki po gazety? 
nie oszukujmy się, dziś to nieczę-
sty widok.
– To prawda, zdarzają się kolejki. 
Zwłaszcza w piątki. Bardzo dobrze 
sprzedaje się wtedy weekendowe 
wydanie „Expressu Ilustrowanego”. 
Przed laty bywało, że dzienna sprze-
daż sięgała 400 sztuk, ale i teraz jest 
nieźle, sprzedaję zawsze 250-280. 
Wysoka sprzedaż jest także w po-
niedziałki, gdy ludzie chętnie sięgają 
z kolei po poweekendowe wydania. 
Bardzo dobrze schodzą też tygodniki, 
miesięczniki. 
Czym pan przyciąga klientów?
– Sam fakt, ze jestem w tym samym 
miejscu już tak długo, nie jest oczywi-
ście bez znaczenia. Mam wielu stałych 
klientów, którzy lubią u mnie kupować. 

Bardzo ważna jest właściwa obsługa 
klientów, odpowiednie podejście. 
Priorytet to uprzejmość w stosunku 
do ludzi. Nikt nie lubi niegrzecznych 
sprzedawców. Trzeba być komuni-
katywnym, uśmiechniętym, dow-
cipnym – ale też z wyczuciem, bo 
niektórych ludzi łatwo urazić. Zdarza 
się, że dla pewnych osób jestem taką 
ścianą płaczu, powierzają mi swoje 
smutki, kłopoty. Trzeba ich cierpliwie 
wysłuchać. Poza tym jestem też dla 
moich klientów doradcą. Staram się 
podpowiedzieć, co można lub warto 
kupić. Jeśli ktoś zastanawia się, czy 
wydać odrobinę więcej pieniędzy 

na gazetę z dołączonym filmem, to 
uświadomię mu, że idąc z rodziną 
do kina musiałby wydać znacznie 
wyższą kwotę. A płytę kupi taniej i na 
dodatek może oglądać wielokrotnie. 
Ale też nie naciągam ludzi na zbędne 
wydatki, czasem nawet odradzam 
jakiś zakup, jeśli uważam, że klient 
będzie później z niego niezadowolony. 
Jestem szczery i ludzie to doceniają. 
Dla stałych klientów mam teczki, do 
których odkładam ich ulubione pisma. 
Głównie są to dzienniki, tygodniki, ale 
też wydawnictwa kolekcjonerskie. 

rozmawiała monika wojniak

Grzegorz
Kaczmarek:
Oczywiście, 
jeśli jakiejś ga-
zety zabraknie 
lub klient nie 
zdąży przyjść 
na czas, by ją 
kupić, zawsze 
mogę ją dla 
niego spro-
wadzić. Dla 
mnie to żaden 
kłopot.
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www.wedkarskiswiat.pl

Najlepsza polska gazeta wędkarska

Wybór  
pięknych miejsc 

na weekend  
i urlop

Rodzinne  
wędkowanie

Dobry 
sprzęt  
w rozsądnych 
cenach
Wędki i przynęty,  
na które biorą ryby

Jak 
łowić  
dużo ryb
Porady znanych 
polskich mistrzów 
wędki

Rejestr Rekordów 
Polski Ryb

Wielkie ryby różnych gatunków

Prowadzimy jedyny oficjalny 

Co miesiąc

Konkursy 

z nagrodami

To się sprzedaje!



Prom po drodze

ryneK prasowy

najdłuższa trasa – nadmorska – jaką 
rozwożona jest prasa ze szczecińskiego 
oddziału Kolportera, liczy 424 kilometry. 
Kierowca jeżdżący na tej trasie dostarcza 
gazety i czasopisma m.in. do wyspy wolin, 
międzyzdrojów oraz świnoujścia na wyspie 
Uznam, gdzie każdego dnia czeka go 
przeprawa promowa. 

To jedyny, w skali kraju, przy-
padek, by kierowca Kolportera 
dystrybuujący prasę musiał ko-
rzystać z promu. Nawet w wo-
jewództwie świętokrzyskim, 
gdzie są przeprawy promowe 
przez Wisłę, trasy prowadzą 
wyłącznie przez ląd. 
Wracając do oddziału w Szczecinie 
– wszystkich tras jest 13 – cztery 
miejskie i dziewięć terenowych. 
– Dostawy prasy realizujemy na 

południowym oraz północno-
-zachodnim terenie województwa 
zachodniopomorskiego – mówi 
kierownik logistyki, Krystian Ko-
ściuszko. – Oczywiście, dostawy 
nie byłyby możliwe, gdyby nie 
ludzie pracujący w magazynie, 
Sekcji Obsługi Klienta Sekcji 
Obsługi Dostaw i Sekcji Obsługi 
Zwrotów. Łącznie zatrudnionych 

jest ponad dwadzieścia osób. 
Wśród pracowników najdłuższych 
stażem jest Włodzimierz Ziółkow-
ski zatrudniony od czerwca br. na 
stanowisku magazyniera, który 

wcześniej przez 20 lat współpraco-
wał z Kolporterem jako kierownik 
trasy. Od 11 lat pracują w Kolpor-
terze Jolanta Szablewska – kie-
rownik SOZ i Bartłomiej Ślipski 
– kierownik SOD. Dziesięć lat 
przepracował Łukasz Kierzkowski 
– zastępca kierownika SOD. 
Dodajmy, że powierzchnia maga-
zynowa, jaką dysponuje oddział 

w Szczecinie, wynosi blisko 
900 m kw. Godziny pracy są 
różne, w zależności od działu. 
Np. pracownicy rozdzielają-
cy prasę (SOD) pracują od 
niedzieli do soboty w godzinach 
20 do 4 rano. Od niedzieli do 

soboty pracują również kierowcy, 
którzy codziennie wyruszają w tra-
sę wieczorem, a wracają rano. 

GK

 Od niedzieli do soboty pracują 
również kierowcy, którzy 

codziennie wyruszają w trasę 
wieczorem, a wracają rano.
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Otwarte serca 
tygodnika „ABC”

Czym się różni wydawany w wielkopolskim 
lesznie tygodnik „aBC” od innych gazet? 
wieloma rzeczami.

Pasja tworzenia, pasja pisania, 
to cechy, które łączą dziennika-
rzy „ABC”. Do każdego artykułu 
oprócz umiejętności pisarskich 
i wiedzy każdy autor dodaje ka-
wałek serca. I czytelnicy to widzą, 
czują. Wszyscy redaktorzy, a więc 
naczelny i dwaj jego zastępcy, też 
piszą ważne teksty i ta zasada 
pracy z pasją także ich dotyczy. 
W takim klimacie powstaje gazeta.
Pierwszy numer „ABC” przekazano 
do drukarni w lipcu 1990 roku. 
W dawnym województwie lesz-
czyńskim niepodzielnie królowała 

wówczas „Panorama Leszczyńska”, 
pismo mające w latach 90. sto 
procent rynku czytelników i sto pro-
cent rynku gazet. „ABC” wychodzi-
ła przez wiele lat w cyklu dwa razy 
tygodniowo i z ogromnym trudem 
zdobywała czytelników. Dopiero 
kilka lat temu doszło do wyrówna-
nia znaczenia „ABC” i „Panoramy 
Leszczyńskiej”.
Wielki sukces „ABC” dał się 
zauważyć zwłaszcza podczas 
ostatniej kampanii wyborczej do 
samorządów. Objętość tygodnika 
w dwóch wydaniach przed wybora-
mi zwiększyła się z 40 do 48 stron 
i z 40 do 56 stron. 
Ale poza gorącym okresem wy-
borczym, tygodnik „ABC”, jak na 

lokalną gazetę przystało, zajmuje 
się wyłącznie miejscowymi spra-
wami, niekonieczanie politycznymi. 
Najwięcej jest artykułów o ludziach, 
ich pasjach, życiu i kłopotach. 
Jak podkreśla redaktor naczelny 
Antoni Neczyński, „ABC” – po-
dobnie jak inne regionalne tytuły 
– musi sobie radzić z problemem, 
jakim jest malejąca liczba punktów 
sprzedaży, co widać szczególnie 
na wsiach, gdzie sklepów ubywa. 
handel w tych miejscowościach 
odbywa się często za pomocą sa-
mochodów rozwożących pieczywo, 
które jednak gazet nie sprzedają. 
Stąd niepokój o przyszłość regio-
nalnej prasy.

red

ryneK prasowy

Najwięcej jest artykułów o ludziach, ich pasjach, 
życiu i kłopotach.
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Kalendarze na rok  2019 
już dostępne w ofercie Kolportera!

ciekawe przepisy
praktyczne porady

tradycyjna forma



Gwiazda nUmerU

Joanną
Krupą

Rozmowa z
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Liczy się 
osobowość 

od czasu twojej pierwszej podróży do stanów 
zjednoczonych wiele się zmieniło w obu krajach. 
Czujesz się pełnoprawną mieszkanką polski i Usa?
– W równym stopniu kocham Los Angeles i Polskę. Gdy 
wyjechaliśmy z Polski, to miałam ledwie pięć lat. Co jakiś 
czas podróżowaliśmy tam i z powrotem. Głównie do Kra-
kowa, gdzie mieszkała moja ciocia. Dlatego miałam zawsze 
duży sentyment do tego miasta i to właśnie w nim chciałam 
wziąć ślub. Ale przyznam szczerze, że na początku niewiele 
mnie łączyło z Polską, mimo jej piękna. Przyjeżdżałam tu na 
krótki czas i nie czułam się zżyta z tym krajem.
zmieniło się to w ostatnich latach?
– Teraz spędzam w Polsce znacznie więcej czasu. Nawet 
w „Top Model” lepiej dogaduję się z innymi jurorami i jestem 
z nimi bliżej. Dzięki tym przyjaźniom mogę powiedzieć, że 
teraz kocham ten kraj jeszcze mocniej 
niż kiedyś. Czuję, że to mój drugi dom. 
A właściwie nasz drugi dom.
Chodzą słuchy, że twój nowy mąż 
jest zachwycony polską.
– Douglasowi bardzo się spodobała Pol-
ska. Mówi, że ludzie są tu naprawdę wspaniali i niezwykle 
mili. Ale najbardziej uwielbia tutejsze jedzenie. To też dla 
mnie fantastyczne, że druga połówka jest na to wszystko 
tak otwarta. Douglas nieraz żartuje, że jeśli będę musiała 
dłużej pobyć w Polsce, to nie ma problemu.
po prawie dwuletniej przerwie powracasz jako juror-
ka programu „top model”. istnieje jedna recepta na 
bycie najlepszym modelem?
– Obecnie nie ma już jednego sposobu na bycie „Top 
Model”. Kiedyś może tak było, ale w obecnych czasach się 
to strasznie pozmieniało. W naszym programie wygrywa 
przede wszystkim osobowość. Zwłaszcza w najnowszym 
sezonie ludzie z charakterem wygryźli osoby, które na 
pierwszy rzut oka są idealnymi modelami. Teraz nie jest już 
tak, że kobieta wysoka i piękna, o idealnych proporcjach 
dla modelingu przechodzi automatycznie dalej. Dajemy 
szansę ludziom z charakterem i potem się to opłaca. 

Gwiazda nUmerU

Okazują się bardzo fotogeniczni i potrafią zaskakiwać na 
wybiegu.
wasz program podąża w tym aspekcie za światowy-
mi trendami?
– Na całym świecie się to zmienia. Teraz bardzo ważna jest 
obecność w mediach społecznościowych. Klienci zawsze 
chcą wiedzieć, ile potencjalna modelka ma obserwatorów. 
W każdym kontrakcie jest teraz zapisane, że zdjęcia lub 
wideo z sesji trzeba też promować na Instagramie czy 
Facebooku. W programie chcemy im pokazać, że to ważne 
i przygotować ich do przyszłej pracy. A że dokładamy im do 
tego ekstremalne zadania, to inna sprawa.
a nie boisz się, że wkrótce fałszywe kreowanie 
wizerunku w mediach społecznościowych będzie 
ważniejsze od talentu do modelingu?
– Media społecznościowe będą coraz bardziej popularne. 
Nic na to nie poradzimy. To jest przyszłość modelingu. Wielu 
klientów chce, żeby modelka nagrała Insta Story lub wrzu-
cała własne zdjęcia. Ale pamiętaj, że do stworzenia takich 
filmików potrzebna jest osobowość. Trzeba być kreatywnym 
i mieć coś fajnego, ale też inteligentnego do powiedzenia. 
Jeżeli ktoś przeprowadza z tobą wywiad, a ty nie masz cha-

rakteru, to od razu widać. Zawsze będą 
w zawodzie osoby, które po prostu ładnie 
wychodzą na zdjęciach. Ale z osobowością 
można ugrać znacznie więcej.
w jakim sensie?
– Najlepsze przykłady to hedi Klum czy 

Tyra Banks. Były top modelkami, ale po zejściu z wybiegu 
zrobiły jeszcze większą karierę w telewizji. Stały się popular-
nymi bizneswoman, dzięki temu że są zabawne, inteligentne 
i mówią o ważnych społecznie sprawach.
do „top model” przychodzą ludzie na początku 
swojej kariery. a ty widziałaś w pierwszych latach 
modelingu w sobie ten talent i osobowość?
– W otoczeniu przyjaciół i bliskich byłam bardzo pewna 
siebie. Ale nie przekładało się to na moje występy publiczne. 
W szkole modelek byłam bardzo nieśmiała. Dzisiaj w to 
może trudno uwierzyć, ale byłam wstydliwa i często bałam 
się odezwać. W zdobyciu większej pewności siebie pomógł 
mi wyjazd z domu w wieku dwudziestu lat. Dosyć późno jak 
na modelkę, ale poznawanie ludzi i chodzenie na castingi 
pozwoliło mi lepiej pokazać moją osobowość.

rozmawiał tomasz Gardziński/aKpa

Joanna Krupa to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk 
w show-biznesie. Była modelka wróciła do telewizji z nowym 
sezonem programu „top model”. Krupa przy tej okazji 
opowiedziała, dlaczego sama miałaby niewielkie szanse na 
wygraną i jakie ma dla niej znacznie popularność w polsce.

Joanną
Krupą

Rozmowa z

 Teraz spędzam 
w Polsce więcej 

czasu
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– Kładziemy bardzo duży nacisk na to, 
aby nasze produkty rozwijały zdolności 
dziecka, a jednocześnie swą formą 
wyróżniały się na rynku – mówi Izabe-
la Szmidt z firmy POLKART. W naszej 
ofercie mamy dwa rodzaje produktów. 
Pierwszy to origami, a drugi – wy-
drapywanki. Na rynku znajduje się 
niewiele tytułów tego rodzaju, dlatego 
postawiliśmy właśnie na nie. Aktualnie 
proponujemy dziewięć produktów – 
siedem to wydrapywanki, zaś dwie to 
origami. Są one skierowane do dwóch 
grup wiekowych: 3+ i 6+.

wydrapywanki i odkrywanie 
wzorów
Wydrapywanki to produkt nietypowy, 
dzięki któremu dziecko nie tylko świet-
nie się bawi, odkrywa nową technikę 
plastyczną, ale przede wszystkim 
rozwija kreatywność i zdolności 
manualne. Zabawa polega bowiem 
na wydrapywaniu patyczkiem wzorów 
na kartce pokrytej czarną farbą. Pod 
farbą kryją się tęczowe wzory, które 
ukazują się dziecku dopiero po zdrapa-
niu farby.
– Dla mniejszych dzieci, tych w wieku 
powyżej 3 lat, przygotowaliśmy cztery 
tytuły: „Magiczne motyle”, „Flaming 
i przyjaciele”, „Magiczny jednorożec”, 
„Świat dinozaurów”, „Projektantka 
mody”, Nieco starszym (6+) propo-
nujemy wydrapywanki „Zwierzęta” 
i „Moda i styl” – zdradza Izabela Szmidt.

rynek prasy dziecięcej kwitnie. Bardziej 
świadomi rodzice nie idą za modą kreowaną 
przez media, a wybierają dla swojego 
dziecka produkty, które wspomogą rozwój 
ich dziecka. właśnie takie produkty, których 
dystrybutorem jest Kolporter, oferuje kielecka 
firma polKart.

Rozwijają
wyobraźnię dziecka

origami rozwija
Innym produktem, choć także 
rozwijającym zdolności manualne, jest 
origami. 
Wywodząca się ze starożytności sztu-
ka składania papieru rozwija kreatyw-
ność i wyobraźnię przestrzenną dziec-
ka, ułatwia zapamiętywanie, kształci 
umiejętność logicznego myślenia, 
pozwala trenować sprawność rąk i ich 
precyzję oraz wzbogaca wrażliwość 
dziecka na otaczający go świat.
– Origami jest sztuką, którą można 
zainteresować już najmniejsze dzieci. 
Nasza propozycja skierowana jest do 
maluchów od 3. roku życia. Spe-
cjalnie dla nich opracowaliśmy dwa 
tytuły „Zwierzęta morskie” i „Zwierzęta 
lądowe”. Wierzymy, że przyniosą one 
dzieciom niesamowitą frajdę, a przy 
okazji wpłyną korzystnie na ich rozwój 
– podkreśla Izabela Szmidt.

Kinga szymkiewicz

Wszystkie tytuły firmy 
POLKART znajdują się 
w ofercie dystrybucyjnej 
Kolportera.

nowe produkty firmy polkart
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W  przeszłości coś podobnego wyda-
rzyło  się  kilka  razy.  Superwulkan 

za  pomocą  olbrzymiej  ilości  lawy  zdołał 
dosłownie  zmienić  planetę.  I  co  gorsza, 
również współcześnie  istnieją  superwul-
kany, które mogłyby stanowić niebezpie-
czeństwo dla ludzkości. Najbardziej zna-
ny leży w parku narodowym Yellowstone 
w USA, kolejny znajduje się pod Neapo-
lem  we  Włoszech,  niedawno  zaś  został 
odkryty nowy, o którym na razie niewiele 
wiadomo. 

KIKAI KRYJE ZAGROŻENIE?
Mowa  o  Kikai,  kalderze  wulkanicznej, 
która znajduje się w Morzu Południowo-
chińskim około 60 kilometrów na połu-
dnie od japońskiej wyspy Kiusiu. Niemal 
cała kaldera ukryta jest pod wodą. Nad 
powierzchnię wystają tylko postkalderowe 
ryolitowe  kopuły  lawowe  Sowa-Iwo-jima 
oraz Iwo-dake.

Pierwszy  z  nich  był  aktywny  w  prze-
szłości,  podczas  gdy  Iwo-dake  jest  ak-
tywny  współcześnie  i  skrywa  w  sobie 
potencjalne  niebezpieczeństwo.  Kalde-
ra  ta powstała w przybliżeniu 6300  lat 
temu w wyniku potężnej eksplozji, uwa-
żanej za jedną z największych w okresie 
holocenu. 

Sam obszar erupcyjny  został  oszaco-
wany na 1,50 × 1011 metrów sześcien-
nych.  Resztki  zostały  znalezione  aż  na 
wyspie Hokkaido, a więc 2000 km dalej. 
W czasie erupcji został zniszczony pier-
wotny stratowulkan.

PRAWDOPODOBIEŃSTWO  
WYBUCHU? MAŁE, ALE...
Po  chwili  spoczynku  superwulkan  znów 
zaczął  się  budzić.  Według  specjalistów 
w  kalderze  Kikai  zaczęła  się  rozszerzać 
kopuła  lawowa.  Jej  sklepienie  osiągnęło 
szerokość 9,5 kilometra, doszło wręcz do 
podniesienia się dna morskiego o ponad 
610 metrów, a to z powodu 31 kilometrów 
sześciennych lawy.

Wierzchołek  sklepienia  leży  zaledwie 
30  metrów  nad  powierzchnią.  Sama  ko-
puła nie stanowi zagrożenia. Problemem 
jest  ogromna  ilość  magmy,  która  wytwa-
rzać będzie na nią nacisk. Gdyby doszło 
do przełamania kopuły, mogłoby  to mieć 
tragiczne skutki.

Według  szacunków  zginęłoby  około 
100 milionów osób. A o tym, że napraw-
dę  jest  czego  się  bać,  świadczą  dowody 
odkryte  przez  japońskich  wulkanologów. 
Mniej  więcej  7000  lat  temu  doszło  do 
erupcji  500  kilometrów  sześciennych 
magmy. Do innego wybuchu Kikai doszło 
około 95 000 lat temu. Według wulkano-
loga  Yoshiyukiego  Tatsumiego  prawdo-

podobieństwo wybuchu nie  jest wysokie. 
Istnieje  jeden  procent  prawdopodobień-
stwa, że w ciągu najbliższych stu  lat doj-
dzie  do  erupcji.  Nie  powinno  się  jednak 
bagatelizować wyników badań.

KIEDY DOJDZIE DO WYBUCHU?
Przeprowadzono troje badania za pomo-
cą  sonaru,  okrętów  podwodnych  oraz 
mapowania  sejsmograficznego.  W  tej 
sposób  uczeni  mogli  uzyskać  przegląd 
tego,  co  dzieje  się  pod  powierzchnią 
wody.

Kopuła wulkaniczna chemicznie różni 
się od supererupcji. Według  tego osza-
cować można, że nowy system zasobów 
magmatycznych powstał około 7300 lat 
temu  i  że  w  ten  sposób  superwulkan 
znalazł  nowe  źródło  magmy.  Ponadto 
postkalderowa aktywność uważana jest 
za  fazę  przygotowawczą  przed  kolejną 
supererupcją.

Kolejne niepokojące dowody to źródła 
hydrotermalne  oraz  gęste  prądy  gazu, 
pochodzące z dna morskiego. Świadczą 
one o tym, że nie powinno się lekcewa-
żyć  ewentualnego  niebezpieczeństwa. 
Mimo to naukowcy uspokajają, że sama 
kopuła  wulkaniczna  nie  jest  zapowie-
dzią pewnej zagłady.

O  tym,  czy  naprawdę  istnieje  zagro-
żenie, mielibyśmy się dowiedzieć w tym 
roku, kiedy  to zostaną przeprowadzone 
nowe  badania  za  pomocą  czujników 
sejsmograficznych  i  elektromagne-
tycznych.  Dzięki  robotom  podwodnym 
powinien  zostać  poznany  dokładny 
kształt  kaldery,  co  może  odpowiedzieć 
na mnóstwo pytań. Celem specjalistów 
jest  stworzenie  obrazu  podziemnego 
zbiornika  magmowego,  do  głębokości 

Wybuchy wulkaniczne mogą zmienić całą planetę i zabić setki 
milionów ludzi

Kaldera wulkaniczna Kikai stanowi wielkie niebezpieczeństwo. Skutki eksplozji byłyby fatalne

DLA 100 MILIONÓW LUDZI?
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo czyha dosłownie 
na każdym kroku. Jednym z naj-
bardziej niebezpiecznych żywiołów 
przyrody jest superwulkan. Nie za-
chowuje się on tak jak inne „zwykłe” 
wulkany. Chodzi o ogromne plamy 
gorąca na skorupie ziemskiej. Kiedy 
lawa superwulkanu wydostanie się 
na powierzchnię, może mieć to fatal-
ne efekty globalnych rozmiarów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
świat JaK na dŁoni
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30  kilometrów.  Na  podstawie  wyników 
badań będą oni w stanie określić, kiedy 
dokładnie  mogłoby  dojść  do  ewentual-
nej eksplozji.

SKUTKI BYŁYBY FATALNE!
Co  by  się  stało,  gdyby  rzeczywiście 
doszło  do  przełamania  kopuły?  Erup-
cja  pary  i  gazu  wpłynęłyby  na  globalny 
klimat.  Temperatura  spadłaby  o  kilka 
stopni. Doszłoby również do zniszczenia 
plonów, zaś pogoda stałaby się nieprze-
widywalna. 

Jednak  nie  tylko  Kikai  może  zagrozić 
ludzkości. Oprócz Yellowstone w USA za-
grożenie stanowi  także superwulkan na 
Sumatrze. Nazywa się on The Lake Toba. 
Jest  to  największe  jezioro  wulkaniczne 
na  planecie,  mierzące  100  kilometrów 
długości oraz 30 kilometrów szerokości. 
Jego  głębokość  szacowana  jest  aż  na 
550 metrów.

Według specjalistów 74 000  lat  temu 
doszło  tutaj do największej eksplozji na 
Ziemi w ciągu ostatnich 25 milionów lat. 
Gdyby  jezioro  wybuchło  dziś,  wyrzuciło-
by do atmosfery około 2800 kilometrów 
sześciennych  popiołu  wulkanicznego 
i  lawy.  Dla  porównania  –  jest  to  o  12% 
więcej  niż  Yellowstone  wyprodukował 
2,2  miliony  lat  temu.  Jezioro  wulkanicz-
ne jest oddalone od Oceanu Indyjskiego 
o  zaledwie  40  kilometrów.  Po  wybuchu 
nastąpiłyby olbrzymie fale tsunami, które 
zabiłyby aż 50 milionów obywateli.

TSUNAMI WYSOKOŚCI 400 METRÓW?
Niebezpieczeństwo  skrywa  także  połu-
dniowa część wulkanu Kilauea na hawaj-
skiej  Big  Island.  Osuwisko  podmorskie 
zwane Hilina Slump, wysłałoby do Oceanu 
Spokojnego 12 000 kilometrów sześcien-
nych skał. Efektem tego byłoby powstanie 

ogromnych  fal  tsunami,  które  dosłownie 
w kilka godzin zniszczyłyby zachodnie wy-
brzeża USA.

Do  podobnego  osunięcia  doszło 
120  000  lat  temu  w  Mauna  Loa.  Skut-
kiem było  tsunami o wysokości 400 me-
trów.

DOSIĘGŁABY I LONDYNU
Bezpieczni  nie  są  nawet  Europejczycy. 
Ryzyko grozi ze strony lodowców. Według 
specjalistów ponad 6000 lat temu w wy-
niku  zmieniającego  się  klimatu,  wzrostu 
temperatury i szybkiego topienia się lodu, 
doszło do gwałtownego podwyższenia po-
ziomu Morza Północnego.

Destabilizacja  bloków  lodowcowych 
spowodowała  obsuwanie  się  lodowców 
i wywołała fale o wysokości aż 20 metrów. 
Jeżeli  doszłoby  do  topienia  się  szczytów 
lodowców na Grenlandii  i  zachodniej An-
tarktydzie, mogłaby pojawić się fala, która 
zagroziłaby  aż  trzem  milionom  obywateli 
Norwegii  i Szkocji. W gorszym przypadku 
mogłaby dosięgnąć Londynu. 

SPADEK POZIOMU LĄDU O 2 METRY!
Kolejnym miejscem, które należy regular-
nie monitorować,  jest „Wielka” kaskada 
czyli  Big  One,  która  znajduje  się  nieda-
leko zachodniego wybrzeża Ameryki Po-
łudniowej.  Powierzchnia  podwodna  jest 
tutaj naciskana przez masy południowo-
amerykańskie. Współcześnie płyty tekto-
niczne przesuwają się o około 40 kilome-
trów rocznie.

Może  jednak dojść do sytuacji, w któ-
rej  zaklinuje  się  górna  część  tej  po-
wierzchni.  Doszłoby  wówczas  do  zwięk-
szenia ciśnienia i masywnego trzęsienia 
ziemi o sile aż 9 stopni w skali Richtera. 
Wskutek tego doszłoby do załamania ob-
szarów  brzeżnych  aż  o  dwa  metry  oraz 
do  horyzontalnego  ich  przemieszczenia 
o 30 metrów. Gdy tylko trzęsienie by mi-
nęło, nastąpiłoby olbrzymie tsunami. 

(RED)

WYDAWNICTWO 
AMCONEX

ŚWIAT NA DŁONI
W SPRZEDAŻY OD 7.11.2018

21.WIEK
W SPRZEDAŻY OD 2.11.2018

21.WIEK EXTRA
W SPRZEDAŻY OD 4.10.2018

ENIGMA:  
KLUCZ DO TAJEMNIC

W SPRZEDAŻY OD 10.10.2018

WYDAWNICTWO 
AMCONEX

Następstwem wybuchu wulkanów są olbrzymie fale tsunami. 
Efektem może być aż czterystumetrowa fala

Wulkan Kilauea na Hawajach wysłałby do oceanu mnóstwo skał

NIEBEZPIECZEŃSTWONIEBEZPIECZEŃSTWO
świat JaK na dŁoni
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O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą to miesięcznik wy-
dawany na licencji bestsellerowego w  Anglii, USA, 
Australii oraz krajach niemieckojęzycznych porad-
nika medycznego „What Doctors Don’t Tell You”. 
Jednak to, co nas odróżnia od innych pism medycz-
nych na rynku, to całościowe, rzetelne – bo podpar-
te badaniami naukowymi – ujęcie tematu. Mówimy 
zarówno o  metodach konwencjonalnych, spraw-
dzonych babcinych sposobach (jak np. stawianie 
baniek), jak również o  kuracjach alternatywnych, 
o których wieści roznoszą się pocztą pantoflową od 
pacjentów, którym wreszcie udało się pokonać upo-
rczywe dolegliwości, z którymi kazano im się pogo-
dzić. 
Piszemy o złotych standardach leczenia, o których 
lekarze zwyczajnie nie mają czasu opowiedzieć 
w czasie wizyty. Ostrzegamy przed skutkami ubocz-
nymi niektórych metod leczenia, które inni chętnie 
przemilczają. 
Zawsze jednak kierujemy się zasadą, że Czytelnik, 
aby wybrać najlepszą i  najskuteczniejszą formułę 
leczenia powinien mieć jak najszerszą wiedzę na 

dany temat. Dlatego staramy się prezentować po-
ważną wiedzę w sposób przystępny i atrakcyjny dla 
każdego, nie tylko dla chorych! Nasz magazyn kie-
rowany jest do wszystkich osób dbających o zdro-
wie swoje i swoich bliskich. W Polsce jesteśmy już 
od 5  lat! W  tym czasie przygotowaliśmy kilka wy-
dań specjalnych –  najświeższe z  nich w  całości 
poświecone jest leczeniu najpowszechniejszych 
nowotworów. Przedstawiamy w  nim interesujące 
wyniki badań, najbardziej obiecujące nowatorskie 
i alternatywne sposoby wspomagania klasycznego 
leczenia. Podpowiadamy też, jak żyć, by maksymal-
nie ograniczyć ryzyko rozwoju raka.
Nasze pismo powiązane jest z portalem O Czym Le-
karze Ci Nie Powiedzą mamy też własny fan page. 
Elektroniczne dopełnienie magazynu pozwala nam 
na błyskawiczny kontakt z Czytelnikami i reagowa-
nie na ich potrzeby. Dzięki temu możemy pochwalić 
się nie tylko urozmaiconą tematyką ale też moc-
nym poradnictwem, opartym na ścisłej współpracy 
z wiodącymi naturoterapeutami, zielarzami i... leka-
rzami.

O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą



Postępowanie zabezpieczające
roszczenie, które nie zostało jeszcze 
stwierdzone tytułem wykonawczym. 
Postanowienie udzielające zabezpie-
czenia może zostać wydane zarówno 
przed wszczęciem postępowania 
w danej sprawie, jak też przy jego 
wszczęciu czy w toku. Natomiast po 
uzyskaniu tytułu wykonawczego jest 
ono dopuszczalne jedynie wtedy, gdy 
ma zabezpieczyć roszczenie o świad-
czenie, którego termin spełnienia 
jeszcze nie nastąpił.

zabezpieczenie na wniosek
Dokonane zabezpieczenie nie może 
prowadzić do zaspokojenia roszczenia, 
a przy wyborze sposobu sąd uwzględ-
ni interesy stron lub uczestników tak, 
aby uprawnionemu zapewnić odpo-
wiednią ochronę prawną, a obowiąza-
nego nie obarczać ponad potrzebę.
Zabezpieczenie udzielane jest na 
wniosek strony, chyba że postępowa-
nie w sprawie może zostać wszczęte 
z urzędu – wtedy także z urzędu. 
Wniosek rozpoznaje sąd właściwy 
do rozpoznania sprawy w pierwszej 
instancji. Natomiast wniosek, który 
został zgłoszony w toku postępowania, 
będzie rozpoznany przez sąd je pro-
wadzący. Zgodnie z art. 736 Kodeksu 
postępowania cywilnego wniosek 
powinien odpowiadać wymaganiom 
przepisanym dla pisma procesowego, 

a także zawierać: wskazanie sposobu 
zabezpieczenia, a w sprawach o rosz-
czenie pieniężne wskazanie sumy 
zabezpieczenia; uprawdopodobnienie 
okoliczności uzasadniających wniosek.
Rozpoznanie wniosku powinno nastą-
pić przez sąd bezzwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu tygodnia od dnia 
jego wpływu do sądu.
W postępowaniu zabezpieczającym 
można zabezpieczyć roszczenia 
pieniężne, jak i niepieniężne. I tak, 
zgodnie z art. 747 kpc zabezpieczenie 
roszczeń pieniężnych następuje przez:
• zajęcie ruchomości, wynagrodzenia 
za pracę, wierzytelności z rachunku 
bankowego albo innej wierzytelności 
lub innego prawa majątkowego;
• obciążenie nieruchomości obowią-
zanego hipoteką przymusową;
• ustanowienie zakazu zbywania lub 
obciążania nieruchomości, która nie 
ma urządzonej księgi wieczystej lub 
której księga wieczysta zaginęła;
• obciążenie statku albo statku w bu-
dowie hipoteką morską;
• ustanowienie zakazu zbywania 
spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu;
• ustanowienie zarządu przymuso-
wego nad przedsiębiorstwem lub 
gospodarstwem rolnym albo zakła-
dem wchodzącym w skład przedsię-
biorstwa.

Charakter tymczasowy
O udzielenie zabezpieczenia można 
wnosić w dowolnej sprawie cywilnej 
rozpoznawanej przez sąd po upraw-
dopodobnieniu przez stronę swojego 
roszczenia oraz interesu prawnego. 
Interes ten istnieje wtedy, gdy brak 
zabezpieczenia istotnie utrudni lub 
w ogóle uniemożliwi wykonanie 
zapadłego w sprawie orzeczenia bądź 
utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie 
celu postępowania. Postępowa-
nie zabezpieczające ma charakter 
tymczasowy, ponieważ wydane na 
jego koniec postanowienie reguluje 
sytuację jedynie do wydania rozstrzy-
gnięcia w sprawie bądź też do czasu 
zmiany warunków czy okoliczności, 
na podstawie których zostało ono 
wydane.
Celem tego postępowania jest przede 
wszystkim zabezpieczenie interesu 
strony prowadzącej postępowa-
nie sądowe wobec określonego 
przeciwnika, aby zapobiec sytuacji, 
w której wykonanie korzystnego 
wyroku będzie utrudnione. To znaczy, 
że postępowanie to ma zabezpieczyć 

postępowanie zabezpieczające jest to postę-
powanie samodzielne, mające na celu udzie-
lenie tymczasowej ochrony prawnej uczestni-
kom i stronom postępowania. wyjaśnijmy, na 
czym ono polega. 

Agata Antoniak
Pracownik ds. prawnych Pretorius

prawo

32

Nasz Kolporter 11/2018      



R
EK

LA
M

A

Postępowanie zabezpieczające

avanti_11_2018_Kolporter.indd   1 2018-10-23   12:39:56



R
EK

LA
M

A

CHŁOPCY BĘDĄ 
ZA NIMI SZALEĆ!

Oto nowa kolekcja książeczek 
z saszetkami-niespodziankami 
od De Agostini! Przeznaczona dla 
chłopców w wieku 3-8 lat. Dzięki 
tej serii dzieci mogą zapoznać się z 
najbardziej fascynującymi ptakami na 
naszej planecie: z ptakami drapieżnymi!

16 różnych i realistycznie 
przedstawionych ptaków drapieżnych 
tylko czeka, by zaprosić do zabawy 
najmłodszych. Wierne reprodukcje 
ptaków są wykonane  z bezpiecznego 
w użyciu gumowego materiału. 
Są kolorowe i miękkie: idealne do 
kolekcjonowania, zabawy i nauki.

Z książeczek dzieci dowiedzą się, 
skąd pochodzi dany ptak, jak się 
nazywa oraz w jaki sposób lata i poluje. 
Książeczki są pełne zdjęć, gier i 
informacji, dzięki którym najmłodsi 
poznają świat tych niesamowitych 
zwierząt i odkryją tajemnice środowiska, 
w którym ptaki żyją oraz ich cechy 
charakterystyczne.

Wśród 16 ptaków znajduje się 6 
wyjątkowych egzemplarzy: 3 z nich 
świecą w ciemności, a 3 zmieniają 
kolor na słońcu! Prawdziwe widowisko!

GOTOWI DO SZYBOWANIA 
NA WYSOKOŚCIACH Z 
DRAPIEŻNYMI PTAKAMI?

DANE WYDAWNICZE:
Seria: Falcons & Co Maxxi 
Edition
Pierwszy dzień sprzedaży: 
7 listopada 2018 r.
Liczba ptaków 
drapieżnych w serii: 16
Cena: 12,99 zł za jedną 
książeczkę z drapieżnym 
ptakiem
Okres sprzedaży: 90 dni
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Gotowi, by zanurzyć 
się w świecie Magiki?

Dziewczynki 
je pokochają!

De Agostini od ponad 100 lat 
inspiruje czytelników i kolekcjonerów 
z całego świata. Dziś przedstawiamy 
nową kolekcję tego wydawcy – 
Magiki Syrenki. Książeczki 
z saszetkami-niespodziankami 
zostały stworzone, by bawić 
i uczyć dzieci, pomagają także 
rozwijać wyobraźnię maluchów.

Kolekcja składa się z 12 różnych 
figurek syrenek w żywych kolorach. 
Figurki są urocze: pełne finezyjnych 
detali, które każdego dnia można 
odkrywać na nowo.

Na stronach książeczek syrenki 
opowiadają swoje historie i zapraszają 
dziewczynki do przeżycia wielu 
wspaniałych przygód! Książeczki 
zawierają mnóstwo informacji 
i gier – dzięki nim można wkroczyć 
do fantastycznego świata Magiki.

Różnorodność syrenek zachęca do 
zebrania całej kolekcji. Każda figurka, 
po zanurzeniu na zmianę w ciepłej 
i zimnej wodzie, w magiczny sposób 
zmienia kolor! Nie można im się oprzeć, 
a dziewczynki za nimi wprost szaleją!

DANE WYDAWNICZE:
Seria: MAGIKI Syrenki
Pierwszy dzień sprzedaży: 
7 listopada 2018 r.
Liczba syrenek w serii: 12
Cena: 9,99 zł za jedną 
książeczkę z syrenką 
Okres sprzedaży: 90 dni

Magiki Syrenki



psyCHoloG radzi

w listopadowych „Charakterach”: 
Współczesne badania potwierdzają, że 
POTRZEBUJEMY DOTYKU od urodzenia 
do późnej starości. Wpływa on na naszą 
psychikę, odporność i długość życia. 
a także: strzykawka jak dla konia, 
czyli kod dostępu do umysłu Nasz 
umysł jest wynikiem kodu pisanego 
przez miliony lat. Wystarczy poznać ten 
kod, by móc przewidywać reakcje ludzi 
i skutecznie na nie wpływać. rodzin-
ne sekrety ukryte w dna Badania 
genetyczne pozwalają wykryć predyspo-
zycje do poważnych chorób i wcześnie 
się zabezpieczyć. A przy okazji na jaw 
wychodzą niekiedy rodzinne tajemnice... 
Jak ożywić wystudzony związek 
Prawnicy oceniają, że 70 procent pozwów 
rozwodowych jest nie po to, by się 
rozstać, ale by wstrząsnąć związkiem 
i go naprawić. Jak rozsupłać zadawnione 
konflikty i wyjść z impasu?

Bez wyobraźni 
O nowym typie deficytu psychicznego – 
wrodzonej afantazji, czyli niezdolności do 
tworzenia wyobrażeń wzrokowych – donoszą 
na łamach „Cortex” Adam Zeman z Univer-
sity of Exeter oraz jego współpracownicy 
z Edynburga. Pierwszym opisanym przez nich 
pacjentem był 65-letni mężczyzna, u którego 
deficyt pojawił się po zabiegu na naczyniach 
wieńcowych. Po opublikowaniu artykułu na 
ten temat do prof. Zemana zgłosiło się ponad 
20 osób, twierdzących, że takie zaburzenie 
towarzyszy im od urodzenia, i właśnie one 
zostały opisane w artykule w „Cortex”. 

marek Binder

W teatrze
emocji 

emocje są jak teatralny spektakl, gdzie aktorzy odgrywają 
swoje role zgodnie ze scenariuszem. na przykład 
scenariuszem miłości. Jak ją przeżywać, jak okazać? 
możemy się tego uczyć na przykład z powieści „duma 
i uprzedzenie” Jane austen – przekonuje prof. Keith oatley.

aGnieszKa CHrzanowsKa: moją ulubioną powieścią jest duma 
i uprzedzenie Jane austen. niektórzy ludzie jednak są zupełnie 
odmiennego zdania – uważają ją za niezwykle nudną książkę. 
dlaczego? Czy brakuje im empatii?
KeitH oatley: Też bardzo lubię tę powieść. Myślę, że chodzi tu o swe-
go rodzaju spotkanie umysłu autora i umysłu czytelnika. Umysły mogą do 
siebie pasować. Czytelnik ma wtedy poczucie bliskości z autorem. Autor 
sprawia, że odbiorca ma myśli, których nigdy wcześniej nie miał, doświad-
cza relacji, których nie doświadczał nigdy wcześniej. Gdy natomiast umysł 
autora i umysł czytelnika nie pasują do siebie, książka może wydać się po 
prostu nudna. Podam przykład. Jestem członkiem klubu książki, w którym 
co miesiąc czytamy wybraną lekturę. W tym miesiącu jest to angielska 
powieść „Targowisko próżności”, która jest według mnie... bardzo nudna. 
Trudno mi osiągnąć bliskość umysłową z autorem. Śledzę losy głównych 
bohaterek opisane na siedmiuset stronach. Są całkiem zabawne, nie czuję 
jednak tego swoistego związku z autorem. W swoim życiu spotykamy setki 
ludzi, ale przecież tylko niektórzy z nich stają się naszymi przyjaciółmi. 
Podobnie z książkami – napisano ich tysiące, ale tylko niektóre do nas 
przemówią.
Czy książka powinna posiadać określone cechy, aby można o niej 
powiedzieć, że uczy empatii?
– Tak. Myślę, że bardzo dobre pod tym względem są książki Jane Austen. 
Jej powieści mówią o tym, co ludzie myślą i czują. Powieści akcji, które 
koncentrują się na pościgach samochodowych, mogą być co prawda eks-
cytujące, ale w mniejszym stopniu pozwalają czytelnikowi dokonać refleksji 
dotyczącej świata społecznego.
Czy może pan podać przykłady powieści, z których możemy się 
uczyć, jak rozumieć ludzi?
– Zacząłem właśnie czytać „Ferdydurke” Gombrowicza. Podoba mi się, nie 
wydaje mi się jednak, że „Ferdydurke” jest dobrym przykładem literatury 
kształtującej umiejętności społeczne. Myślę, że Gombrowicz jest autorem 
skoncentrowanym raczej na samym sobie. Jane Austen natomiast zain-
teresowana jest tym, co się dzieje pomiędzy ludźmi. Jeśli chodzi o innych 
autorów, to na przykład Tołstoj pisał dużo o jednostce i jej relacjach z inny-
mi ludźmi; angielska pisarka George Eliot koncentrowała się na emocjach; 
Joseph Conrad pisał o męskiej duszy. Nietrudno znaleźć książki tego 
rodzaju.
Jakie cechy powinna posiada literatura dla dzieci?
– Raymond Mar badał ten temat. Zaobserwował, że to, co stwierdziliśmy 
w przypadku dorosłych, ma miejsce także w przypadku dzieci. Książki 
dziecięce zawierają bardzo bogate opisy stanów umysłu. Bohater „poczuł”, 
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„pomyślał”, „wyobraził sobie”. 
Dziecko uczy się myśleć o „ja” jako 
autorze działań i uczestniku relacji.
problem w tym, że teraz ludzie 
nie lubią czytać książek.
– W Kanadzie jest podobnie. 
Jednak umiejętności społeczne na-
bywamy nie tylko czytając książki. 
Także teatr czy niektóre filmy są 
w tym pomocne. Sztuka w ogóle 
ma w sobie potencjał kształtowania 
empatii i umiejętności społecznych. 
Jeśli chodzi o czytanie, skłania ono 
do refleksji, sprawia, że jesteśmy 
aktywni. Ale nie tylko czytanie jest 
ważne. Przede wszystkim liczy się 
życie.
Czytamy zatem książki i oglą-
damy filmy, w których obserwu-
jemy szereg interakcji mię-
dzyludzkich i nabywamy w ten 
sposób pewne umiejętności 

psyCHoloG radzi

W teatrze
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Jeśli chodzi o czytanie, 
skłania ono do refleksji, 
sprawia, że jesteśmy 
aktywni

społeczne. Czy nie wiąże się to 
z niebezpieczeństwem, że to, 
co zastaniemy potem w real-
nym świecie, rozczaruje nas? 
nasze prawdziwe życie okaże 
się mniej ekscytujące?
– Tak, niestety, może być. Ale może 
nasze życie tak naprawdę wcale nie 
jest takie pospolite i zwykłe?... Gdy 
czytelniczka wraca ze świata „Dumy 
i uprzedzenia” do swojego prawdzi-
wego życia, może się rozczarować. 
Spójrzmy jednak na to z innej stro-
ny. Czytelnik ma możliwość przejść 
od stanu niezrozumienia do stanu 
głębokiego rozumienia. Nie chodzi 
tu zatem o to, jak romantyczny jest 
pan Darcy, bo przecież on wcale 
nie jest romantyczny. W powieści 
pokazane jest, że można kogoś 
pokochać poprzez lepsze poznanie 
tej osoby. Przecież Elizabeth Ben-

net i pan Darcy nie zakochują się 
w sobie od pierwszego wejrzenia. 
Zakochują się w sobie poznając 
się coraz lepiej. A to – według 
mnie – jest podstawa wszystkich 
związków.

rozmawiała 
agnieszka Chrzanowska 

Prof. Keith Oatley jest psychologiem 
specjalizującym się w psychologii 
emocji oraz psychologii literatury, od 
wielu lat związanym z University of 
Toronto w Kanadzie. Członek Kana-
dyjskiego Towarzystwa Królewskiego 
oraz Brytyjskiego Towarzystwa 
Psychologicznego.

Cała rozmowa dostępna w „Charakte-
rach” 12/2008. 
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oraz miesi´cznik „Czwarty Wymiar”

Zaprezentuj swojemu klientowi
Wydanie Specjalne

„Kalendarz Ksi´˝ycowy na rok 2019”

www.4wymiar.pl



NOWOŚĆ

wiarainadzieja_193x268_kolporter_red.indd   5 19.10.2018   15:58

opowiadanie
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PATENTY PATENTY

Jesteś w trakcie robienia masy? 
Nie przesadzaj z mięsem 
i odżywkami. Jak donosi 
„British Journal of Sports 
Medicine” 1,6 g białka na 

1 kilogram masy ciała dziennie 
w zupełności wystarczy, by 

budować mięśnie. 

Niebieskie światło 
emitowane przez ekrany 

utrudnia zasypianie, 
bo blokuje wydzielanie 
nasennej melatoniny. 
Uczeni z University of 
Toledo wykazali, że 
światło z telefonów 

przyspiesza też proces 
zwyrodnienia plamki 
żółtej – najczęstszej 

przyczyny utraty 
wzroku. Rozwiązanie? 
Włącz w telefonie na 

stałe filtr niebieskiego 
światła. To działa.

Stres jest jedną  
z przyczyn 

wypadania włosów. 
Jeśli łysiejesz, 

naucz się technik 
relaksacyjnych  

(np. oddychania)  
i nie lekceważ 

znaczenia 
odpowiedniej dawki 
snu. Staraj się spać 

7-8 godzin na dobę.  

15 min 
– nawet tyle minut 
drzemki wystarczy, 
aby lepiej zapamiętać 
i przetworzyć nabyte 
informacje. Uczysz się? 
To teraz się chwilę 
zdrzemnij. I możesz iść 
na egzamin.

MĄDRZEJSZA DZIĘKI PSU 
Regularne spacery pobudzają 
wytwarzanie białka BDNF,  
które sprzyja tworzeniu nowych 
neuronów i połączeń między nimi. 
Twoje IQ wzrośnie.

Joga umysłu

– Tyle procent arbuza to 
woda. Te smaczne owoce 
o niskiej zawartości błonni-
ka mogą nawadniać orga-
nizm lepiej niż woda.

92%

Nie 
ślepnij

1,6 g
Zimą poszukaj zajęć jogi 

w Twoim mieście. I zapisz się. 
Po pierwsze, będziesz się czuła 

dużo lepiej, po drugie, zmniej-
szysz poziom stresu, a po trze-

cie - ochronisz swoją pamięć.  
Badania potwierdzają, ze regu-
larne ćwiczenia jogi poprawiają 

sprawność umysłu. 

7+ h
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Leki OTC
w małych sklepach

leki otC można znaleźć prawie w każdej 
placówce małego formatu. największe 
znaczenie wartościowe wśród leków otC 
mają środki przeciwbólowe (63%), środki na 
ból gardła (12%) oraz środki na przeziębienie 
i grypę (9%). 

wzrost o 2 proc.
Jak pokazują dane CMR, pod 
względem wartości sprzedaży 
rynek środków przeciwbólowych 
w 2017 r. w porównaniu z rokiem 
2016 wzrósł o około 2%, co głównie 
wynika z rosnących średnich cen za 
opakowanie. W tym okresie w skle-
pach małoformatowych do 300 m² 

przeciętny konsument mógł wybierać 
spośród około 6 różnych wariantów 
leków przeciwbólowych i wydawał 
na nie średnio nieco ponad 5 zł 
oraz najczęściej wkładał do koszyka 
zakupowego jedno opakowanie. 
Konsumenci najczęściej kupują środ-
ki przeciwbólowe w piątki i soboty. 
Według CMR, na rynku środków 
przeciwbólowych króluje producent 
US Pharmacia, który w okresie od 
stycznia do grudnia 2017 odpowiadał 
za ponad 2/3 wartości sprzedaży 
segmentu. Na drugim i trzecim 
miejscu uplasowały się Polpharma 
oraz hasco-Lek z łącznymi udziałami 

na poziomie niemal 15%. Największą 
popularnością wśród konsumentów 
odwiedzających placówki małego for-
matu cieszą się marki US Pharmacia 
– Ibuprom i Apap. Według rankingów 
CMR najlepiej rotującym produk-
tem w sklepach małoformatowych 
w grudniu 2017 r. był Ibuprom Sprint 
Caps w opakowaniu 10 szt. 

sezon na przeziębienia 
Sprzedaż środków na przeziębie-
nie oraz środków na ból gardła 
cechuje się sezonowością – jest 
wyższa w okresie jesienno-zimowym. 
W przeciwieństwie do środków 
przeciwbólowych, których sprzedaż 
jest rozproszona równomiernie na 
przestrzeni całego roku, sprzedaż 
leków przeziębieniowych oraz leków 
na ból gardła zaczyna rosnąć we 
wrześniu utrzymując stabilną pozycję, 
a spada dopiero w marcu. W tym 
okresie główni producenci rów-
nież zwiększają swoją dystrybucję 
w sklepach małoformatowych. Jak 
pokazują dane CMR, w 2017 r. pod 
względem wartości sprzedaży rynek 
środków na przeziębienie i grypę 
utrzymuje się na podobnym poziomie 
co rok wcześniej, podczas gdy rynek 
leków na ból gardła zyskał na warto-
ści (około 5%). 
Według rankingów CMR w sklepach 
małoformatowych w grudniu 2017 r. 
najlepiej rotującym produktem w ka-
tegorii środków na przeziębienie był 
Gripex Control w opakowaniu 12 szt., 
a w kategorii środków na ból gardła – 
Cholinex 8 szt.

maksym tsuman, Cmr

statystyKi

63%

16%

12%

9%

Środki przeciwbólowe

Środki na ból gardła Pozostałe

Środki na przeziębienie 

Środki otc – udział kategorii w wartości sprzedaży
sklepy małofrmatowe do 300 m², 2017 r.
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Szalejący reporter 

egon erwin Kisch był pierwszym, który 
reportaż prasowy podniósł do rangi literackiej. 
zainspirował wielu znanych reportażystów 
i pisarzy, takich jak ryszard Kapuściński czy 
ernest Hemingway.

Ciekawość świata
Nazywano go „Szalejącym repor-
terem”, a przydomek ten wziął się 
od tytułu zbioru jego reportaży. 
Kisch, urodzony w 1885 r. w Pradze 
w rodzinie żydowskiej, miał obywatel-
stwo austriacko-węgierskie, a pisał 
po niemiecku. Obdarzony był cechą, 
którą powinni posiadać wszyscy 
dziennikarze, a więc ciekawością 
świata i ludzi. „Gdy jadę w tramwaju 
– pisał – coś zmusza mnie do tego, 
bym się dowiedział, jaką książkę czyta 
ów pan w przeciwległym kącie wozu. 
Śledzę jakąś parkę na przestrzeni 
kilku ulic, aby się dowiedzieć, jakim 
mówi językiem. Zaglądam do cudzych 
okien, odczytuję wszystkie szyldziki 

na drzwiach mieszkań w kamienicy, 
do której przybywam w odwiedziny, 
szukam na cmentarzach znajomych 
nazwisk. Obojętnych mi ludzi wypytuję 
o ich życie”.
Jako reporter zadebiutował tekstem 
o pożarze młynów w Pradze i od razu 
zwrócił na siebie uwagę. Kiedy przybył 
na miejsce, nikt młodemu reporte-
rowi nie chciał udzielić najmniejszej 
informacji. Zrozpaczony wrócił do 
redakcji i napisał mocno podkoloryzo-
wany reportaż o walce bezdomnych 
z policją w pobliżu pożaru. Następne-
go dnia okazało się, że tylko on ma 
tę niezwykłą relację, a doświadczeni 
dziennikarze nie mogli sobie darować, 
że to przeoczyli. Kisch znał praskich 
polityków, policjantów, kryminalistów, 
włóczęgów i prostytutki. Gdy po wielu 
staraniach udało mu się uzyskać 
zgodę na napisanie reportażu z domu 
dla upadłych kobiet, prowadzonego 
przez bogobojne matrony, okazało się, 

Historia prasy
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że większość przebywających w tym 
przybytku prostytutek jest z nim po 
imieniu, więc szybko został wypro-
szony za drzwi. Ale jeden z najgło-
śniejszych reportaży Kischa dotyczył 
austriackiego pułkownika Redla, który 
był rosyjskim szpiegiem. To dzięki 
„Szalejącemu reporterowi” sprawa nie 
została zamieciona pod dywan. 

skok z 6 metrów
Kisch mieszkał w Pradze, potem m.in. 
w Berlinie, skąd – pod dojściu hitlera 
do władzy w 1933 r. – został wyda-
lony (naziści go uwięzili, wypuszczony 
został dopiero po interwencji czecho-
słowackiej ambasady). Dużo podró-
żował po świecie – był w Związku 
Radzieckim, Chinach, Francji, Algierii, 
Tunezji, Wielkiej Brytanii. Do Australii 
nie chciano go wpuścić z powodu 
jego komunistycznych poglądów, 
zeskoczył więc ze statku z wysokości 
6 metrów, łamiąc nogę. Po licznych 
perypetiach władze zgodziły się, żeby 
się leczył w miejscowym szpitalu, 

a tym samym pozostał na australijskiej 
ziemi. Czas wojny Egon Erwin Kisch 
spędził w USA i Meksyku. Większość 
jego rodziny, która została w Pradze, 
wymordowali naziści. W 1946 r. „Sza-
lejący reporter” wrócił do Pragi, zmarł 
dwa lata później. Zostawił po sobie 
blisko czterdzieści tomów reportaży, 
z których najbardziej znane to „Amery-
kański raj”, „Praski pitaval”, „Wylądo-
wałem w Australii”, „Jarmark sensacji” 
i oczywiście „Szalejący reporter”. 

Grzegorz Kozera
Cytat pochodzi z książki Kischa „Jar-
mark sensacji”, 2014, przekład Stani-
sław Wygodzki. 

 Pisał dosłownie 
o wszystkim, na tematy 
kryminalne, polityczne, 
obyczajowe, społeczne 

i historyczne. 
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Będziesz odnosić sukcesy i piąć się po
szczeblach kariery. Twoja pewność siebie
zrobi wrażenie. Samotność nie dokuczy,
a miłość będzie mieć wyjątkowy smak.
Uważaj na zdrowie i pilnuj rzeczy. 

Oddech konkurencji zmobilizuje cię do
tego, by pracować na pełnych obrotach.
Decyzje, które podejmiesz, okażą się
trafne, a pomysły dochodowe. Na miłość
i dla rodziny zabraknąć może czasu. 

Zarabianie pieniędzy przyjdzie ci bez
trudu, a dodatkowe fuchy same wpadną
w ręce. Możesz otrzymać zaproszenie 
z zagranicy. Jedź! Pewna znajomość
nabierze erotycznego zabarwienia.

Więcej czasu spędzać będziesz w domu,
ale za to masz szansę rozwinąć swoje
talenty. Trudne związki skończyć się
mogą rozstaniem, szczęśliwe wejdą 
w nowy etap. Unikaj krytykowania. 

Nie wszystko pójdzie gładko, trzymaj się
więc planów i uważaj, by nie popełnić
błędu. Za to sercowe podboje okażą się
łatwiejsze niż dotąd. Przypadkowe
spotkanie skończyć się może randką.

Chętnie będziesz się uczyć nowych rzeczy
i poszerzać kwalifikacje. Z rytmu wybić
cię jednak mogą awarie komputera,
internetu czy telefonu. Humor poprawi ci
spotkanie z przyjaciółmi. Pilnuj portfela.

Aktywność i świetne pomysły sprawią, 
że twoje zawodowe akcje pójdą w górę. 
W znalezieniu lepszej pracy pomogą 
ci znajomi. Nie uciekaj od trudnych
rozmów. Tylko tak ocalisz swój związek.

Kondycja ci dopisze. Pozbędziesz się
zaległości i ogarniesz zawodowy chaos.
Przekonasz się, czy zawarte niedawno
znajomości warto kontynuować. 
W związkach odpływ uczuć. 

Warto mocniej zaangażować się 
w pracę, bo awans i premia staną się
realne. W ofertach imprez będziesz mógł
przebierać. Nie bagatelizuj zmęczenia 
i drobnych infekcji.

Pora postawić na siebie i udowodnić, 
że twardy z ciebie gracz na zawodowym 
i finansowym rynku. Zaczniesz zauważać
u swego partnera coraz więcej wad.
Uważaj, by nie znaleźć się na językach. 

Chętnie podejmiesz się nowych,
ambitnych zadań, a szybkie decyzje
przyniosą ci więcej pieniędzy. Z troską
zajmiesz się także domem i rodziną. 
W końcu uwierzysz w prawdziwą miłość.

Możesz całkowicie zmienić bieg swojej
kariery, np. otwierając własną firmę lub
wyjeżdżając do pracy za granicę. 
Z partnerem możecie zacząć się
niebezpiecznie nudzić. 

HOROSKOP

baran lew strzelec

byk panna kozioroŻec

bliźniĘta waga wodnik

rak skorpion ryby

listopad 2018
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Humor z zeszytów
Przed ganek zajechała golaska, 

z której wysiedli podróżni.
***

Pegazowi zaniknęły skrzydła w dro-
dze ewolucji i stąd mamy konie.

*** 
Sierotka Marysia służyła do spełnia-

nia życzeń gospodarza, a na swoje po-
trzeby miała tylko psa.

***
Cezary zupełnie sam wraz z tłumem 

ruszył na Belweder.
***

U pasa Gerwazego wisiał kaktus.

***
Po bitwie na Polu Grunwaldzkim 

zostało więcej nieboszczyków niż 
przyszło.

***
Na meczu Górnika z Legią najle-

piej grała orkiestra strażacka.
***

Cel uświęca sierotki.
***

Rycerze urządzali teleturnieje.
***

Matejko namalował „Kościuszkę 
pod Grunwaldem”.

***
Chłopi zrozumieli, że wielką kupą 

mogą wystraszyć żandarmów.
***

Miłość jest cnotą, której ofiarą pa-
dają przeważnie młodzi ludzie.

Rys. Mirek Stankiewicz

***
Chłopi mają dostatek, bo zjadają 

swoje jajka.
***

Kompozytor miał dużo pracy, ale 
dzieci mu przeszkadzały, więc je da-
lej tworzył po nocach. Internet

Z życia wzięte
–  Oskarżony zarabia 2,5  tysią-

ca miesięcznie, a  willę wybudował 
za 3 miliony złotych. Jak oskarżony 
to wyjaśni? – pyta sędzia.

– Muszę chwilę pomyśleć...
– Pięć lat wystarczy?

„Korso” nr 34
***

Lekarz do pacjenta:
– Pali pan?
– Nie.
– To szkoda. Poczułby się pan du-

żo lepiej, gdyby pan rzucił palenie.
„Kontakty” nr 32

***
– Wydaje mi się, że już pan u mnie 

był – mówi lekarz, przyglądając się 
bacznie starszemu pacjentowi, który 
właśnie wszedł do gabinetu. – Jak pa-
na nazwisko?

– Kowalski.
– A pamiętam... Prostata?
– Nie, Kazimierz.

„Na Luzie!”
***

Do konfesjonału podchodzi chłop-
czyk. Chwyta za  drzwiczki, wspina 
się na paluszkach, przez chwilę pa-
trzy zdziwiony, a potem ze współczu-
ciem pyta:

– Za co siedzisz?
dobryhumor.pl

NACJONALIZACJA. Polskie Koleje 
Linowe wraz z kolejką na Kasprowy 
Wierch zostaną odkupione przez 
państwo. Rys. K. Zalepa

5 KILOMETRÓW TRASY. Premier 
Mateusz Morawiecki otworzył nową 
drogę powiatową Zaliszcze – Pode-
dwórze (Lubelskie) 
 Rys. T. Wilczkiewicz

MARZY O BRUKSELI? Beata Szy-
dło pilnie uczy się języka angielskie-
go. Rys. J. Szymański

KONKURS. Policjanci będą 
przyznawać „Niebieskiego Bu-
raka” za  absurdalne decyzje 
i  zachowania funkcjonariuszy 
i polityków. Rys. T. Wilczkiewicz

PRZERWA NA REKLAMĘ. 
 Rys. M. Stankiewicz
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Magazyn „Samo zdrowie” 
w nowej odsłonie już 7 listopada w kioskach!

Wydawnictwo Burda Media Polska odświeża magazyn „Samo 
zdrowie”. Pomysł na zmiany przyszedł z życia. Kobiety są już 
zmęczone docierającymi do nich ze wszech stron nakazami w stylu 
„musisz być fit, jedz 5 posiłków dziennie, wychowuj dzieci bez stresu”. 
Potrzebują raczej wsparcia i zrozumienia niż wytyczania im nowych 
zadań. Nie chcą ślepo podążać za trendami, znacznie bardziej 
wolą przeżywać wartościowe życie świadomie, zwolnić, odnaleźć się  
w pędzącym świecie. „Samo zdrowie” chce w tym towarzyszyć 
czytelniczkom. Jest magazynem O DOBRYM ŻYCIU, do którego  
warto dążyć i które często przeżywamy, nie zauważając tego.
 
W magazynie pojawi się nowa makieta, rubryki, przejrzysty układ działów  
i nowoczesna typografia. 

„Chcemy promować naturalność, kontakt z naturą, spokój umysłu, życzliwe 
myślenie o człowieku i akceptację siebie. Pragniemy pokazywać osoby 
publiczne takimi, jakie są, bez komputerowego retuszu i to nie tylko w środku 
magazynu, ale przede wszystkim na okładce. Naszym obowiązkiem jest 
pokazywanie świata w jego naturalnych barwach, dlatego postanowiliśmy 
podpisywać zdjęcia, które nie były retuszowane hashtagiem „bezretuszu”  
- mówi o odświeżonym magazynie Agnieszka Wierzbicka, redaktor naczelna.
 
W magazynie powstało 6 nowych sekcji, które łączą holistyczne podejście  
do życia: Bądź zdrowa, Żyj naturalnie, Jedz mądrze, Jesteś piękna, Ćwicz  
z radością, Zaopiekuj się sobą. Dodatkowo w każdym wydaniu czytelnicy 
znajdą „Dossier” z tematem wydania: Pokonaj wirusy – jak nie zachorować  
i co robić żeby szybko się wyleczyć + naturalne metody na sezonowe infekcje, 
8 stron szczegółowych informacji związanych z konkretnym problemem 
zdrowotnym np. jak wzmocnić odporność, zdrowy kręgosłup czy jak żyć  
z alergią.  
 
Nowy, odświeżony magazyn wspiera kampania promocyjna w punktach 
sprzedaży, własnych tytułach i serwisach Burdy, na wp.pl oraz w kinie.  
Cena magazynu pozostaje bez zmian – 6,99 zł.  
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Tylko u nas:  Felietony niezależnych ekspertów
Katarzyna Błażejewska-Stuhr (dietetyczka):  Co jeść, by mieć lepszy humor.
Dr Ania, czyli Anna Makowska (dr farmacji):  Czy kiszonki mogą zastąpić suplementy diety?
Celestyna Osiak (coach):  Jak ćwiczyć silną wolę?

NOWE ODMIENIONE
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KoleKCJa KUltowe aUta 

Dwutygodnik
cena: 21,99 zł 
Wydawca: Edipresse Polska S.A. 

Unikalna kolekcja książek i minia-
turowych modeli aut, dzięki której 
poznasz marki, które na przestrzeni 
lat wywarły największy wpływ na prze-
mysł motoryzacyjny i całe pokolenia 
wielbicieli czterech kółek. W kolekcji 
aż 50 tomów, a w nich – oficjalne re-
pliki legendarnych samochodów oraz 
książki w twardej oprawie z pięknymi 
zdjęciami i bogactwem infografik, 
ilustrujących historię modelu oraz jego 
projekt. W tomie 19 kultowy polski 
maluch – Fiat 126p w kolorze czerwo-
nym, w skali 1:44. W sprzedaży od 25 
października do 21 listopada.

Cienie i BlasKi 

Miesięcznik
Cena: 2,99 zł, z dodatkiem: 9,99 zł 
Wydawca: Edipresse Polska S.A.

Magazyn z poruszającymi historiami dnia 
codziennego. Znajdziemy w nim opo-
wiadania o bliskich każdemu, życiowych 
sprawach, porady zdrowotne, przepisy 
kulinarne, horoskop, krzyżówki, a także 
ogłoszenia w ramach kącika towarzyskiego 
Szukam Cię. Czasopismo można kupić 
z dołączoną książką z serii harlequin.

warto poleCić

1. magazyn „przyjaciółka” jest: 
a) tygodnikiem
b) dwutygodnikiem 
c) miesięcznikiem

2. Jest felietonistą tygodnika „polityka”, 
a także satyrykiem, aktorem, 
reżyserem i scenarzystą. mowa o: 
a) Januszu Gajosie
b) Krzysztofie Kowalewskim 
c) stanisławie tymie 

3. Bolesław prus, autor jednej 
z najlepszych powieści polskich pt. 
„lalka”, tak naprawdę nazywał się: 
a) piotr niewęgłowski 
b) aleksander Głowacki
c) andrzej liskowacki 

4. specjalizujące się m.in. w publikacji 
czasopism i kolekcji książkowych 
wydawnictwo edipresse polska jest 
filią międzynarodowego koncernu 
mediowego, który ma swoją siedzibę 
w:
a) szwajcarii 
b) Belgii 
c) Francji 

5. prestiżową nagrodę the man Booker 
za powieść „Bieguni” otrzymała 
w 2018 r. polska pisarka: 
a) manuela Gretkowska 
b) olga tokarczuk 
c) sylwia Chutnik 

6. „pomyślę o tym jutro” – tę słynną 
kwestię wypowiada główna bohaterka: 
a) „nocy i dni” 
b) „anny Kareniny”
c) „przeminęło z wiatrem” 

7. pierwszym polskim laureatem 
literackiej nagrody nobla był: 
a) władysław reymont 
b) Henryk sienkiewicz
c) Czesław miłosz 

8. z okazji stulecia odzyskania 
niepodległości redakcja „wysokich 
obcasów” zorganizowała plebiscyt na: 
a) Kobiecą osobowość 
b) najsłynniejszą polkę 
c) polkę stulecia
 
9. najsłynniejszy polski autor 
aforyzmów to: 
a) Jan lechoń 
b) stanisław Jerzy lec 
c) Kazimierz wierzyński 

10. Uosobieniem chamstwa w znanym 
dramacie sławomira mrożka „tango” 
jest: 
a) edek 
b) artur 
c) stomil

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.):
8-10 pkt. /10 – Brawo! Dałeś radę.
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, 3b, 4a, 5b, 6c, 7b, 8c, 9b, 10a.

w siedemnastym quizie chcemy sprawdzić waszą wiedzę 
z szeroko rozumianego czytelnictwa książek i prasy. 
tradycyjnie prawidłowe odpowiedzi znajdziecie na dole 
strony. 
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pomysŁowy KrÓliś

Dwumiesięcznik
Cena: 7,90 zł
Wydawca: NOWA ERA

Magazyn „Pomysłowy Króliś” to 
doskonały sposób na twórcze spę-
dzenie czasu z dzieckiem. Maluch 
angażuje się w przygody tytułowe-
go bohatera, rozwiązując przy tym 
aktywności trenujące spostrzegaw-
czość, logiczne myślenie, sprawność 
manualną i wyobraźnię. Uczy się 
współpracy i empatii. W każdym 
numerze: różnorodne aktywności 
wspierające rozwój dziecka, 40 na-
klejek, podpowiedzi dla rodzica, jak 
bawić się z maluchem.

Fort royale

Miesięcznik
Cena: 9,99 zł
Wydawca: Edipresse Polska S.A.

Magazyn dla miłośników gry „Fort-
nite”. W środku ciekawostki i porady 
dotyczące taktyki oraz sprzętu, 
przewodniki po mapach, wywiady 
i porady od wyczynowych graczy. Do 
numeru dołączony megaplakat.

motoCyKlista

Miesięcznik
Cena: 11 zł
Wydawca: Motocyklista Magazyn 
Motocykli Klasycznych

Jedyny miesięcznik w Polsce w całości 
poświęcony motocyklom klasycznym 
z całego świata. Znajdą się w nim 
wywiady ze znanymi posiadaczami 
klasyków, kolekcjonerami, właścicielami 
muzeów, renowatorami i pasjonatami 
z całego świata. 

V maGazyn

Miesięcznik (listopad-kwiecień)
Cena: 11,90 zł (8% vat)
Wydawca: Medio

Nowy magazyn sportowy (w sprzedaży 
od 15 listopada), przeznaczony jest dla 
kibiców skoków narciarskich, jak i innych 
sportów zimowych. A także dla hobbystów: 
narciarzy, łyżwiarzy, snowboardzistów. Na 
jego łamach publikują pasjonaci sportów 
zimowych, z czołówką polskiego dzien-
nikarstwa, jak np. duet Tomasz Jaroński 
i Krzysztof Wyrzykowski. Tematyka: skoki 
narciarskie, biegi narciarskie, narciarstwo 
alpejskie, biathlon, łyżwiarstwo, snow-
board, hokej, saneczkarstwo, ośrodki 
narciarskie, góry, prezentacja sprzętu 
narciarskiego.

wiara i nadzieJa

Miesięcznik
Cena: 2,99 zł
Wydawca: Edipresse Polska S.A.

Prawdziwe historie ludzi, dla których 
istotne są wartości chrześcijańskie. 
W każdym numerze 12 opowieści 
napisanych przez samo życie oraz 
stała 8-stronicowa wkładka „Tajem-
nice wiary”, a w niej: cuda, uzdrowie-
nia, nawrócenia, objawienia, relikwie 
i miejsca święte. Czytelnicy znajdą 
tu także przepisy kulinarne siostry 
Anastazji i Salomei, rubryki z kultur, 
humorem oraz sylwetkę patrona. 
W sprzedaży od 15 listopada br.

enGlisH matters Kids

Dwumiesięcznik
Cena: 12,90 zł
Wydawca: Colorful Media

Magazyn do nauki języka angielskiego 
dla dzieci. Dotyczy różnorodnej tematyki, 
takiej jak język angielski w życiu codzien-
nym, nauka, przyroda, kultura, sztuka 
czy hobby. Magazyn zawiera także 
wskazówki dla rodziców, opiekunów czy 
nauczycieli dotyczące nauczania dzieci 
języka obcego. 

Aktywności

Opowiadania

naklejek
40

M A G A Z Y N  D L A  N A J M Ł O D S Z Y C H
dwumiesięcznik • cena 7,90 zł (w tym 8% VAT) • nr 2 listopad/grudzień 2018

NOWOŚĆ!

Pierwsze kroki z językiem angielskim

nr 1/2018
listopad/grudzień
dwumiesięcznik
cena 12.90 zł 
(w tym 5% VAT)

ISSN: 2545-2304 
INDEKS: 427357
NAKŁAD: 15.000
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pobierz MP3 oraz materiały EXTRA 

First  Steps in  Engl ish

J Ę Z Y K  A N G I E L S K I  D L A  D Z I E C I

Numbers
Liczymy do 10

First Dialogues
Mini-dialogi  
dla najmłodszych

Over and Under 
Co jest nad, a co jest pod?

SONGS
for the Little Ones

Śpiewajmy razem!

COLOURS
of the Rainbow
Poznajemy kolory 
tęczy

W numerze także:
Narciarstwo alpejskie, 

łyżwiarstwo szybkie, 
łyżwiarstwo figurowe, 

snowboard, hokej, curling

Oko na skoki

Przemysław babiarz

Rach-ciach-ciach!

jaroński / wyrzykowski

Vjak
Victoria

Stefan Horngacher
Jesteśmy na dobrej drodze

Natalia Maliszewska 
wśród faworytek do 

wygrania Pucharu Świata 
w short tracku

Przewodnik 
kibica 
na sezon 
2018/2019
w skokach 
narciarskich
KObieca stROna sKOKów

KOniec Oszustw w sKOKach? 

POlsKie biegi 
PO Justynie KOwalczyK 

nordyckość – Sztuka 
uPRawiania sPORtu 

czy zaKOPane wychOwa 
Jeszcze mistRzów? 

v Magazyn skoków narciarskich i sportów ziMowych

cena 11,90 (w tym 8% VAt)
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www.              .pl relaks i hobby

Przepis pochodzi z czasopisma 
Pieczenie Jest Proste 5/2018

Na 8 kawałków
Składniki:
jajko
40 g cukru
45 g mąki ziemniaczanej
20 g mąki pszennej
1/4 łyżeczki proszku do pieczenia
5 różowych grejpfrutów
50 g cukru
8 g cukru waniliowego
6 listków białej żelatyny
450 g pełnomlecznego jogurtu
2 łyżki marmolady pomarańczowej
skórka starta z limonki
tłuszcz do formy

Przygotowanie:
1 Wymieszać mąkę pszenną, 20 g 
mąki ziemniaczanej i proszek do 
pieczenia. Białko oddzielić od żółtka 
i mikserem ubić z łyżką zimnej wody 

na bardzo sztywną pianę, wsypując 
małymi porcjami cukier. Pianę z biał-
ka ostrożnie wymieszać z żółtkiem, 
a następnie z suchymi składnikami. 

2 Blachę wyłożyć papierem do pie-
czenia, natłuścić i ustawić regulo-
waną ramkę do pieczenia (20 × 20 
cm). Równo rozsmarować ciasto 
i piec 12–15 minut w piekarniku 
rozgrzanym do 200–225°C.

3 Żelatynę namoczyć zgodnie z ins-
trukcją na opakowaniu. Z jednego 
grejpfruta wycisnąć sok i z odrobiną 
tego soku wymieszać resztę mąki 
ziemniaczanej. Pozostały sok zago-
tować z cukrem i cukrem wanilio-
wym, dodać mąkę ziemniaczaną 
z sokiem i mieszając, zagotować. 
Dodać odciśniętą żelatynę, zdjąć 

z kuchenki, ciągle mieszać. Nie 
przerywając mieszania, dodawać 
jogurt. 

4 Wyłożyć biszkopt z formy do góry 
spodem, zdjąć papier do pieczenia, 
ostudzić i z powrotem włożyć do 
ramki. Utrzeć marmoladę na jedno-
litą masę i posmarować nią biszkopt. 
Cztery grejpfruty obrać, usuwając 
również błonki. Podzielić na fileciki 
i ułożyć na cieście. Kilka filecików 
zostawić do dekoracji.

5 Wierzch równo posmarować kre-
mem jogurtowym. Ozdobić filecika-
mi grejpfruta. Chłodzić w lodówce 
ok. 3 godzin. Ciasto podawać posy-
pane skórką z limonki. 

Biszkopt z jogurtem grejpfrutowym 

Zd
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 Kreatywna 
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i wkrótce święta
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Nowość!

~18~

~19~

Naleśniki z serem
Składniki na ciasto• 1 szklanka mąki• 1 szklanka mleka• ¾ szklanki wody mineralnej

• 2 jajka• ½ łyżeczki soli• 2 łyżki oleju

Składniki na nadzienie• 500 gram twarogu półtłustego
• 3 łyżki cukru pudru• 1 cukier wanilinowy• 2 żółtka• rodzynki

Przygotowanie
1. Wymieszaj mleko z wodą, dodaj jajka. Wymieszaj składniki.

2. Dodaj mąkę, sól i olej i ponownie roztrzep masę.
3. Odstaw masę na 30 minut.

4. W tym czasie utrzyj w misce żółtka z cukrem pudrem

i cukrem wanilinowym. Dodaj ser i wymieszaj 

dokładnie składniki. Możesz dodać rodzynki, jeżeli lubisz.

5. Usmaż około 20 naleśników, smarując patelnię

pędzlem namoczonym w oleju.
6. Rozsmaruj na naleśnikach ser i złóż je w trójkąty

lub zwiń w ruloniki.  7. Posyp naleśniki cukrem pudrem i udekoruj je

ulubionymi owocami.

Poziom trudności

Rada szefa kuchni
Odstaw ciasto na naleśniki

na co najmniej pół godziny.
W tym czasie mąka zdąży dobrze 

wchłonąć płyn, a na naleśnikach 

podczas smażenia nie będą
się tworzyły bąble.

MetamorfozaGraj w kolory. Do ciasta dodaj 

rozmrożony szpinak, startą cukinię, 
cienkie paseczki papryki,

czy pokrojone drobno zioła.
Naleśniki zyskają nie tylko
wspaniały smak, ale teżoryginalny wygląd. 

Graj w kolory. Do ciasta dodaj 

rozmrożony szpinak, startą cukinię, 
cienkie paseczki papryki,

czy pokrojone drobno zioła.
Naleśniki zyskają nie tylko
wspaniały smak, ale teżoryginalny wygląd. 

~10~

~11~

Kanapka z Paryża

Składniki
• 1/3 bagietki
• 3 plastry pomidora

• 3 plastry mozzarelli

• 1 liść sałaty
• 6 listków bazylii

• serek chrzanowy lub śmietankowy

Przygotowanie
1. Przekrój wzdłuż kawałek bagietki.

2. Posmaruj obydwie połówki serkiem. 

3. Połóż liść sałaty na jednej połówce bagietki,

a następnie kładź na zamianę

plasterki mozzarelli i plasterki pomidora.

4. Posyp listkami bazylii i przykryj

drugą połówką bagietki.

Poziom trudności

Rada szefa kuchni

Jeżeli masz w chlebaku wczorajszą 

bagietkę, nie wyrzucaj jej.

Wystarczy, że skropisz ją wodą 

i wstawisz na kilka minut

do piekarnika nagrzanego do 180°C.

Metamorfoza
Bagietka z piekarnika będzie 

smakowała wyśmienicie z kilkoma 

kostkami czekolady posypanej solą. 

Wystarczy, że ściśniesz kanapkę,

a czekolada roztopi się 

pod wpływem ciepła. 

Zostań  superbohaterką  w kuchni!

do piekarnika nagrzanego do 180°C.

Bagietka z piekarnika będzie 

smakowała wyśmienicie z kilkoma 

kostkami czekolady posypanej solą. 

Wystarczy, że ściśniesz kanapkę,

a czekolada roztopi się

pod wpływem ciepła. 

Nowość!Nowość!Nowość! Zostań  superbohaterką  w kuchni!Zostań  superbohaterką  w kuchni!Zostań  superbohaterką  w kuchni!

80 pr� tych 
p� ep� ów na słodkie 

i słone dania

W ki� kach i na  od 27 l� topada!W ki� kach i na 

Cena:

29,99 zł

175x113_BDkulinarna.indd   1 22.10.2018   16:33

Dwumiesięcznik 
dla fanów najpopularniejszej 

animacji dla chłopaków!

W ŚRODKU:
- komiks

-  zabawy
- plakat

- ciekawostki
- konkurs

cena:

9,99 zł

NOWOŚĆ!

W ŚRODKU:W ŚRODKU:

- ciekawostki- ciekawostki

W ŚRODKU:W ŚRODKU:

- ciekawostki- ciekawostki

9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 

W prezencie:

SZCZĘKA BABCI JOJO!

PIERWSZY NUMER JUŻ 20 LISTOPADA!
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Pomyłka 
kasjera

w przypadku transakcji elektronicznych z wy-
korzystaniem karty płatniczej najczęstszym 
błędem kasjera jest wpisanie w terminalu 
niewłaściwej kwoty – innej niż łączna cena ku-
powanych towarów. Jeżeli pomyli się na swoją 
niekorzyść, to różnicę musi z reguły pokryć 
z własnej kieszeni.

poradniK sprzedawCy

To na użytkowniku ciąży obowią-
zek zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa związa-
nego z posiadaniem i korzysta-
niem z karty płatniczej. Zobowią-
zany jest on do podjęcia 
niezbędnych kroków, które 
mają zapobiegać przypad-
kom naruszenia indywidu-
alnych zabezpieczeń karty. 
Pod tym ostatnim pojęciem 
kryją się oczywiście przede 
wszystkim kod PIN, numer 
karty czy podpis jej posiada-
cza. Ani PIN, ani numer karty 
nie powinny być udostępniane 
osobom nieuprawnionym, a są 
nimi wszyscy poza użytkownikiem, 
którego dane widnieją na karcie. 
Od tej reguły nie ma wyjątków, 
dlatego podczas robienia zakupów 
nie powinno się przekazywać karty 
sprzedawcy, a już na pewno nie 
wolno tracić jej z oczu. W praktyce 
bywa z tym różnie.

Człowiek nie maszyna
Nawet jeśli zachowuje się wszelkie 
procedury i wzmożoną czujność, 
trudno uniknąć błędów podczas 
transakcji elektronicznych w skle-
pie. Pomyłka może być korzyst-
na lub niekorzystna dla klienta. 

Jeśli poszkodowanym, w wyniku 
przeoczenia kasjera, jest klient, 
istnieją dwie możliwości naprawie-
nia wyrządzonej szkody. Pierwszą 
jest korekta i zwrócenie na konto 
płacącego niesłusznie pobranej 
kwoty, zaś drugą wycofanie całej 
transakcji i ponowne (już popraw-
ne) jej przeprowadzenie. Podsta-
wą do reklamacji jest dla klienta 
paragon fiskalny dokumentujący 
obie operacje.

Konsument już wie
Zgodnie z art. 25 ustawy z 19 
sierpnia 2011 roku o usługach 
płatniczych (DzU z 2016 roku, 
poz. 1572) niezwłocznie po 
dokonaniu transakcji płatniczej 
dostawca, czyli bank, udostępnia 
odbiorcy m.in. informację umożli-
wiającą temu ostatniemu zidentyfi-
kowanie operacji, a w stosownych 
przypadkach – również nazwę 
płatnika i wartość transakcji.
Jeżeli konsument dowie się o błę-
dzie np. z wyciągu bankowego, 
to na podstawie tego dokumentu 
może reklamować bezzasadność 
potrącenia z jego konta zawyżonej 
sumy. Praktycznie w każdym przy-
padku da się udowodnić pomyłkę 
kasjera, bo każdy sklep przecho-

wuje rolki z wydrukami z kasy 
fiskalnej, które bardzo łatwo 
można porównać z rachunkami 
czy paragonami fi skalnymi. Gdy 
konsument dowiedzie, że poniósł 
szkodę w wyniku błędu kasjera, 
właściciel sklepu jest zobowiązany 
mu ją zrekompensować.

problem dla kasjera
Jeżeli stroną poszkodowaną 
jest detalista, może to oznaczać 
problem dla kasjera, który popełnił 
błąd. Właściciel sklepu może bo-
wiem zażądać, żeby pokrył on nie-
dobór z własnej kieszeni. Kasjer 
po przeanalizowaniu rolki z wydru-
kami z kasy fi skalnej i transakcji 
elektronicznych jest w stanie 
stwierdzić, w którym momencie 
popełnił błąd, jednak z uwagi na 
ochronę danych osobowych może 
mieć problem z żądaniem od 
banku ujawnienia danych klienta, 
w celu nakłonienia go do dopłace-
nia brakującej kwoty.
W praktyce osoby podejmujące 
pracę na stanowisku kasjera po-

noszą pełną odpowie-
dzialność materialną. 
Wynika to z dodatko-
wej umowy lub oświad-
czenia, które podpisuje 
się w momencie roz-
poczęcia zatrudnienia. 
Jeżeli kasjer pomyli się 

na swoją niekorzyść, to różnicę 
musi pokryć sam. Przepisy ustawy 
o rachunkowości wskazują, że 
ujawnione w wyniku inwentaryza-
cji niedobory i nadwyżki powinny 
zostać wyjaśnione i rozliczone 
w księgach rachunkowych roku 
obrotowego, na który przypadał 
termin inwentaryzacji.

Jarosław włoch
Artykuł ukazał się w „Wiadomościach 
handlowych” nr 161

Pomyłkę da się dość łatwo 
udowodnić, bo każdy sklep 
przechowuje rolki z wydrukami 
z kasy fiskalnej
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Zamów bezpłatną prenumeratę: ANNA JANOCHA,  
tel. +48 731 301 799, anna.janocha@wiadomoscihandlowe.pl

nakład: 80 000 egz.

TYTUŁ PRASY HANDLOWEJ,  Z KTÓRYM ZAROBISZ WIĘCEJ!**

czytelnicy sieci handlowe, hurtownie, producenci, dostawcy usług

4 381 028 odsłon portalu w 2018 r.*

20 100 odbiorców  
codziennego newslettera

1 430 183 unikalnych  
użytkowników w 2018 r.*

* dane – styczeń-wrzesień 2018 r.
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Kolportera nie ruszają kłopoty konkurencji
Postulatom nowej regulacji dystrybucji prasy 
sprzeciwiają się też przedstawiciele największej 
firmy na rynku, czyli Kolportera.
— Na rynku dystrybucji prasy na pewno nie 
mamy do czynienia z kryzysem. W wielu bran-
żach zdarza się tak, że jeden z graczy popada 
w problemy, ale nie oznacza to automatycznie 
zagrożenia dla całej branży. Ściśle współpracuje-
my z wydawcami, przyjmujemy większe nakłady 
prasy i poszerzamy sieć dystrybucji. Obecnie 
dostarczamy prasę do 24 tys. placówek, docie-
ramy do niemal każdej gminy w Polsce — mówi 
Grzegorz Fibakiewicz, prezes Kolportera.
Według danych Izby Wydawców Prasy, 
Kolporter ma 52-procentowy udział w rynku. 
Udziały Ruchu szacowane są na około 30 proc., 
Garmonda na 13 proc., resztę dzielą między 
siebie mniejsze, lokalne firmy.
— Do Ruchu w ostatnich latach należało mniej 
niż 30 proc. rynku i można się domyślać, że 
obecnie ten udział spada. Rynek jest konkuren-
cyjny i dziwią mnie pojawiające się w niektórych 
miejscach komentarze, że kłopoty jednej firmy 
mogą oznaczać zagrożeniedla dostępności 
prasy, zwłaszcza w małych miejscowościach. 

Kolporter w mediaCH

W małych miejscowościach od dawna nie ma 
kiosków, prasę sprzedaje się w małych sklepach 
spożywczych czy przemysłowych, a takie sklepy 
obsługujemy przede wszystkim my. I będziemy 
obsługiwać, żadnego zagrożenia więc nie ma — 
mówi Grzegorz Fibakiewicz.
Prezes Kolportera podkreśla, że rynek jest wy-
magający: wolumeny sprzedaży prasy spadają, 
marże są niskie, presja odbiorców na rabaty 
spora, a koszty dystrybucji — wysokie.
— W końcu prasę trzeba dowieźć do punktów 
detalicznych i odebrać zwroty każdego dnia. 
Wciąż jednak można zachować rentowność, 
co udowadniają nasze wyniki. To oczywiście 
wymaga bardzo intensywnej pracy i stałej 
kontroli kosztów, więc na bieżąco monitorujemy 
przepływy finansowe, oceniamy ryzyko. Jeśli 
uznajemy je za zbyt duże — ograniczamy lub 
wstrzymujemy dostawy dla bezpieczeństwa wła-
snego i wydawców. Dzięki temu kolportaż jest 
dla nas — mimo spadków sprzedaży — dzia-
łalnością stabilną i rentowną — mówi Grzegorz 
Fibakiewicz.

8.10.2018

Karta Google play za 20 zł w salonikach
Kolporter wprowadza nową kartę podarun-
kową do Google Play. Tym razem zadowo-
leni będą ci, którzy chcą sprawić komuś 
drobny upominek. Do tej pory w salonikach 
Kolportera dostępne były karty podarun-
kowe o wartości 50, 75 oraz 150 złotych. 
Można nimi potem zapłacić za gry, aplikacje 
czy muzykę. Teraz do tego grona dołącza 
karta o wartości 20 złotych. Będzie ona 
przydatna tym, którzy chcą dać komuś 
niewielki prezent lub, po prostu tym, którzy 
potrzebują jednej lub kilku tanich aplikacji.
Duża część klientów zwracała uwagę na 
fakt, że skoro większość aplikacji w skle-
pie Play kosztuje kilka lub maksymalnie 
kilkanaście złotych, to przydałaby się też 
karta o niższej wartości. Google wysłuchał 
próśb i wprowadził taką kartę. Jest ona już 
dostępna w salonikach Kolportera i jak za-
pewnia firma – jest ona bardzo popularna.

18.09.2018
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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
75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 74
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
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

Kolporter
ul. Zagnańska 61, 
25-528 Kielce, 
tel. 41 367 82 02 do 03, 
41 367 88 88
www.kolporter.com.pl; 
e-ma il: biu ro@kol por ter.com.pl

15
listopad

1995

Tego dnia zadebiutował „Nasz Kolporter” – firmowe czasopismo Kolportera. 
Początkowo magazyn ukazywał się nieregularnie, z czasem stał się miesięcz-
nikiem i tak jest do dzisiaj. Firmowe czasopismo przynosi informacje i artykuły 
o Kolporterze, rynku prasowym, prezentuje pracowników i kontrahentów, 
publikuje porady dla sprzedawców prasy. Kolporter to obecnie jedyna firma 
dystrybuująca prasę, która może się pochwalić własnym czasopismem. Bieżą-
ce wydanie jest 251. numerem „Naszego Kolportera”. 

KartKa z Kalendarza
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Offi cial FIFA licensed product.
© FIFA and FIFA’s Offi cial Licensed Product Logo 
are copyrights and/or trademarks of FIFA.
All rights reserved.

#PANINIADRENALYN #PF365

adrenalynpf365.com

SASZETKA 
Z KARTAMI

ALBUM KOLEKCJONERA

PUSZKA 
KOLEKCJONERA

 • SASZETKA 
PREMIUM GOLD

SASZETKA PREMIUM 

MINI PUSZKA 
KOLEKCJONERA

MEGAZESTAW STARTOWYMEGAZESTAW STARTOWY

 • SASZETKA  • SASZETKA  • SASZETKA 

KOLEKCJA KART!
TOPOWE KLUBY, DRUŻYNY I PIŁKARZE Z CAŁEGO ŚWIATA
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Kolporter spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. 
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce 
tel. +48 367 88 88 
www.kolporter.com.pl

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


