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Eksponuj swoje kolekcje książkowe 
na dedykowanym stole promocyjnym 
w sieci Saloników Kolportera



Zastoju nie będzie
W styczniowym numerze „Naszego Kolportera” podsumowaliśmy rok 
prasowy w Kolporterze. W bieżącym wydaniu oddajemy głos wydawcom, 
którzy oceniają miniony rok, ale także opowiadają o swoich tegorocznych 
planach wydawniczych. 
Gdzie jak gdzie, ale zwłaszcza na rynku prasowym zastój nie jest wskaza-
ny. I zastoju w 2018 r. nie będzie, o czym świadczą wypowiedzi naszych 
rozmówców. Pojawią się nowe czasopisma, będą nowe serie kolekcjoner-
skie dla dorosłych i dzieci. Zapowiedzi wydawców potwierdzają ostatnie 
tygodnie: w styczniu na rynku zadebiutował miesięcznik „Pismo”, w lutym 
ukażą się lifestylowy magazyn „Well” oraz miesięcznik modowy „Vogue”. 
W marcu wyjdzie magazyn „Barbie Dreamtopia” adresowany do młodych 
fanek Barbie. Będzie też coś dla miłośników serii książkowych: kolekcja 
romansów autorstwa Penny Jordan czy saga norweska „Córka hycla”. 
To tylko najbliższe premiery, w całym roku będzie ich dużo więcej. Oczywi-
ście pozostaje jeszcze jedna, bardzo ważna rzecz: odpowiednia promocja 
i działania marketingowe, które zachęcą czytelników do kupowania nowych 
tytułów i kolekcji. 

Grzegorz Kozera
Redaktor naczelny
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O tym, że rynek prasowy, a kon-
kretnie rynek prasy papierowej 
stawia coraz to nowe wyzwania, 
wie każdy z branży. Wydawcy 
starają się jeśli nie powstrzymać, 
to przynajmniej wyhamować spadki 
sprzedaży prasy. Robią to na różne 
sposoby: wprowadzają na rynek 
nowe czasopisma tematyczne, 
zmieniają formaty i odświeżają lay-
outy istniejących tytułów, dołączają 
do czasopism dodatkowo płatne 
książki i płyty DVD. Czasami te 
sposoby przynoszą efekty, choć 
porażki też się zdarzają. Ale pró-
bować trzeba, bo jak mówi jeden 
z naszych rozmówców, rynek nie 
lubi zastoju. 
O podsumowanie ubiegłego roku 
i prognozy na rok 2018 poprosili-

śmy przedstawicieli kilku wydaw-
nictw prasowych i redakcji. 

Bauer: Fabryka nowości
maciej Brzozowski, dyrektor 
Public relations, Wydawnictwo 
Bauer
Miniony rok był dla Wydawnictwa 
Bauer wyjątkowo dobry. A jeszcze 
lepszy dla czytelników naszych 
magazynów, którzy otrzymali nie 
tylko swoje ulubione tytuły, ale 
także wiele nowości. W roku 2017 
jak rakieta wystartował tygodnik 
„100 rad”, pierwszy w Polsce tytuł 
poradnikowy dla dojrzałych kobiet. 
Tygodnik ma dostarczać czytel-
niczkom porad i wskazówek m.in. 
z zakresu zdrowia, domu, prawa 
i psychologii, czy kuchni. Podobną 
tematykę rozwija nasz nowy mie-
sięcznik „Poradnik 50+”. Sądząc 
po wynikach sprzedaży oba tytuły 
niezwykle spodobały się naszym 
czytelnikom.
Duży sukces odniosły nasze dwa 
nowe tytuły przeznaczone dla osób 
wierzących i ciekawych Polski 
i świata – „Cuda i Objawienia” oraz 

to był rok dobry, ale zarazem wymagający, 
ciekawy, bogaty w wydarzenia i pełen reform 
– tak wydawcy oceniają ostatnie dwanaście 
miesięcy na rynku prasowym. i zapowiadają, 
że w 2018 roku pojawią się kolejne nowe 
czasopisma i kolekcje, będą też oczywiście 
kontynuacje najpopularniejszych tytułów. 

„Ludzie i wiara”, doskonale uzu-
pełniające wydawany przez nasze 
wydawnictwo „Dobry Tydzień”.
Inna nasza nowość to wydanie 
testowe magazynu „Durszlak”, za-
wierające przepisy kulinarne najpo-
pularniejszych w Polsce blogerów 
z tej dziedziny. Świetnie pasuje do 
wydania specjalnego „Twój Styl. 
Pyszne”, poświęconego kuchni na 
Boże Narodzenie. 
Rok ubiegły to w Wydawnictwie 
Bauer istny wysyp wydań spe-
cjalnych, w sumie ukazało się ich 
kilkanaście i wszystkie zostały 
entuzjastycznie przyjęte przez czy-
telników. Młodzież polubiła „Bravo 
Sport Poleca: Białoczerwoni!” – 
wydanie specjalne magazynu „Bra-
vo Sport” – wyjątkowe kompen-
dium wiedzy o reprezentacji Polski 
na Mistrzostwach Świata w Piłce 
Nożnej 2018. Fani gier kompute-
rowych docenili „5NAF” – czasopi-
smo przeznaczone dla pasjonatów 
gry „Five Nights at Freddy’s”. Ci, 
dla których dzień bez wiadomości 
z królewskich dworów na całym 
świecie jest dniem straconym, 
otrzymali „Dworskie życie”, jedyne 
na polskim rynku wydanie specjal-
ne poświęcone życiu europejskich 
władców, zaś pasjonaci motory-
zacji – kolejne już wydanie „CAR 
Polska”, polską edycję kultowego 
magazynu świata motoryzacji. 
O kolejne wydania specjalne 
wzbogacił się także jeden z na-
szych hitów – magazyn popularno-

Wydawcy podsumowują miony rok i planują rok 2018 

maciej Brzozowski, dyrektor Public  
relations, Wydawnictwo Bauer
Wydając nowe tytuły nie zapominamy o tych 
już istniejących, wzbogacając je, unowocze-
śniając i, co najważniejsze, cały czas do-
pasowując do oczekiwań i potrzeb naszych 
czytelników.

Czytelnicy
na pierwszym miejscu

temat miesiąca
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-naukowy „Świat Wiedzy”. „Świat 
Wiedzy Kosmos” oraz „Świat 
Wiedzy Junior” udowodniły rosnącą 
popularność takiej tematyki. 
Wydając nowe tytuły nie zapo-
minamy o tych już istniejących, 
wzbogacając je, unowocześniając 
i, co najważniejsze, cały czas do-
pasowując do oczekiwań i potrzeb 
naszych czytelników. Dla nich wła-
śnie dokonaliśmy wielu ciekawych 
zmian w magazynie „Twój Styl”, 
a także w „Tinie” i innych tytułach 
kobiecych. 
Początek roku 2018 stoi u nas pod 
znakiem kobiet właśnie. W styczniu 
ukazał się pierwszy numer maga-
zynu „100 Rad. Przepisy i Diety”, 
a w lutym z dumą zaprezentujemy 
„Well”, którego numer testowy 
zaprezentowaliśmy latem ubiegłego 
roku. „Well” to magazyn lifestylowy, 

ale odmienny od tych obecnych już 
na polskim rynku. Bez celebrytów, 
horoskopu, plotek, ale za to blisko 
życia i kobiet, których nie poucza 
i nie wpędza w kompleksy, ale 
inspiruje. 
To na razie nasze plany na pierw-
sze dwa miesiące nowego roku. 
O kolejnych nowościach poinfor-
mujemy wkrótce!

„Gazeta Wyborcza”:  
rozwój mimo  
niesprzyjających warunków
Jerzy Wójcik, wydawca
2017 to dla „Gazety Wyborczej” 
kolejny rok bogaty w wydarzenia. 
Choć rynkowe trendy pozostawały 
niesprzyjające, nasz zespół potrafił 
z sukcesem rozwijać działania, two-
rzyć ciekawe projekty i przyciągać 
nowe grupy odbiorców, a także 

Czytelnicy
na pierwszym miejscu

temat miesiąca 
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treści w Polsce.
W tym ostatnim obszarze mamy 
kolejne wyjątkowe osiągnięcia – 
na koniec września 2017 r. liczba 
aktywnych prenumerat cyfrowych 
„Gazety Wyborczej” sięgnęła 110 
tys. – z kwartalnym wyprzedze-
niem!
W ub. r. redakcja „Gazety Wybor-
czej” przygotowała nowe, intere-
sujące propozycje dla czytelników 
– w punktach sprzedaży prasy, 
oprócz standardowych wydań 
dziennika i jego magazynów, po-
jawiły się specjalne numery, m.in. 
poświęcone wybitnym postaciom 
historycznym oraz psychologii dzie-
ci i dorosłych, zdrowiu i astronomii, 
a także kolekcje reportaży autorów 
„Dużego Formatu”. Ogromną po-
pularnością cieszyły się specjalne 

Jerzy Wójcik,  
redaktor i wydawca 
„Gazety Wyborczej"
choć rynkowe trendy 
pozostawały niesprzy-
jające, nasz zespół 
potrafił z sukcesem 
rozwijać działania, 
tworzyć ciekawe pro-
jekty i przyciągać nowe 
grupy odbiorców.

Wydawcy prasowi 
zapowiadają, że w 2018 roku 
pojawią się kolejne nowe 
czasopisma i kolekcje, będą 
też oczywiście kontynuacje 
najpopularniejszych 
tytułów.”

”
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temat miesiąca

wydania „Wysokich Obcasów”.
Intensywnie rozwijana była także 
oferta dla internautów – premierę 
miały m.in. nowa odsłona aplikacji 
mobilnej „Gazety Wyborczej” i nowo-
czesny serwis Sonar.Wyborcza.pl.
„Gazeta Wyborcza” nawiązała 
też współpracę z zagranicznymi 
mediami, poszerzając swoje źródła 
informacji i dostarczając odbior-
com jeszcze więcej ciekawych 
treści – została m.in. partnerem 
francusko-niemieckiej telewizji 
Arte, niemieckiej telewizji RBB, 
europejskiego portalu newsowego 
EURACTIV, firmy Google i ame-
rykańskiego dziennika „The Wall 
Street Journal”.
Dynamicznie rozwijał się również 
obszar Kultura i multimedia w „Ga-
zecie Wyborczej”. Naszym odbior-
com zaproponowaliśmy kolejne 
atrakcyjne materiały wideo i pro-
jekty specjalne, np. plebiscyt na 
Płytę Roku „Gazety Wyborczej”, 
a także cykl spotkań Centrum 
Premier Czerska 8/10 poświęco-
nych twórcom i dziełom z dziedziny 
literatury, filmu i muzyki, które za 
każdym razem przyciągnęły kilka-
set osób. W 2017 r. odbyły się 
rozmowy m.in. o filmach „Pokot” 
i „Twój Vincent", biograficznych 
książkach „Ania" i „Tu byłem. 
Tony Halik"; wyjątkowym gościem 
Centrum Premier Czerska 8/10 
był Dan Brown, jeden z najpo-
pularniejszych pisarzy na świecie 
– bilety na to wydarzenie zostały 
wyprzedane.
Wierzę, że 2018 rok będzie 
dla „Gazety Wyborczej” równie 
ciekawy.

Burda international Polska: 
radość czytelników na 
miejscu pierwszym 
magdalena Kieferling – head 
of communications 
Światowi specjaliści od trendów 
mediowych przewidują, że w tym 
roku dziennikarze będą częściej 
aktualizować, personalizować 
i poprawiać dostęp do treści, po 
to, by ich czytelnicy dostawali 
wysokogatunkowe i wciągające 
produkty. Ten proces w naszych 
magazynach, portalach i serwi-
sach społecznościowych zaczął się 
już rok temu. 
Zdajemy sobie sprawę, że koloro-
we magazyny stają się produktem 
coraz bardziej elitarnym, a czytając 
je nasi odbiorcy oddają nam to, co 
mają najcenniejszego – swój czas. 
W 2018 stawiamy na wysoką 
jakość treści, które publikujemy, 
indywidualizowanie ich zgodnie 
z oczekiwaniami naszych czytelni-
ków i użytkowników oraz umac-
nianiu naszej pozycji w 5 najważ-
niejszych dla nas segmentach 
tematycznych: lifestyle, luxury 
(luksus), food&garden (jedzenie 
i ogród), advisory (porady), trave-
l&science (podróże i nauka). Nie 
przestajemy badać i ciągle pytać 
naszych czytelników, co jeszcze 
chcieliby przeczytać i zobaczyć, 
w jakiej formie, bo to ich zdanie 
decyduje o tym, co znajdą w ma-
gazynach.
W tym roku będziemy też kontynu-
ować wydawanie linii specjalnych, 
skoncentrujemy się na rozszerza-
niu oferty produktowej. Wszystkie 

redakcje skoncentrują się na pracy 
nad zwiększaniem jakości produk-
tów, zarówno jeśli chodzi o treść 
naszych magazynów, jak też obszar 
digital. Social media 2017 to domi-
nacja przekazu filmowego w komu-
nikacji. Nasi klienci coraz częściej 
wykorzystują treści wideo w social 
media jako tańszą, lepiej targeto-

magdalena Kieferling – head of communi-
cations, Burda international Polska         
kolorowe magazyny stają się produktem coraz 
bardziej elitarnym, a czytając je nasi odbiorcy 
oddają nam to, co mają najcenniejszego – swój 
czas. 

FO
T.
 B
U
R
D
A

8

Nasz Kolporter 2/2018      
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waną i skuteczniejszą alternatywę 
dla standardowych kampanii w te-
lewizji. Dlatego w digitalu będziemy 
stawiać na ambitniejsze – jeżeli 
chodzi o jakość i ideę kreatywną – 
formaty filmowe (np. livestreamin-
gi, video kontentowe i angażujące 
społeczność sondaże na żywo, 
które w ubiegłym roku dawały nam 

rekordowe zasięgi i odróżniały nas 
od konkurencji). 
Naszym czytelnikom i użytkowni-
kom Burda oferuje obecność we 
wszystkich kanałach, w których 
działa – w magazynach, na stro-
nach www, na portalach społecz-
nościowych i na eventach tema-
tycznych. Decyzje biznesowe firmy 

oraz kluczowe projekty wydawnicze 
wspieramy analizą danych ze-
wnętrznych i wewnętrznych. Dla-
tego zapoczątkowane w ubiegłym 
roku wykorzystanie Big Data to dla 
nas ważny w rozwoju w kierunku 
szukania nowych obszarów działa-
nia i źródeł przychodów.

W 2018 roku Burda stawia na wysoką 
jakość treści, które publikuje, 
indywidualizowanie ich zgodnie 
z oczekiwaniami czytelników 
i użytkowników.

”
”
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„Polityka”: dostosowujemy 
się do trendów
Piotr Zmelonek, dyrektor wydaw-
niczy „Polityki” 
W 2017 roku POLITYKA obchodziła 
swoje 60-lecie. W roku jubileuszo-
wym udało nam się utrzymać ze 
sprzedażą ponad 100 tys. egzem-
plarzy pozycję lidera w segmencie 
tygodników opinii. Pomimo wy-
magającego otoczenia rynkowego 
i politycznego z optymizmem patrzymy 
w najbliższą przyszłość. Nasze 
miejsce w rankingu czasopism opinii 
zawdzięczamy przede wszystkim 
naszym czytelnikom, którzy od wielu 
już lat wykazują się od lat niezachwia-
ną wiarą w swój tytuł i tworzący go 
zespół redakcyjny. Nic jednak nie stoi 
w miejscu, więc i POLITYKA musi się 
dostosowywać do nowych trendów 
rynkowych i zachowań konsumenc-
kich. 
Niemalże przed rokiem, przy okazji 
naszych urodzin, uruchomiliśmy 
aplikację Fiszki POLITYKI, która 
prezentuje treści z POLITYKI i na 
ekranie smartfona. Nasza POLITYKA 
CYFROWA jest najpopularniejszą 
platformą do treści spośród wszyst-
kich tygodników społeczno-poli-
tycznych. W ciągu ubiegłego roku 
opublikowaliśmy kilkanaście wydań 
specjalnych POLITYKI poświęconych 
głównie historii i psychologii. Dla naj-
młodszych czytelników stworzyliśmy 
wspólnie z Fundacją ABC XXI Cała 
Polska czyta dzieciom drugą edycję 
kolekcji książek. Tym razem w jej 
skład weszło 15 wyjątkowych tytułów 
polskich i zagranicznych autorów, 
które można było nabyć z POLITYKĄ. 
Nie zabrakło też wydań POLITYKI 
z hitowymi filmami fabularnymi (m.in. 
„Gwiezdne wojny”, „Wołyń”) i intere-

sujących filmów dokumentalnych. 
 Rok 2018 jest pod wieloma wzglę-
dami również wyjątkowy. 9 stycznia 
przyznaliśmy po raz 25. nasze 
doroczne nagrody dla młodych i wy-
różniających się twórców – Paszporty 
Polityki. W ciągu ćwierćwiecza nasze 
wyróżnienie trafiło do prawie 200 wy-
jątkowych i najbardziej uzdolnionych 
artystów – ludzi kina, teatru, pisarzy, 
twórców i wykonawców muzyki 
klasycznej i popularnej, plastyków 
oraz twórców kultury cyfrowej. Do-
datkowo statuetką Kreatora Kultury 
uhonorowaliśmy prawie 30 wybitnych 
osobistości polskiej kultury. 
W planach mamy kolejne edycje 
cieszących się dużym powodzeniem 
wydań specjalnych POLITYKI – „Nie-
zbędnika Inteligenta”, „Pomocnika 
Historycznego” i „Poradnika Psycho-
logicznego”. Będą też książki autorów 
POLITYKI – m.in.: autorski wybór 60 
felietonów Daniela Passenta z okazji 
jego podwójnego jubileuszu (60 lat 
związku z „Polityką” i 80. urodziny,) 
jednego z najbardziej popularnych 
dziennikarzy POLITYKI w całej jej 
historii. Zaproponujemy też naszym 
czytelnikom kolejne filmy fabularne 
i dokumentalne, które dołączymy do 
POLITYKI.

egmont Polska: rozrywka na 
najwyższym poziomie
iwona tessarowicz, dyrektor 
zarządzający w pionie czasopism 
egmont Polska
Rok 2017 to kontynuacja przyjętych 
przez nas dotychczas celów, wśród 
których między innymi są troska 
i dbałość o jakość dostarczanej 
oferty dzieciom, młodzieży, ale i ca-
łym rodzinom. Nasze czasopisma, 
książki, komiksy i gry planszowe 

codziennie towarzyszą czytelnikom 
i graczom, zależy nam by była to 
rozrywka i edukacja na najwyższym 
poziomie.
W ostatnim roku zaproponowaliśmy 
czytelnikom kilka nowych tytułów 
prasowych. Wśród nich były maga-
zyny takie jak: „Bob Budowniczy”, 
który jednocześnie wrócił na rynek 
prasowy w zupełnie nowej edycji, 
jako bardziej dojrzały i nowoczesny 
bohater. Oprócz tego premierę miały 
pisma: „Masza i Niedźwiedź”, „Regal 
Academy”, „DC SuperHero Girls”, 
czy „Minecraft: Oficjalny magazyn” – 
dwumiesięcznik w innowacyjnym for-
macie, pełny ekskluzywnych treści, 
poświęcony bijącej rekordy popular-
ności grze Minecraft. W 2017 roku 
wprowadziliśmy też do sprzedaży 
dwa numery magazynu „Strażak 

Piotr Zmelonek,  
dyrektor wydawniczy „Polityki” 
nic nie stoi w miejscu, my też 
dostosowujemy się do nowych 
trendów rynkowych i zachowań 
konsumenckich. 

iwona tessarowicz, dyrektor 
zarządzający w pionie czaso-
pism egmont Polska
rynek prasy dziecięcej z uwagi 
na wymagającą grupę odbiorców 
nie lubi stagnacji.
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Sam”, który podobnie jak „Bob Bu-
downiczy” wrócił do oferty prasowej 
w nowej formule. W 2018 roku, już 
na stałe zagości w domach małych 
czytelników. Od 28 marca będzie 
ukazywał się, jako dwumiesięcznik. 
W przypadku oferty pozostałych cza-
sopism nie wprowadziliśmy istotnych 
zmian w dotychczasowej strategii 
wydawniczej. 
W 2018 roku nadal będziemy 
oferować naszym czytelnikom lek-
turę i zabawę z najpopularniejszymi 
aktualnie bohaterami, jak „Mój Kucyk 
Pony”, „Księżniczka”, „Auta”, czy 
„Kubuś i Przyjaciele”. A już w marcu 
czeka nas jubileusz 20-lecia maga-
zynu „Zabawy i marzenia z Barbie”, 
jednego z najlepiej sprzedających się 
pism dla dzieci. Młodsze fanki Barbie 
czeka niespodzianka, 28. marca br. 

zaproponujemy im magazyn „Barbie 
Dreamtopia”. To już kolejna pozycja 
w portfolio pism Egmont związana 
z – jedną z najsłynniejszych bohate-
rek dziecięcej fantazji – Barbie.
Rynek prasy dziecięcej z uwagi na 
dość wymagającą grupę odbior-
ców nie lubi stagnacji. W obszarze 
zainteresowań młodych czytelników 
pojawiają się nowe licencje i w 2018 
roku z pewnością odpowiemy na te 
potrzeby, proponując nowe tytuły.

„Gazeta Polska”:  
rok wielkich reform
tomasz sakiewicz, redaktor 
naczelny 
To był rok wielkich reform. Po 25 
latach istnienia „Gazety Polskiej” 
w wersji gazetowej staliśmy się 
magazynem. Czytelnicy przyjęli to 

tomasz sakiewicz, 
redaktor naczelny „Gazety 
Polskiej"
przetrwaliśmy bez strat 
załamanie rynku. 
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bardzo dobrze i dlatego jako jedyny 
magazyn przetrwaliśmy bez strat 
załamanie rynku w 2017 roku. Rok 
2018 to rok wielkich obchodów 
100-lecia Niepodległości dla Polski 
i 25-lecia dla „Gazety Polskiej”. 
Skupimy się na przypominaniu hi-
storii „Gazety”, która się ściśle wiąże 
z odzyskaniem Niepodległości. 

Zebrał Grzegorz Kozera
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Debiutuje
„Vogue Polska”

Już 14 lutego 2018 roku, na rynku zadebiutuje magazyn „Vogue 
Polska”. tym samym Polska edycja dołączy do 22 krajów, w któ-
rych wydawany jest ten legendarny tytuł. Jednocześnie wystartuje 
też serwis www.vogue.pl. Premierowy, marcowy numer magazynu, 
dostępny będzie w szerokiej dystrybucji w całym kraju oraz w spe-
cjalnej przedsprzedaży. 

aKtualności

„Vogue” jest biblią mody dla kobiet na całym świecie. Po raz pierwszy został wydany 
w Stanach Zjednoczonych w 1892 roku i przez lata pracował na swoją renomę. Od 
tamtej pory powstało ponad 20 edycji tego pisma na całym świecie, teraz również 
w Polsce. Dzięki publikowaniu wysokiej jakości treści i autorskich sesji zdjęciowych 
„Vogue  zapewnił sobie pozycję najważniejszego kobiecego magazynu o modzie. 
W periodyku ukazują się także artykuły dotyczące życia gwiazd, sztuki, czy polityki.
Polska edycja tego legendarnego magazynu jest autorskim projektem. Pierw-
szy numer „Vogue Polska” powstawał w ścisłej tajemnicy, przygotowywany przez 
kilkunastoosobowy zespół, którego członkowie mogą pochwalić się dużym doświad-
czeniem i sukcesami w zakresie dziennikarstwa, mody czy kultury. Na jego czele 
stoi Filip Niedenthal. Zastępcą redaktora naczelnego została Joanna Lorynowicz, 
a w roli editor at large występuje Małgosia Bela. Funkcję dyrektora artystycznego 
pełni Łukasz Aksamit. „Vogue Polska”  jest podzielony na działy, którymi kierują: 
Daniela Agnelli (moda), Anda Rottenberg (kultura), Hanna Rydlewska (reportaż 
i Vogue.pl) oraz Katarzyna Straszewicz (uroda).
– „Vogue Polska” to magazyn, którego koncepcja w stu procentach powstaje w re-
dakcji. Każdy numer przygotowują najlepsi zarówno polscy, jak i zagraniczni autorzy. 
Skupiamy się na modzie, chcemy opowiadać o niej, szukając równowagi między 
obrazem a słowem. W magazynie odbiorcy znajdą znakomite zdjęcia i rzetelne 
dziennikarstwo: sesje, reportaże, bogaty dział kulturalny – podkreśla Filip Nieden-
thal, redaktor naczelny. – „Vogue” przemawia do milionów ludzi na całym świecie, 
teraz także po polsku.
W ciągu roku ukaże się 11 wydań magazynu – poza numerem wakacyjnym, lipco-
wo-sierpniowym, wszystkie pozostałe będą ukazywać się co miesiąc. Cena egzem-
plarzowa to 16,90 zł, a nakład pierwszych numerów to 160 tysięcy egzemplarzy.
– „Vogue Polska” to bez wątpienia najbardziej wyczekiwany tytuł ostatniej dekady, 
odpowiedź na potrzeby Polek, którym bliska jest filozofia piękna i elegancji – mówi 
Justyna Markiewicz, dyrektor zarządzająca wydawnictwa Visteria, odpowiadającego 
za polską edycję „Vogue”. – Pojawienie się naszego magazynu to świadoma decyzja 
biznesowa, która naturalnie wpisuje się w dynamiczny rozwój rynku dóbr luksuso-
wych.
W czerwcu 2017 roku Conde Nast International, międzynarodowy wydawca 
„Vogue”, ogłosił, że wybrał założoną przez Kasię Kulczyk spółkę Visteria na swojego 
partnera i wydawcę „Vogue Polska”.
na zdjęciu od lewej: małgosia Bela, Filip niedenthal i Katarzyna Kulczyk.
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Kompleksowe 
usługi magazynowe
•	 foliowanie	czasopism	
•	 kompletowanie	pakietów	promocyjnych
•	 dekompletacja	pakietów	czasopism,	książek		
lub	innych	produktów

•	 wrzutkowanie	insertów
•	 przyklejanie	dodatków



„Guardian” 
 jak tabloid

Przez całe lata dziennik ukazywał się w dużym, największym praso-
wym formacie, nazywanym Broadsheet (749 x 597 mm). W 2005 
r. przeszedł na średni format, tzw. Berliner (470 x 315 mm). Format 
tabloidu, w którym „The Gaurdian” ukazuje się od 15 stycznia br., ma 
wymiary 430 x 280 mm. Równocześnie redakcja wprowadziła nowy 
font Guardian Headline, zaprojektowany z myślą o czytelnikach prasy 
drukowanej i cyfrowej. 
Zmiana formatu nie oznacza zmiany charakteru tego lewicowego 
dziennika. – Nasze dziennikarstwo samo w sobie pozostanie takim, 
jakim zawsze było: przemyślanym, postępowym, zaciekle niezależnym 
i pełnym wyzwań; a także dowcipnym, stylowym i zabawnym – zapew-
niła redaktor naczelna „The Gaurdian”, Katharine Viner.
W ubiegłym roku nakład „Guardiana” wynosił niecałe 160 tys., czyli dwa 
razy mniej niż w 2005 r. Tendencji spadkowej nie powstrzymała ame-
rykańska nagroda Pulitzera, którą dziennik otrzymał w 2014 r. Zmiana 
formatu drukowanego wydania ma pomóc obniżyć koszty. W 2016 roku 
gazeta straciła 68,7 milionów funtów, teraz wydawcy liczą na ogranicze-
nie strat do 25 mln funtów. Już wcześniej pracę straciło 300 osób.

RED

NOWOŚĆ!

pozdrawiam  
i zapraszam

MAGAZYN INNY
   NIŻ WSZYSTKIE

O PRAWDZIWYM ŻYCIU 
BEZ CELEBRYTÓW  

HOROSKOPU I PLOTEK

OD 6 LUTEGO
CO MIESIĄC W PUNKTACH 

SPRZEDAŻY PRASY 

ryneK PrasoWy

tendencje na rynku prasowym sprawiają, że nawet 
najbardziej szacowne tytuły próbują się dostosować 
do nowych realiów. Brytyjski dziennik „the Guardian”, 
który ukazuje się od 1821 r., w styczniu br. zmienił 
format papierowego wydania na tabloidowy. chodzi 
o zmniejszenie kosztów wydawniczych. 

Redaktor naczelna Katharine 
Viner pokazuje pierwszy numer 
„The Gaurdian” w formacie 
tabloidu
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Poznaj komiksy, które uczyniły

legendarnego bohatera!

Z

DANE WYDAWNICZE!

START I PROMOCJA

Dawno temu, w erze hyboryjskiej, młody Cymeryjczyk, Conan, 
opuszcza swą ojczyznę i wyrusza w świat. Chciwy najemnik, 
ale też człowiek honoru, barbarzyńca – ale obdarzony 
czułością, żyje od jednej przygody do drugiej. Uzbrojony 
w miecz przybywa do opuszczonych miast, walczy 
z najstraszliwszymi potworami i stawia czoła 
czarownikom o złych intencjach…

Poznaj epicką epopeję  

o conanie barbarzyńcy zawartą  
w tej niezwykłej kolekcji książek  

w twardej oprawie! 

HISTORIA CONANA
Zrodzony w 1932 roku w wyobraźni ROBERTA 

E. HOWARDA Conan stał się PRAWDZIWĄ LEGENDĄ 
i wywarł ogromny wpływ na współczesny gatunek 

zwany heroic fantasy. Ten ciemnowłosy poszukiwacz 
przygód o silnym spojrzeniu i budzących respekt 

mięśniach, pokonujący tysiące niebezpieczeństw, 
jest wcieleniem nieucywilizowanej, ale też 

nieskorumpowanej brutalnej siły. Wielu 
utalentowanych artystów takich jak Barry Smith, 

John Buscema czy Neil Adams ożywiało scenariusze 
Roya Thomasa, który z kolei czerpał inspirację 

z kultowego dzieła Howarda. TA SERIA KOMIKSÓW 
UCIESZY ZARÓWNO ZAGORZAŁYCH FANÓW, 

JAK I NOWICJUSZY! 

Seria: Conan Barbarzyńca
Wydawca: Hachette Polska Sp. z o. o.
Pierwszy dzień sprzedaży: 29 grudnia 2017 r.
Częstotliwość: Dwutygodnik
Liczba numerów serii: 75
Ceny: nr 1 – 9,90 zł; nr 2 – 29,99 zł;  
nr 3 i kolejne – 39,99 zł (Vat 5%)

Numer czwarty w sprzedaży  
od 07 lutego bieżącego roku.

Numer piąty w sprzedaży  
od 21 lutego bieżącego roku.

Kolejne numery będą ukazywały 
się co dwa tygodnie w środy.
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Utrudnienia 
    w zakupach 
Wszystko już jasne. sejm przyjął ustawę 
o ograniczeniu handlu w niedzielę, która 
zacznie obowiązywać od 1 marca br. 
Prezydent rP już ją podpisał. co nas 
czeka, gdy ustawa zacznie obowiązywać? 

Zmiany będą stopniowe. Od marca 
do końca 2018 r. będzie można 
handlować w sklepach stacjonar-
nych w pierwszą i ostatnią niedzielę 
miesiąca. Oczywiście handel będzie 
zakazany także w święta państwowe 
i kościelne. W sumie będziemy mieli 
29 niedziel handlowych i 23 z zaka-
zem handlu. Rok później sklepy będą 
mogły być otwarte tylko w jedną 
niedzielę w miesiącu, co daje 15 
niedziel handlowych i 37 z zakazem. 
Od 2020 r. handel zostanie zakazany 
we wszystkie niedziele, z wyjątkiem 
siedmiu: dwóch przed świętami Bo-
żego Narodzenia i jedną poprzedzają-
ca Wielkanoc oraz czterech ostatnich 
niedziel stycznia, kwietnia, czerwca 
i sierpnia. W sumie nie będzie można 
handlować w 45 niedziel. Za złama-
nie zakazu grozi kara od 
1 tys. do 100 tys. zł
Wprowadzono też ograniczenia 
w handlu przed dwoma najważniej-
szymi Świętami. W Wigilię i w Wielką 
Sobotę będzie można handlować 
tylko do godz. 14.

Gdzie w niedziele zrobimy 
zakupy?
Nie będzie tak, że w niedziele 
z zakazem handlu nigdzie nie zrobimy 
zakupów. Ustawa uwzględnia sporo 
wyjątków. I tak, w niedziele będą mo-
gły być otwarte sklepy prowadzone 
przez właścicieli „we własnym imieniu 

handel

i na własny rachunek”. Z tego jednak 
wynika, że sprzedaż w placówkach 
ajencyjnych nie będzie możliwa, 
a w systemie ajencyjnym działa 
w Polsce sporo sieci. 

Zgodnie z ustawą, niedzielny 
handel będzie dozwolony 
także m.in.: 
- na stacjach paliw płynnych;
- w placówkach handlowych, w któ-
rych przeważająca działalność 
polega na handlu kwiatami;

- w aptekach i punktach aptecz-
nych;

- w zakładach leczniczych dla 
zwierząt;

- w placówkach handlowych, w któ-
rych przeważająca działalność 
polega na handlu pamiątkami lub 
dewocjonaliami;

- w placówkach handlowych, w któ-
rych przeważająca działalność 
polega na handlu prasą, biletami 
komunikacji miejskiej, wyrobami 
tytoniowymi, kuponami gier loso-
wych i zakładów wzajemnych;

- w placówkach pocztowych;
- w placówkach handlowych w za-
kładach hotelarskich;

- w placówkach handlowych w za-
kładach prowadzących działalność 
w zakresie kultury, sportu, oświaty, 
turystyki i wypoczynku;

- w placówkach handlowych orga-
nizowanych wyłącznie na potrzeby 
festynów, jarmarków i innych im-
prez okolicznościowych, tematycz-
nych lub sportowo-rekreacyjnych, 
także gdy są one zlokalizowane 
w halach targowych;

- w placówkach handlowych w za-
kładach leczniczych podmiotów 
leczniczych i innych placówkach 

służby zdrowia przeznaczonych dla 
osób, których stan zdrowia wyma-
ga całodobowych lub całodzien-
nych świadczeń zdrowotnych;

- w placówkach handlowych na 
dworcach, w portach i przysta-
niach morskich; 

- w centrach pierwszej sprzedaży 
ryb, w przypadku sprzedaży ryb 
z burty, w gospodarstwach rybac-
kich, placówkach handlowych zaj-
mujących się odbiorem produktów 
rybołówstwa i akwakultury oraz 
handlem takimi produktami;

- w placówkach handlowych w por-
tach lotniczych;

- w strefach wolnocłowych;
- w środkach transportu, na 
statkach, a także na morskich 
statkach handlowych, statkach 
powietrznych, platformach wiertni-
czych i innych morskich budowlach 
hydrotechnicznych;

- w placówkach handlowych na 
terenie jednostek wojskowych;

- w sklepach internetowych i na 
platformach internetowych;

- w przypadku handlu towarami 
z automatów;

- w przypadku rolniczego handlu 
detalicznego;

- w hurtowniach farmaceutycznych;
- w przypadku handlu kwiatami, 
wiązankami, wieńcami i zniczami 
przy cmentarzach;

- w piekarniach, cukierniach 
i lodziarniach, w których przeważa-
jąca działalność polega na handlu 
wyrobami piekarniczymi i cukier-
niczymi;

- w placówkach handlowych, w któ-
rych przeważającą działalnością 
jest działalność gastronomiczna.

od 1 marca br. handel w niedziele będzie znacznie ograniczony 
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Utrudnienia 
    w zakupach 

Kontrowersje wokół ustawy
Od złożenia projektu przez Solidarność do 
przyjęcia ustawy minęło prawie półtora 
roku. W tym czasie projekt był wielokrot-
nie zmieniany i poprawiany, trwały też 
liczne dyskusje. Podczas ostatecznej sej-
mowej debaty posłanka Urszula Rusecka 
przedstawiając stanowisko klubu PiS mó-
wiła, że ustawa jest oczekiwana i popiera-
na przez wiele środowisk, ale najbardziej 
ważna jest dla rodzin osób, najczęściej 
kobiet, które niedziele spędzają w pracy. 
Z kolei klub PO stanął na stanowisku, iż 
handlu w niedziele nie należy ograniczać. 
Nowoczesna uznała projekt Solidarności 
za bubel prawny.
Ustawę ograniczającą handel w niedzielę 
skrytykował Patryk Wachowiec, analityk 
prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. 
W swojej obszernej opinii zwrócił uwagę 
m.in., że projekt ustawy narusza art. 34 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej (TFUE), tj. unijną swobodę przepły-
wu towarów, w zakresie, w jakim dotyczy 
dostawy towarów zakupionych w innym 
państwie członkowskim oraz m.in. zakazu 
magazynowania i inwentaryzacji. We-
dług Wachowca wyłączenia od zakazu 
handlu stanowią niedopuszczalną pomoc 
publiczną dla przedsiębiorców nieobjętych 
zakazem handlu. Polska jest zobowiąza-
na notyfikować KE plan takiej pomocy 
i wstrzymać do tego czasu proces legisla-
cyjny. I wreszcie, niektóre postanowienia 
zawarte w projekcie są niezgodne z art. 
32 ust. 2 Konstytucji RP (zasada niedy-
skryminacji). Przejawia się ona w różnym 
traktowaniu przedsiębiorców w zależności 
od formy prawnej prowadzenia działalności 
handlowej, oferowanego asortymentu, jak 
i lokalizacji placówki handlowej.

Bcc na nie
Przeciwny rozwiązaniom, które znalazły 
się w ustawie, był Business Centre Club. 
W odpowiedzi na argumenty podawane 
przez projektodawców, a więc potrzebę 
zapewnienia pracownikom handlu wolnych 
niedziel, BCC, wraz z innymi przedstawi-
cielami strony społecznej Rady Dialogu 
Społecznego, zaproponował rozwiązanie, 
które zagwarantowałoby pracownikom 
handlu obligatoryjnie dwie wolne niedziele 
w miesiącu – czyli dwukrotnie więcej niż 
obecnie – dzięki odpowiedniej nowelizacji 
Kodeksu pracy. Pomysł BCC nie został 
jednak wzięty pod uwagę.

RED

handel

Wykaz niedziel 
z zakazem handlu
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Wyzwanie
     dla wszystkich
od 1 stycznia 2018 r. na mikroprzedsiębior-
cach, a więc np. sprzedawcach prasy, spoczął 
obowiązek prowadzenia elektronicznej ewi-
dencji Vat (rejestr sprzedaży Vat i rejestr za-
kupów Vat) i przesyłania jej jako Jednolitego 
Pliku Kontrolnego dla potrzeb Vat (JPK_Vat). 
dla osób, które do tej pory nie korzystały z in-
ternetu, a rozliczały się samodzielnie, może to 
być duży problem. 

Jednolity Plik Kontrolny to wyzwanie 
nie tylko dla przedsiębiorców, ale 
nawet dla osób, które zawodowo 
zajmują się prowadzeniem księgo-
wości. Wszyscy księgowi w Polsce 
musieli przejść dodatkowe szkolenia, 
żeby dogłębnie poznać, z czym się 
wiąże JPK. 
– Powiedzmy jasno: każdy, kto chce 
samodzielnie wysyłać JPK, musi 
posiadać komputer – mówi Agniesz-
ka Piętak, główna księgowa w firmie 
BC&O Polska. – To warunek pod-
stawowy, ale nie jedyny. Niezbędna 
jest również umiejętność korzystania 
z Internetu, pobierania i instalo-
wania aplikacji, a także znajomość 
takich programów jak Excel czy 
Adobe Reader. W przeciwnym razie 
najlepiej, przynajmniej w pierwszych 
miesiącach, skorzystać z pomocy 
doświadczonej księgowej lub biura 
rachunkowego. 
Potwierdza to Janusz Druchniak, 
handlowiec, sprzedający prasę 
w Katowicach. – Półtora miesiąca 
zajęło mi przygotowanie i wysłanie 
JPK – przyznaje. – Byłem wprawdzie 
na szkoleniu w ZUS, jednak tam nie 
powiedziano nam o sprawach tech-
nicznych, np. jak ustawić Office’a, 
żeby wysłać plik. Na szczęście brat 

handel

orientuje się w kwestiach informa-
tycznych, więc wspólnie daliśmy 
radę. Ale znam takich handlowców, 
którzy wiedzą tylko, jak się podłącza 
komputer do prądu, nic poza tym. 
Bez pomocy biura rachunkowego 
nie wyślą JPK – uważa Janusz 
Druchniak. 
JPK_VAT jest zestawem informacji 
o zakupach i sprzedaży, który wy-
nika z ewidencji VAT za dany okres. 
Dane do utworzenia JPK_VAT są 
pobierane bezpośrednio z systemów 
finansowo-księgowych przedsiębior-
stwa. Plik przesyła się WYŁĄCZNIE 
w wersji elektronicznej do 25. dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni.
Mikroprzedsiębiorca, który rozlicza 
się z VAT i nie korzysta z usług 
biur rachunkowych lub programów 
księgowych, może skorzystać z bez-
płatnego narzędzia przygotowanego 
przez Ministerstwo Finansów i do-
stępnego na stronie www.finanse.
mf.gov.pl/pl/pp/jpk.
JPK_VAT można utworzyć również 

przy pomocy uaktualnianego progra-
mu księgowego lub jednej z komer-
cyjnych aplikacji on-line. 

Załóż profil zaufany
Do wysyłania plików JPK_VAT po-
trzebny jest certyfikat kwalifikowany 
lub profil zaufany (eG0). Pozwalają 
one potwierdzić tożsamość podatni-
ka. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł 
się pod niego podszyć. Profil zaufany 
– w odróżnieniu do certyfikatu kwa-
lifikowanego – jest bezpłatny (szcze-
góły na stronie www.obywatel.gov.
pl/zaloz-profil-zaufany). 
Za niezłożenie w terminie pliku JPK 
kara pieniężna może wynieść od 200 
zł do 40 000 zł. 

RED

Pomoc w sprawie JPK:
Krajowa Informacja Skarbowa: 
tel. 801 055 055 lub 22 330 03 30;
Centrum Pomocy 
e-mail: biznes.gov.pl, tel. 801 055 088

JPK
magazyn

wyciągi bankowe

faktury vat

książka
przychodów i rozchodów

ewidencja 
przychodów

ewidencja vat

księgi rachunkowe
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PREMIERA KOLEKCJI 13 LUTEGO 2018. Do kupienia samodzielnie oraz z magazynami

Nowa kolekcja!

BESTSELLEROWE 
POWIEŚCI SZPIEGOWSKIE 
W ELEGANCKIEJ 
TWARDEJ OPRAWIE

Po raz pierwszy w jednej serii
            książki mistrza gatunku Johna Le Carré

40 książek  
o najbardziej znanych  

samolotach  
pasażerskich świata

Kolekcja  
startuje 22 lutego,  

Tom 1 „Boeing 747”  
w cenie promocyjnej 6,99 zł.

Kolejne tomy będą się ukazywać co 2 tygodnie w czwartki.  
Cena: 14,99 zł.    /    Liczba tomów: 40

Nowa kolekcja!

Samoloty_175x113_kolporter.indd   3 29.01.2018   16:28
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IDEALNA KOLEKCJA DLA CAŁE J RODZINY

ZNACZKI
ŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATA

POCZTOWE
ZNACZKIZNACZKIZNACZKIZNACZKIZNACZKIZNACZKIZNACZKIZNACZKI

POCZTOWEPOCZTOWEPOCZTOWEPOCZTOWE

ŚWIATA
POCZTOWE

ŚWIATA
POCZTOWE

ŚWIATAŚWIATAŚWIATA
POCZTOWE

ŚWIATA
POCZTOWE

ŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATA
POCZTOWE

ŚWIATAŚWIATA
POCZTOWE

ŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATA

JEDYNA KOLEKCJA, 
KTÓREJ WARTOŚĆ 
STALE ROŚNIE
W DOBIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
ZNACZKI NIEBAWEM STANĄ SIĘ 
RZADKOŚCIĄ, BARDZO POŻĄDANĄ 
PRZEZ KOLEKCJONERÓW.

KLASYFIKUJ SWOJE 
ZNACZKI JAK PRAWDZIWY 
PROFESJONALISTA 
NAUCZ SIĘ ROZPOZNAWAĆ, KLASYFIKOWAĆ, 
DOKUMENTOWAĆ I PRZECHOWYWAĆ SWOJE 
ZNACZKI. ZNAJDZIESZ TU INFORMACJE, 
KTÓRE ZDRADZĄ CI TAJEMNICE FILATELISTYKI.

Numer drugi w sprzedaży
od 07 lutego bieżącego roku.
Numer trzeci w sprzedaży

od 21 lutego bieżącego roku.
Kolejne numery będą ukazywały się

co dwa tygodnie w środy

BOGATA, KOMPLETNA 
I DOPRACOWANA 
SERIA WYDAWNICZA
LICZNE ILUSTRACJE UZUPEŁNIONE 
BARDZO PRECYZYJNYMI WYJAŚNIENIAMI.

START I PROMOCJA
2

RUMUNIA + HIPOLIT CEGIELSKI  + PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

ZNACZKI
ŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATA

POCZTOWEZNACZKIZNACZKIZNACZKIZNACZKIZNACZKIZNACZKIZNACZKIZNACZKI
POCZTOWEPOCZTOWEPOCZTOWEPOCZTOWE

ŚWIATA
POCZTOWE

ŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATA
POCZTOWE

ŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATA
POCZTOWE

ŚWIATAŚWIATAŚWIATAŚWIATA
POCZTOWE

ŚWIATAŚWIATAŚWIATA

RUMUNIA
ZNACZKI ŚWIATA

PRZESTRZEŃ  
KOSMICZNA

KOLEKCJE TEMATYCZNE

HIPOLIT CEGIELSKI
ZNACZEK SPECJALNY

Seria: Znaczki Pocztowe Świata

Wydawca: Hachette Polska Sp. z o.o.

Pierwszy dzień sprzedaży: 24 stycznia 2018 r.

Częstotliwość: Dwutygodnik

Liczba numerów serii: 100

Ceny: nr 1 – 9,90 zł; nr 2 – 19,99 zł; 

nr 3 i kolejne – 29,99 zł (Vat 5%)

 Znaczki Pocztowe Świata

DANE WYDAWNICZE

FANTASTYCZNA 
PODRÓŻ PO ŚWIECIE 

DZIĘKI AUTENTYCZNYM
ZNACZKOM POCZTOWYM
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GWiaZda numeru

Gwiazdy lat 90. XX w. powracają po 
siedemnastu latach przerwy. the Kelly 
Family to amerykańsko-europejski 
zespół grający pop i celtycki folk. Jego 
gwiazdami byli członkowie rodziny 
Kelly, począwszy od seniora rodu aż po 
najmłodsze dzieci. teraz the Kelly Family 
wraca w sześcioosobowym bratersko-
siostrzanym składzie i szykuje się do 
trasy koncertowej po całej europie.

Powrót 
The Kelly Family

– co pomyślała sobie Pani 
w chwili, gdy the Kelly Family 
się rozpadło?
Patricia Kelly: Oficjalnie nigdy się 
nie rozpadliśmy. To była „tylko” prze-
rwa. Każdy z nas potrzebował no-
wych wyzwań. Niektórzy zaczynali 
małżeństwa, innym rodziły się dzie-
ci. Musieliśmy od siebie odpocząć, 
ale nikt z nas nie chciał odejść na 
zawsze. Dla mnie osobiście tamte 
chwile były niezwykle trudne. Kelly 
Family było moim życiem, odkąd 
skończyłam pięć lat. Myślę jednak, 
że potrzebowaliśmy przerwy. 
– sława jest tak uzależniająca 
jak zwykło się mawiać? Pań-
stwa rodzice chronili was przed 
ciemnymi stronami popularno-
ści?
PK: Sława to niebezpieczna zabaw-
ka, o czym w ostatnich latach prze-
konało się wiele młodych gwiazd. 

Ale rodzice bardzo dobrze chronili 
nas przed pokusami sławy. Nie zale-
żało im na rozgłosie, lecz na muzyce. 
Przez wiele lat graliśmy na ulicach. 
Zespół istnieje od czterdziestu 
dwóch lat. To więcej niż całe Pana 
życie (uśmiech – przyp. red.). Nasz 
dziadek był muzykiem, mama baleri-
ną. Tradycje artystyczne są w naszej 
rodzinie od pokoleń. Rodzice marzyli 
o wspólnej grze i podróżowaniu. The 
Kelly Family było czymś niecodzien-
nym i przyczyniło się to do naszej 
popularności, ale sława nigdy nie 
była czymś nadrzędnym. Stąpamy 
twardo po ziemi. Nigdy nie brałam 
narkotyków, od osiemnastu lat 
jestem w stałym związku. 
John Kelly: Mówił Pan o ochro-
nie. Przypomniała mi się historia 
z czasów, gdy byłem nastolatkiem. 
Jako dziecko miałem piękny głos, 
dlatego różne wytwórnie płytowe 
chciały podpisać ze mną kontrakt. 
Na własne oczy widziałem jak mój 
ojciec odrzucał oferty opiewające 
na miliony. Dlatego, że chciał mnie 
chronić. Dla wytwórni płytowych 
byłem luksusowym produktem, ale 
on musiał podjąć decyzję najlepszą 
dla dziecka. 
– czy rozumiał Pan wtedy 
wszystkie motywacje stojące za 
decyzją ojca?
JK: Wiedziałem, że moim rodzicom, 
nawet zanim zajęli się muzyką, zale-
żało na wzbogacaniu ludzkich serc. 

Wszystkich nas, bez względu na 
poglądy polityczne czy religij-
ne, łączy coś uniwersalnego. 
Rodzice to rozumieli. Sława była 
tylko narzędziem, pozwalającym 
dotrzeć do większej grupy ludzi. 
Oczywiście, mieli też własne 
marzenia. Chcieli zbudować sie-
rociniec dla bezdomnych dzieci. 
Na łożu śmierci matka powie-
działa nam, że musimy nieść to 
przesłanie. Musimy dalej tworzyć 
muzykę i uszczęśliwiać dzieci 
z całego świata.
– Wasza ostatnia płyta do-
brze to pokazuje. dawne hity 
zostają ukazane w nowej 
aranżacji. takie same, a za-
razem inne.
PK: W The Kelly Family nie cho-
dziło o marketingowy koncept 
i popularność, a o kontynuowa-
nie życiowej filozofii mamy i taty. 
Tak jak Pan mówi, podążamy za 
ich wzorem. Dlatego śpiewamy 
o szczęściu, rodzinie i miłości. 
Brzmi jak frazes, ale miłość 
nigdy nie wychodzi z mody. 
Była ważna dla ludzi tysiące lat 
temu i nadal taką pozostaje. 
Nie wszystko wychodzi nam 
idealnie, ale Johnny ma rację – 
musimy dalej nieść przesłanie 
rodziców.
– Jakie to uczucie ponownie 
znaleźć się na scenie w oto-
czeniu braci i sióstr?
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Śpiewamy o szczęściu, ro-

dzinie i miłości. Brzmi jak 

frazes, ale miłość nigdy nie 

wychodzi z mody. 

Kelly Family

JK: Atmosfera pierwszych koncer-
tów była przepełniona emocjami. 
Gdzie nie spojrzałem, widziałem 
wzruszone twarze. Miałem poczu-
cie, że ziarno, które zasialiśmy wiele 
lat temu, wydało owoce. Gdy zaczy-
namy koncert cała widownia staje 
się naszą rodziną. Razem 
śpiewamy, cieszymy się 
i płaczemy. To prawie 
jak terapia. Nie ma 
niczego lepszego niż 
wspólna radość.
– Polscy fani 
czekali na 
powrót the 
Kelly Family 
ze szczegól-
nym wytę-
sknieniem. 
macie 
Państwo 
przygoto-
wane coś 
specjalne-
go na nadchodzące kon-
certy w naszym kraju?
PK: Na pewno damy tu 
z siebie wszystko. Polska 
to jeden z kilku krajów, 
gdzie fani zawsze reagują 
bardzo emocjonalnie. 
Jesteście otwarci i nie 
boicie się wyrażać 
własnych emocji. Poza 
tym na koncertach 
zawsze śpiewacie. 
Polscy fani znają słowa na-
szych piosenek od początku 
do końca! Wydaje mi się, że 
czujecie szczególną miłość 
do sztuki i muzyki. Wczoraj 
fani powitali nas na lotnisku. 
Nie wiem, w jaki sposób 
dowiedzieli się, że tam 
będziemy, ale przywitali nas 
z pasją godną nastolatków. 
A przecież wszyscy są już 
dorośli, mają pracę i rodzi-
ny. Nie zdradzę, co mamy 
dla was przygotowane, ale 
zapewniam, że będzie to coś 
specjalnego.

rozmawiał
tomasz Gardziński/aKPa
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Kiosk przy makro
tomasz Bartoszewicz
Od 1998 roku prowadzę kiosk w hali Makro. To taki typowy kiosk. W ofer-
cie mam prasę, papierosy, trochę słodyczy, napojów. Klienci są oczywiście 
właściwi dla takiej lokalizacji: osoby, które zaopatrują się w Makro, a więc 
głównie właściciele sklepów, lokali gastronomicznych.
Mam naprawdę duży wybór prasy, sądzę, że około 800 tytułów. Pomimo 
dość nietypowej lokalizacji mam nawet kilka teczek, w których zostawiam 
prasę dla klientów. Wysyłam też gazety za granicę, do polskich księgarni 
na Litwie oraz w Brukseli. To głównie tygodniki i miesięczniki. 
Mój kiosk jest czynny od poniedziałku do soboty, od godz. 6 do 20. Mam 
jedną pracownicę, bo samemu trudno byłoby mi tak długo 
pracować. Da się jednak zauważyć, że ruch jest uzależ-
niony od dnia tygodnia – w zależności od tego, ilu klientów 
ma akurat Makro. Najwięcej osób przewija się w czwartki 
i piątki. 

ewa Kłopotowska

u mnie jest wszystko
Witold dudko
Jeszcze do niedawna prowadziłem dwa kioski. Jeden z nich na nowym 
osiedlu – kiedyś wszyscy mieszkańcy przychodzili do mnie na zakupy. 
Niestety, prawie jednocześnie otworzyło się w pobliżu kilka dyskontów 
i obroty spadły. W ubiegłym roku ten punkt musiałem zamknąć. Teraz 
prowadzę więc tylko jeden kiosk – od 1992 roku w tym samym miejscu. 
Też mieści się na jednym z osiedli, w pawilonie handlowym. W asorty-
mencie mam oczywiście prasę, ale też mnóstwo innych rzeczy: papiero-
sy, tytonie, trochę chemii gospodarczej i kosmetycznej, drobne słodycze, 
ale też wszystkie rodzaje baterii, rajstopy, skarpety, nożyczki, słomki do 
napojów. Wszystko, co może okazać się potrzebne.  
Jeśli chodzi o prasę, to mam bardzo duży wybór tytułów. Najlepiej 
sprzedają się pisma kobiece, ale też sporo osób kupuje dzienniki, gazety 

z programem telewizyjnym. Dobrze schodzi prasa dziecięca. 
Kiosk jest czynny codziennie. Zatrudniam dwie panie. Sam 
jestem w kiosku codziennie, mniej więcej przez godzinę. 
Lubię kompletować zamówienia, sprawdzać, czy czegoś 
brakuje. 

W asortymencie mam oczywi-
ście prasę, ale też mnóstwo in-
nych rzeczy. Wszystko, co może 
okazać się potrzebne. Czasem 
klienci są zdziwieni, że tyle 
rzeczy można u mnie kupić. 

Mam naprawdę duży wybór prasy, 
sądzę, że około 800 tytułów. 
Najlepiej sprzedają się tygodniki 
kobiece oraz dzienniki. Pomimo 
dość nietypowej lokalizacji mam 
nawet kilka teczek, w których 
zostawiam prasę dla klientów.

ludZie

Najlepsi sprzedawcy 
z Białegostoku
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Białystok
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D zięki tej unikalnej 
kolekcji książek i me-
talowych modeli po-

znasz marki aut, które na 
przestrzeni lat wywarły naj-
większy wpływ na przemysł 
motoryzacyjny i całe pokolenia 
wielbicieli czterech kółek. 
Kolekcja obejmuje aż 50 tomów,  
a w nich: 
• oficjalne repliki legendarnych samo-
chodów z mnóstwem detali,
• eleganckie książki w twardej opra-
wie z pięknymi zdjęciami i bogac-
twem infografik ilustrujących historię 
modelu oraz jego projekt.

W PIERWSZYM TOMIE sportowe 
Porsche 964 Turbo. Tym numerem 
określana jest trzecia generacja Po-
rsche 911. To kultowy samochód 
sportowy z charakterystyczną linią  

i wysoką wydajnością, oferu-
jący naprawdę wyjątkowe 

wrażenia z jazdy.
 DRUGI TOM to Mini 

Cooper 1300. Ten 
maluch to praw-
dziwy gigant, ikona 

lat sześćdziesiątych. 
Jest najpopularniejszym  

angielskim samochodem  
XX wieku. Mini Cooper trafi 

do kiosków w czwartek, 1 marca.

TRZECI NA LIŚCIE Chevrolet 1968 
Camaro Z28 to amerykański pony 

car, produkowany przez kon-
cern General Motors. Ten 

sportowy samochód miał 
zdaniem swoich twórców 
„zjadać konkurencyjne  
Mustangi”. Kupić go bę- 
dzie można już 15 marca.

JAKO CZWARTY, 29 mar- 
ca przedstawiony zo-
stanie legendarny 
Citroën 2CV. Dwu-
silnikowy model był  

produkowany przez fran- 

cuski koncern 
Citroëna w la-
tach 1948–1990 
i odznaczał się ni-
skimi kosztami pro- 
dukcji. To jeden z tych samochodów 
na całe życie, zdolnych odeprzeć każ-
dy atak. 

PIĄTA ODSŁONA  
KOLEKCJI to prawdziwa rewolucja.  
Mercedes-Benz 190 SL (12 kwiet- 
nia) uchodzi za klasyczny super- 
samochód, symbol elegancji i prędko-
ści. To „młodszy brat” 300 SL, legendar-
nego „skrzydła mewy”. 

JUŻ 15 LUTEGO ZADEBIUTUJE W SPRZEDAŻY NOWA KOLEKCJA 
KSIĄŻEK I MODELI SAMOCHODÓW NAJBARDZIEJ 
REPREZENTATYWNYCH DLA HISTORII MOTORYZACJI. PIERWSZY TOM 
TRAFI DO KIOSKÓW W PROMOCYJNEJ CENIE 9,99 ZŁ.

www.kolekcjakultoweauta.pl

NOWA KOLEKCJA 50 KSIĄŻEK
Z OFICJALNYMI MODELAMI 
SAMOCHODÓW 
modele w skali 1:60–1:64

Kultowe modele 
samochodów

DANE WYDAWNICZE
Seria: Kultowe Auta
Zawartość tomu: książka  
w twardej oprawie  
i metalowy model samochodu  
w skali 1:60 – 1:64
Wydawca: Edipresse Polska S.A.
Pierwszy dzień sprzedaży:  
15 lutego 2018
Częstotliwość: dwutygodnik
Liczba tomów: 50
Ceny: nr 1 – 9,99 zł  
(w tym 5% VAT), od numeru 2  
– 21,99 zł (w tym 5% VAT)



Sterowiec Italia jest gotowy do startu. 
15 kwietnia 1928 roku kwadrans po 

pierwszej w nocy opuszcza lotnisko w Me-
diolanie. Główny cel jest jasny – dotrzeć 
na biegun północny i wysadzić tam grupę 
polarników. Dowódca wyprawy, włoski ge-
nerał i konstruktor lotniczy Umberto Nobi-
le (1885–1978) marzy jednak o kolejnych 
sukcesach. Chce zbadać wybrzeże Syberii, 
Grenlandię i wiele pustych wysp w regionie 
polarnym, na których w wielu przypadkach 
nie stanęła ludzka stopa. Doskonale wie, 
że cała wyprawa będzie niebezpieczna. 
Przerażająca rzeczywistość przewyższy 
jednak także te najgorsze wyobrażenia.

DWAJ WŚRÓD WŁOCHÓW
Od życia chciałem dwóch rzeczy – speł-
niać swoje marzenia i spełniać je tak, 
abym był użyteczny także dla innych ludzi, 
wspominał fizyk Franciszek Behounek 
(1898–1973), jeden z członków załogi. 
Jego zadaniem jest badanie elektryczności 
i promieniowania kosmicznego w regionie 
polarnym. Wraz ze szwedzkim meteorolo-
giem Finnem Malmgrenem (1895–1928) 
są jedynymi cudzoziemcami na pokładzie, 
resztę stanowią Włosi. Benito Mussolini 
(1883–1945) ma nadzieję, że sukces pro-
jektu stanie się chlubą jego reżimu.

OTOCZY ICH NISZCZYCIELSKA BURZA
– Nie zabraknie nam zmartwień, twierdzi 
Malmgren, kiedy opracowuje prognozę po-
gody na najbliższy okres. Ma być ładnie, 
a to oznacza jedno – przy większych tem-
peraturach dryfujący lód zaczyna się rozpa-
dać i pojawia się zamglenie komplikujące 
lot. Pierwsze problemy pojawiają się nad 
południową granicą Czechosłowacji, gdzie 
Italię zastaje burza z gradem. Przelot nad 

poziomem góry nie wchodzi w rachubę ze 
względu na szalejące pioruny, Nobile dla-
tego decyduje się na ryzykowny lot bezpo-
średnio między ostrymi skałami. Tylko w ten 
sposób sterowcowi udaje się ocaleć. Znisz-
czona Italia 16 kwietnia ląduje na lotnisku 
w Jesseritz (nieopodal Miśni, w niemieckiej 
Saksonii) a jej naprawa trwa 10 dni. 3 maja 
nareszcie znów wznosi się w chmury i kieru-
je się do zatoki Kings Bay na Spitsbergenie 
(wyspa na Morzu Arktycznym). Jej obrys ste-
rowiec wypatrzy po trzech dniach lotu.

POGODA ZNÓW IM NIE SPRZYJA
Rano 23 maja 1928 roku 
Italia wyrusza z zatoki Kings 
Bay w dalszą podróż. Na dru-
gi dzień wszystkim 16 człon-
kom załogi oczy świecą się ze 
szczęścia, kiedy pierwszy ofi-
cer Adalberto Mariano woła: 
Jesteśmy na biegunie! Tylko, 
że pogoda nie jest najlepsza 
na wysadzanie polarników, 
dlatego Nobile decyduje o po-
wrocie do bazy. Lot powrotny 
Italii uprzykrza mgła, nasilają-
cy się w odwrotnym kierunku 
wiatr oraz przede wszystkim szron na ka-
dłubie statku. Nieprzewidywalny wiatr spy-
cha go raz w jedną , za chwilę zaś w drugą 
stronę. – Zbaczamy z kursu już prawie o 30 
stopni!, ogłasza Behounek. Mimo starań 
załogi nad statkiem nie da się zapanować 
i zaczyna tracić wysokość. Nobile z przeraże-
niem uświadamia sobie – od twardego upad-
ku na pole lodu, rozciągające się w zasięgu 
wzroku, dzieli ich już tylko moment.

MECHANIK NIE PRZEŻYJE UPADKU
– Zatrzymać wszystkie silniki, wyłączyć za-
płon!, rozkazuje Nobile, a zamykając oczy 
dodaje: Panie, chroń nas. Około stu kilome-
trów na północny wschód od Spitsbergenu 
25 maja 1928 roku Italia uderza w ziemię. 
Część załogi skończyła na lodzie, część 
utknęła we wraku sterowca. Ten się później 
oddalił, został przeniesiony przez wiatr i nikt 
go nigdy nie odnalazł, tak samo jak naszych 
kompanów, którzy byli na pokładzie, Beho-
unek wspomina pierwsze chwile po upadku. 
Mechanik Vinceno Pomella nie przeżył wy-
padku. Dziewiątka uratowanych mężczyzn 

i suczka Titiny zostają rozbitka-
mi na lodowatej pustyni.

ODNIÓSŁ BOLESNE  
OBRAŻENIA
Potłuczeni członkowie załogi 
powoli dochodzą do siebie. 
Ich radość, że przeżyli szybko 
zamienia się w strach, że bez 
zasobów i sprzętu nie mają 
szansy zbyt długo pozostać 
przy życiu. Z żalem obserwują 
oddalającą się Italię i przez 
chwilę myślą: Ci dopiero mają 

szczęście. – Viva l’Italia! („Niech żyją Wło-
chy!”), roztrzęsionym głosem wykrzykuje 
Nobile, który ze wszystkich uratowanych 
poniósł największe obrażenia. Ciężko od-
dycha i czuje ucisk w klatce piersiowej. 
Przeszywa go także silny ból w złamanej 
prawej nodze i w prawym nadgarstku, a co 
więcej po głowie cieknie mu krew z rany 
ciętej. – Czuję, że umieram. Myślę, że zo-
staje mi tylko kilka godzin życia i nie mogę 

Jesteśmy za ciężcy!, krzyczy z prze-
rażeniem sternik. Dowódca rzuca się 
w stronę urządzeń nawigacyjnych. 
Oblewa go zimny pot. – Wszystkie sil-
niki! Stan gotowości! Naprzód!, wyda-
je jeden rozkaz za drugim. Sterowiec 
jednak ciągle traci wysokość, a lodowa 
pustynia otwiera swe ramiona.

TRAGEDIA STEROWCA ITALIA:

Dowódca wyprawy, włoski generał 
i konstruktor lotniczy Umberto Nobile 

(1885–1978)

Italia – włoski sterowiec półszkieletowy, którego załoga pod dowództwem gen. Umberto Nobile zdobyła w maju 1928 biegun północny

TRAGEDIA STEROWCA ITALIA:
Gdzie zniknął szwedzki meteorolog?

śWiat JaK na dłoni
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już dla was nic zrobić. Zrób wszystko, co 
w waszych siłach, abyś uratował naszych 
ludzi, szepcze ostatnimi siłami Marianowi, 
który złamał sobie żebro. Złamaną nogę 
ma także główny mechanik Natale Cecio-
ni, Malmgren trzyma się zaś za wybite lewe 
ramię. Reszta rozbitków wychodzi z wypad-
ku bez poważniejszych obrażeń.

ODZYSKUJĄ NADZIEJĘ
– Radio! Nasze polowe radio jest całe!, wy-
krzykuje nagle radiotelegrafista Giuseppe 
Biagi i przywraca rozbitkom nadzieję. SOS 
Italia, SOS Italia, wysyła informację po na-
strojeniu urządzenia, ale nie otrzymuje od-
powiedzi. Reszcie w tym czasie udaje się 
odnaleźć czerwony namiot, trochę jedzenia, 
rewolwer i kilka innych rzeczy, które wypadły 
podczas zderzenia Italii. Mieli tylko namiot, 
który planowali wykorzystać przez jedną 
noc na Biegunie Północnym, ale kiedy spa-
dli, służył im przez dwa miesiące jako schro-
nienie, choć nie był do tego przeznaczony. 
Behounek opisywał, jak wycinali kożuchy ze 
śpiworów i rozkładali je na podłodze.

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ GORĄCZKOWE  
POSZUKIWANIA
Rozbitkowie cisną się w małym namiocie 
o powierzchni siedmiu metrów kwadra-
towych. Humoru nie poprawia im nawet 
mięso z niedźwiedzia polarnego, którego 
upolował Malmgren ani powrót do zdrowia 
Nobilego. Wszyscy już wiedzą, że lodowa 
kra, na której utknęli, płynie na południo-
wy wschód i coraz bardziej oddalają się od 
Spitsbergenu. Martwią się także tym, że 
ich „lodowy statek” w każdej chwili może 
się rozkruszyć. Biagiemu udaje się uchwy-
cić informacje wysyłane ze statku Citta di 
Milano, który miał służyć jako ich pływają-
ca baza. Odkrywa, że kapitan statku szuka 
ich o wiele bardziej na zachód w stosunku 
do ich położenia… Z drugiej strony rozbit-
kowie nie podejrzewają, że z werwą zaczęli 

ich szukać także Norwegowie, Szwedzi, 
Duńczycy i Finowie. Do operacji ratowni-
czej w rezultacie przyłączy się kilkadziesiąt 
statków i samolotów oraz setki ludzi.

SZUKAJĄ POMOCY NA WYSPIE
– Ląd!, krzyczy jeden z członków załogi 28 
maja, trzeci dzień po wypadku. Wszyscy bez 
wiary spoglądają na horyzont. I rzeczywiście, 
w oddali za białymi zwałami lodowej kry po-
jawia się zarys jakiejś małej wyspy. Mariano, 
oficer Filippo Zappi i Malmgren wyruszają 
na ląd z nadzieją, że znajdą tam pomoc. Inni 
jednak nie chcą pozostawiać niezdolnych 
do poruszania się kolegów na pastwę losu, 
dlatego pozostają w obozie. Tego dnia sta-
łem się czymś więcej niż dowódcą, byłem 
dla nich jak ojciec. Wszyscy do mnie lgnęli. 
Trzymaliśmy się razem, tworzyliśmy małą 
rodzinę, przyzna później Nobile. 

KONIEC KOSZMARU
– Słyszeli nas!, wykrzykuje Biagi 6 czerw-
ca wieczorem, kiedy słucha wiadomości 
radiowych. Wszyscy zamierają. Biagi do-
ciska mocniej słuchawki, łapie ołówek 
i zaczyna szybko notować: Sowiecka am-
basada… poinformowała włoskie władze, 
że… SOS z Italii… został odebrany przez 
młodego sowieckiego radioamatora Ni-
kołaja Schmidta… 3 czerwca wieczorem. 
Rozbitkowie nie mogą w to uwierzyć.

ŁZY SZCZĘŚCIA NA TWARZY
Jako pierwszy ląduje przy czerwonym 
namiocie szwedzki pilot Einar Lundborg 
(1896–1931). Na pokładzie ma tylko jedno 
miejsce, dlatego zabiera najbardziej po-
szkodowanego Nobilego. Podczas lotu po-
wrotnego ma jednak wypadek i sam staje 
się rozbitkiem. Wtedy już na pomoc spieszy 
rosyjski lodołamacz Krasin. Ten najpierw 
znajduje wyczerpanego Mariana i Zappie-
go, Malmgren znika bez śladu. Nie miał już 
sił i zamarzła mu noga. Prosił nas, abyśmy 
go zostawili i szli dalej bez niego, zeznał 
później komisji śledczej Zappi. Ratownicy 
podejrzewają bowiem, że zaginiony meteo-
rolog stał się ofiarą kanibalizmu. Sugeruje 
to przede wszystkim fakt, że Zappi zostaje 
znaleziony w relatywnie dobrym stanie, kie-
dy zaś Mariano jest wygłodzony. Zappi jed-
nocześnie twierdzi, że nie jadł tak samo jak 
on –  od 12 dni. 12 czerwca wieczorem za-
łoga Krasina dociera do obozu. Rozbitkowie 
cieszą się, a po policzkach ciekną im łzy. Na-
reszcie po dwóch miesiącach koszmaru są 
uratowani! Śmierć Malmgrena oraz dalsze 
losy Italii, której wrak do dziś się nie odnalazł, 
są jednak okryte tajemnicą.              (RED)

WYDAWNICTWO
AMCONEX

ŚWIAT NA DŁONI
W SPRZEDAŻY OD 1.02.2018

21.WIEK
W SPRZEDAŻY OD 4.01.2018

21.WIEK EXTRA
W SPRZEDAŻY OD 4.01.2018

21.WIEK 
HISTORY REVUE

W SPRZEDAŻY OD 1.02.2018

ENIGMA: 
KLUCZ DO TAJEMNIC

W SPRZEDAŻY OD 7.02.2018

WYDAWNICTWO
AMCONEX

Twardy upadek na ziemię. Dziewięciu mężczyzn i suczka stają się 
w jednej chwili rozbitkami

śWiat JaK na dłoni
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Nieszablonowość
      jest zaletą 
Kontynuujemy prezentację osób, które 
otrzymały w Kolporterze nagrody Pracownika 
roku 2017. dziś o swojej pracy opowiada 
Grzegorz Woźnica z departamentu dystrybucji 
Prasy.

Grzegorz jest kierownikiem Działu 
Dystrybucji w Pionie Administracji 
Wydawnictw, w Kolporterze pracuje 
od prawie 20 lat – jubileusz będzie 
obchodził w lipcu br.
co najbardziej podoba ci się 
w pracy na twoim stanowisku?
– Nieszablonowość, każdy dzień 
przynosi nowe sytuacje i problemy, 
z których musimy się uporać i to 
działając pod presją czasu. Poza tym 
satysfakcja z pokonywania barier, 
które na początku wydawały się nie 
do przejścia. 
co uważasz za swój zawodowy 
sukces?
– Zbudowanie zespołu specjalistów 
Działu Dystrybucji, którym kieruję. To 
obecnie siedem wybitnych profesjo-
nalistek, z wieloletnim stażem pracy 
w Dziele Dystrybucji. Z nimi nie ma 
trudnych zadań do realizacji.
co było największą niespodzian-
ką, jaka spotkała cię w firmie?
– Nagroda dla Pracownika Roku 
2017. Z natury jestem skromną oso-
bą i nie spodziewałem się, że spotka 
mnie takie wyróżnienie. Cieszę się, 
że moja praca została w ten sposób 
doceniona. To daje mi zastrzyk 
pozytywnej energii i motywuje do 
działania przy realizacji kolejnych 
zawodowych wyzwań, które czekają 
na nas w 2018 roku.
Jakie było największe, postawio-
ne przez tobą, wyzwanie?
– Początki pracy na stanowisku 
kierownika Działu Dystrybucji. 
Postawione przede mną zadania 

ludZie
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w zakresie współpracy z wydawcami 
i obsługą oddziałów terenowych były 
dla mnie czymś zupełnie nowym. 
Wcześniej zajmowałem się głównie 
obsługą punktów handlowych i rozli-
czaniem pracy kierowców dostarcza-
jących do nich prasę. Dział Dystrybu-
cji był wówczas na etapie gruntownej 
reorganizacji. Trochę czasu zajęło 
mi odnalezienie się w tych nowych 
realiach i wypracowanie własnej 
metody pracy. Teraz, po kilkunastu 
latach, wspominam ten okres jako 
obfitujący w cenne doświadczenia 
zawodowe.
Jakie było największe twoje osią-
gnięcie zawodowe?
– W ubiegłym roku nasz Dział Dys-
trybucji zrealizował kilka ważnych za-
dań, które usprawniły pracę w innych 
Pionach i oddziałach Departamentu 
Dystrybucji Prasy. Wdrożyliśmy 
skanowanie okładek oraz dodatków 
do ogólnopolskiej prasy kolorowej 
i tytułów z prenumeraty. Została 

uruchomiona opcja do obsługi 
dystrybucji tzw. e-wydań tytułów 
w prenumeracie. 
Jakie były największe trudności 
w pracy w ubiegłym roku?
– Trudności? Każdego dnia pojawiają 
się jakieś nowe mniejsze lub większe 
problemy, które traktuję jako nowe 
wyzwania. Nie przypominam sobie, 
aby w ubiegłym roku spotkało nas 
coś z czym nie umielibyśmy sobie 
poradzić. 
twój ulubiony film/książka/
płyta?
– „Gotowi na wszystko – Extermina-
tor” – to film, który ostatnio obejrza-
łem i zrobił na mnie wrażenie. Uwiel-
biam stare polskie seriale. Ulubioną 
książką jest dzieło Thomasa von 
Hohenkruga, pt. „Z wykrywaczem 
po skarby”, a płytą „Kaleo” islandzkiej 
grupy rockowej Kaleo.

rozmawiała 
Kinga szymkiewicz

moim sukcesem 
jest zbudowanie 
zespołu specjali-
stów działu dys-
trybucji, którym 

kieruję. 
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Nieszablonowość
      jest zaletą 

Polecamy segment budowlany  
Wydawnictwa AVT...

...z nami wybudujesz  
i urządzisz wymarzony dom!

Wszystko o urządzaniu 
stylowych wnętrz!

Od inspiracji do realizacji

Dialog inwestora z ekspertem budowlanym 
– zbiór najważniejszych informacji 
z zakresu wybudowania stanu surowego 
i domowych instalacji 

O TYM NIKT CI TAK NIE OPOWIE
Fundamenty, ściany i stropy

Dachy, pokrycia i rynny

Okna, drzwi i bramy garażowe

Ogrzewanie

Grzejniki i podłogówka

Pompy ciepła

Kolektory

Wentylacja i klimatyzacja

Instalacja wod.-kan.

Instalacja elektryczna, teletechniczna i oświetlenie

...
BIBLIOTEKA 

ROZMOWY O
BUDOWANIU DOMU

BUDUJEMY DOM 
wydanie specjalne nr 2/2018
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Piękne, 
bo nasze

68 stron najlepszych 
polskich pomysłów 

na wystroje, dekoracje,  
aranżacje i dodatki

Efektownie i efektywnie, 
czyli jak mądrze wybrać 

oświetlenie do domu

Wszystkojasne!

Dla wszystkich  
budujących i remontujących dom  

– rzetelna wiedza,  
praktyczne porady



PraWo

Ostrożnie
z danymi osobowymi

reforma ochrony danych osobowych ma 
zacząć obowiązywać 25 maja 2018 r. i będzie 
miała wpływ na wszystkie sektory: publiczny, 
pozarządowy, prywatny. trzeba mieć świado-
mość, że każdy przedsiębiorca, również ten 
sprzedający prasę w kiosku, przetwarza dane 
osobowe. 

Oczywiście, to prze-
twarzanie odbywa się 
w różnym zakresie, ale 
każdy ma jakieś dane, 
chociażby dane klien-
tów, pracowników, etc. 
Obowiązkiem przedsię-
biorcy jest zapewnienie 
bezpieczeństwa prze-
twarzanych przez niego 
danych. Za wyciek 
danych odpowie nawet 
fryzjer czy kosmetyczka, 
kiedy ktoś wyniesie jej 
notes, w którym zapisa-
ne są nazwiska i numery 
telefonów klientów. 
Przepisy unijne w tym 
zakresie są bardzo re-
strykcyjne i uszczelniają 
dotychczasowe regulacje, bowiem 
główną ideą rozporządzenia o ochro-
nie danych osobowych (RODO) jest 
ochrona prywatności jako prawa 
fundamentalnego.

Przetwarzanie danych
W RODO  chodzi o zasadę zgodno-
ści z prawem (posiadanie podstawy 
do przetwarzania danych, np. zgoda, 
umowa, czy prawnie usprawiedli-
wiony cel), zasadę ograniczenia 
celu przetwarzania danych, zasadę 
minimalizacji danych, zasadę prawi-

dłowości danych, zasadę ogranicze-
nia przechowywania danych, zasadę 
integralności i poufności danych. 
Dlatego nawet kioskarz, który może 
przetwarzać dane osobowe klienta 
(imię i nazwisko, telefon) w celu pre-
numeraty prasy musi zadbać o ich 
bezpieczeństwo (zasada poufności), 
aby nikt nieupoważniony nie miał 

wglądu do nich i nie wykorzystał ich 
w innym celu. Ważną zasadą jest 
też zasada ograniczenia przechowy-
wania danych (archiwizacji), która 
zabrania przetwarzania danych dłu-
żej niż wynika to z przepisów prawa 
czy ustania celu ich przetwarzania. 
Zasada ograniczenia celu będzie 
w tym przypadku dotyczyła tylko 
przetwarzania danych prenumera-
tora do wydania mu odpowiednich 
gazet i nie będziemy mogli użyć tych 
danych w innym celu, np. zatelefo-
nowania, aby przedstawić mu ofertę 

kredytową bądź ubezpieczeniową.
Jeśli zatem spełnimy zasady, 
o których mówi RODO i dane będą 
należycie zabezpieczone, mamy 
duże szanse, że nie dojdzie u nas do 
incydentu bezpieczeństwa.  
W przypadku incydentu administra-
tor danych będzie musiał zgłosić go 
w ciągu 72 h do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Zgłoszenie 
incydentu będzie podstawą do 
złagodzenia kary, natomiast 
ukrycie tego faktu – do dodat-
kowego ukarania. W praktyce 
każda kara będzie wymierzona 
z uwzględnieniem wagi i okolicz-
ności naruszenia przepisów. 

W Polsce  
mniej restrykcji
Projekt polskiej ustawy wdraża-
jącej RODO przewiduje jednak 
znaczne ograniczenia i zwolnie-
nia z niektórych obowiązków dla 
mikro- małych i średnich firm, 
które nie przetwarzają danych 
wrażliwych i nie przekazują 
danych innym podmiotom. Nie 
będą oni musieli wskazywać, 

kto jest administratorem danych, 
w jakim celu są one zbierane, przez 
jaki czas będą przechowywane, 
a nawet informować, że doszło do 
ich wycieku. Projekt ustawy najbliż-
szym czasie ma być skierowany do 
rządowego komitetu ds. europej-
skich, a w ciągu dwóch miesięcy do 
Sejmu.

monika tośta

Główny administrator Bezpieczeń-
stwa informacji w Kolporterze 
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Zdolność kredytowa
nościach), bez względu na kwotę 
zobowiązania. Budowanie zdolności 
kredytowej należy zatem rozpocząć 
od zadbania o swoją historię w BIK. 
Na jej podstawie tworzona jest 
w Biurze Informacji Gospodarczej 
tzw. ocena punktowa. Im wyższa 
ocena, tym większa szansa na 
udzielenie przez bank kredytu. Osoba 
posiadająca pozytywną historię kre-
dytową jest dla banku wiarygodnym 
partnerem finansowym. Należy rów-
nież pamiętać, że brak jakiejkolwiek 
historii kredytowej wbrew pozorom 
nie zostanie odczytany przez bank 
pozytywnie. Specjaliści są zgodni, 
że nawet zła historia kredytowa jest 
lepsza niż żadna. Tę pierwszą można 
dość szybko poprawić, natomiast bu-
dowanie jej od zera jest czasochłon-
ne. Z tego względu warto raz na jakiś 
czas wziąć nawet niewielki kredyt 
i terminowo go spłacić. Skutecznym 
i szybkim sposobem budowania 
historii kredytowej jest również ko-
rzystanie z kart kredytowych lub kre-
dytu odnawialnego. Należy jednak 
pamiętać, że w momencie starania 
się o kredyt, warto te zobowiązania 
spłacić. 
Pozytywna historia kredytowa w BIK 
nie wystarczy jednak do zbudowania 
dobrej zdolności kredytowej. Nie ma 
dla niej nic gorszego niż opóźnienia 

w spłacie rat kredytu. To właśnie 
powstanie zaległości jest podstawo-
wym powodem problemów z BIK. 
Warto również zadbać o to, by termi-
nowo spłacać wszelkie zobowiązania 
pozakredytowe takie, jak rachunki za 
media, czynsz czy alimenty, bowiem 
część firm wpisuje swoich dłużników 
do Rejestrów Dłużników BIG. 

reaguj zawczasu
Ponadto istotnym elementem dla 
banków są nasze comiesięczne 
zarobki. Zanim zdecydujemy się na 
zaciągnięcie kredytu, warto zadbać 
o odpowiednią historię zatrudnienia. 
Banki przychylnym okiem patrzą 
na osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. W grupie podwyż-
szonego ryzyka są natomiast klienci 
pracujący w formie umowy o dzieło 
czy samozatrudnienia. Jeżeli jednak 
od lat otrzymują wpływy z tytułu ta-
kich form zatrudnienia, bank również 
weźmie je pod uwagę.
Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy 
dostaliśmy kredyt, jednak wisi nad 
nami widmo opóźnień w spłatach rat, 
a nadal zależy nam na utrzymaniu 
dobrej zdolności kredytowej? Przede 
wszystkim reagować zawczasu 
i negocjować z bankiem zmianę wa-
runków kredytowania, zanim jeszcze 
dojdzie do opóźnień w spłacie. 

Ewelina Bilkiewicz
Pracownik ds. prawnych Pretorius

Mała zdolność kredytowa może prze-
kreślić nasze marzenia o własnym 
„M”, zakupie nowego samochodu 
czy wzięciu sprzętu AGD na raty. 
Z kolei dobra zdolność to nie tylko 
gwarancja przyznania kredytu, ale 
również inwestycja, która pomoże 
nam wynegocjować jego niższe raty 
czy wydłużyć czas spłaty. Dobra 
wiadomość jest taka, że budowa-
nie zdolności kredytowej wbrew 
pozorom nie musi być trudne i da się 
ją osiągnąć bez większych wyrzeczeń 
czy życiowych rewolucji. Wystarczy 
zastosowanie kilku prostych wskazó-
wek, które pomogą zadbać o naszą 
wiarygodność kredytową.

Zła historia lepsza niż żadna
Instytucją gromadzącą dane o historii 
kredytowej jest Biuro Informacji Kre-
dytowej. Trafiają do niego zarówno 
informacje pozytywne (o zobowią-
zaniach spłacanych w terminie), jak 
i negatywne (o opóźnieniach w płat-

PraWo

decydując się na zaciągnięcie kredytu czy 
pożyczki często spotykamy się z określe-
niem „zdolność kredytowa”. mówiąc ogólnie 
jest to zdolność do spłacania zaciągniętych 
zobowiązań w wyznaczonych przez instytu-
cje finansowe terminach. Wyjaśniamy, jak ją 
sobie zapewnić. 
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PsycholoG radZi

W lutowych „charakterach” 
Kłamią, oszukują, nie szczędzą złośliwości 
i uważają, że to zawsze inni stanowią 
problem. Jak rozpoznać toksycznych ludzi 
i jak sobie z nimi radzić? A także: Gdy 
praca rani duszę – jak chronić się przed 
wypaleniem zawodowym • Elvis Presley 
wciąż żyje, a człowiek nigdy nie stanął na 
Księżycu – dlaczego wierzymy w teorie 
spiskowe • Mózg jak żyleta – co robić, 
by umysł jak najdłużej pozostał sprawny 
• TRENING PSYCHOLOGICZNY – 
podpowiadamy, jak odzyskać dla siebie 
weekend. 

 
Winne białka 
Dwa białka – beta-amyloid i tau – to dwaj 
główni oskarżeni, obwiniani za powsta-
wanie zmian zwyrodnieniowych w mózgu 
towarzyszących chorobie Alzheimera. 
Gros badaczy większą odpowiedzialność 
za występowanie schorzenia przypisuje 
beta-amyloidowi. Wyniki badań zespołu 
Mellissy Murray z Mayo Clinic w Roche-
ster mogą zmienić kolejność na ławie 
oskarżonych. Po pośmiertnym przeba-
daniu 1375 mózgów osób cierpiących 
na alzheimera, śledzono nasilenie zmian 
zwyrodnieniowych związanych z beta-
-amyloidem i białkiem tau. Badacze mieli 
też dane o zaburzeniach poznawczych, 
jakie wcześniej ujawniali zmarli pacjenci. 
Wyniki wskazały jednoznacznie, że nasi-
lenie objawów zależało przede wszystkim 
od patologii wywołanej przez białko tau. 
W normalnych warunkach odpowiada ono 
za transport wewnątrzkomórkowy w neu-
ronach. W chorobie Alzheimera dochodzi 
do patologicznych zmian w jego strukturze 
i obumarcia komórki. 

marek Binder 

Być
 jak 
    łąka

czas wolny, aby był „pożywny”, powinien nam pomóc wrócić 
do siebie, przypomnieć sobie, kim jesteśmy, a jednocześnie 
uwolnić energię, uleczyć spracowaną duszę pięknem 
prawdziwego świata.

Czas wolny – te dwa słowa brzmią prawie jak manifest. Mój czas wolny, 
czyli ja tu rządzę. Nie ma zadań, nie ma spełniania oczekiwań, wysiłków, 
by zrealizować jakiś plan. Czas wolny to przestrzeń na uwolnienie się od 
zewnętrznej presji – po to by poczuć się sobą tu i teraz. Poczuć nie tylko, 
że mam wolny czas, ale też, że jestem wolnym człowiekiem, człowiekiem 
obarczonym (albo obdarzonym) różnymi zobowiązaniami, a jednocześnie 
w głębokim sensie wolnym.

Pusta szala
Dla większości z nas wolny czas jest rzeczywistością bardzo odległą, nie-
kiedy nawet nieosiągalną. Po natłoku zadań w pracy pojawiają się zadania 
domowe: „obsługa” dzieci, zakupy, gotowanie, sprzątanie. Bywa, że nadal 
czujemy się jak w pracy, kończąc projekty na domowym laptopie. Jeśli pia-
stujemy stanowisko kierownicze, zdarza nam się zarządzać nawet w zaciszu 
domu – tym razem własną rodziną – i wygłaszać pouczające przemowy. 
Wielu osobom właśnie tak upływa „resztka” dnia. Balans między pracą 
a życiem prywatnym sprowadza się do tego, że na jednej szalce mamy 
same zadania, a druga pozostaje pusta.
A jednak nie poddajemy się. Walczymy o choćby godzinę dziennie i choćby 
jeden dzień weekendu dla siebie. Walczymy o czas, który tak trudno jest 
pozyskać i nie tak łatwo spożytkować, jeśli już go mamy. Czas wolny, czyli 
przerwa w realizowaniu i osiąganiu kolejnych celów, często jest czasem 
pustki i napięcia. Sami nie wiemy, co ze sobą zrobić, „nosi nas”, próbujemy 
tę pustkę czymś zapełnić – sprawdzamy pocztę, wiadomości w komórce, 
przeszukujemy kanały telewizyjne, surfujemy w internecie albo idziemy 
z rodziną do galerii handlowej. W efekcie doświadczamy niechęci do siebie 
i żalu, że zmarnowaliśmy swój wolny czas, że spędziliśmy go w kiepski 
sposób, pozbawiony sensu.
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Zdewastowani
Czas wolny, aby był „pożywny”, powinien nam 
pomóc wrócić do siebie, odblokować nasz po-
tencjał, uwolnić energię. Powinien nam pomóc 
przypomnieć sobie, kim jesteśmy, a jednocześnie 
uleczyć spracowaną duszę pięknem prawdziwego 
świata.
Wyobraź sobie taką scenę: Oto łąka, na której 
pewnego wieczoru zjawiają się ludzie, jakaś 
grupa – może to być wojsko, harcerze, turyści. 
Rozbijają namioty, kładą się na trawie, palą 
ognisko, chodzą, siedzą. Rano zwijają obóz 
i odchodzą. Łąka jest zdewastowana, a jednak 
powoli – źdźbło po źdźble, listek po listku podnosi 
się, odżywa. Wiatr, deszcz, słońce – wszystko 
pomaga łące odzyskać nie tylko utracony kształt, 
ale też rosnąć i czerpać z nowych potencjalnych 
zasobów energii. Pozostawiona sama sobie łąka 
prostuje się i rozwija dalej. 
Podobnie jest z nami. Czasami czujemy się zde-
wastowani, jak wspomniana łąka, choć niestety 
brakuje nam jej naturalnej intuicji, by wiedzieć, 
tak jak ona wie, w jaki sposób skutecznie się 
regenerować i wzrastać dalej. W tym celu warto 
w czasie wolnym zadbać o cztery rodzaje do-
świadczeń.
1. Doświadczanie pełnej zgody na siebie, na to, 
co robimy lub czego nie robimy – łąka akceptuje 
poziom zdewastowania. 
2. Doświadczenie zaufania (zawierzenia) światu 
– łąka czuje się częścią dobrego porządku 
w świecie.
3. Doświadczenie kontaktu – łąka korzysta ze 
słońca, deszczu, wiatru.
4. Doświadczenie zabawy – łąka znów jest pełna 
życia.

maria Król Fijewska jest psychologiem 
klinicznym, psychoterapeutką, superwizorem 
psychoterapii i treningu grupowego. 
Piotr Fijewski jest psychologiem klinicznym, 
psychoterapeutą i trenerem psychologicznym, 
superwizorem psychoterapii i treningu 
grupowego. 
razem założyli ośrodek Pomocy i edukacji 
Psychologicznej intra.

Cały tekst dostępny w „Charakterach” 
(5/2015).
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 Walczymy o czas, który tak 
trudno jest pozyskać i nie 
tak łatwo spożytkować, jeśli 
już go mamy.„
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QuiZ
1. „Gazeta Pomorska” ukazuje się w:
a) Gdańsku
b) Bydgoszczy 
c) szczecinie

2. Zgodnie z nową ustawą, od 1 marca do końca 
br. niedzielny handel będzie dozwolony: 
a) w pierwszą niedzielę miesiąca
b) w drugą i czwartą niedzielę miesiąca 
c) w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca 

3. magda Gessler publikuje swoje felietony m.in. 
w:
a) „tygodniku Powszechnym”
b) „newsweeku” 
c) „do rzeczy” 

4. nagrody dla twórców przyznawane przez 
tygodnik „Polityka” nazywają się:
a) Paszportami Polityki
b) dyplomami Polityki 
c) medalami Polityki

5. Według najnowszych danych Związku Kontroli 
dystrybucji Prasy najwyższą sprzedażą wśród 
czasopism motoryzacyjnych cieszy się:
a) „auto świat” 
b) „auto-moto”
c) „motor”

6. międzynarodowa organizacja pozarządowa, 
propagująca i monitorująca wolność prasy na 
świecie to: 

a) Wolność dla mediów 
b) reporterzy bez Granic
c) media bez Granic 

7. W „naszym Kolporterze” ukazuje się strona 
z humorem przygotowywana przez:
a) „angorę” 
b) „Karuzelę”
c) „szpilki”

8. młodzieżowe pismo „Bravo” było na polskim 
rynku: 
a) 6 lat
b) 16 lat 
c) 26 lat 
 
9. miesięcznik poświęcony psychologii to: 
a) „charaktery”
b) „ambicje”
c) „osobowości”

10. skrót JPK, z którym każdy przedsiębiorca 
zetknie się od tego roku, oznacza:
a) Jednolity Plik Konsumencki 
b) Jednolity Pakiet Kontrolny 
c) Jednolity Plik Kontrolny 

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

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

P
r

a
s

o
W

y i ponownie (już po raz 
dziewiąty) zapraszamy 
Was do rozwiązania 
quizu, w którym macie 
okazję sprawdzenia 
swojej wiedzy dotyczącej 
prasy, jej historii, szeroko 
rozumianego rynku 
prasowego, a także 
handlu. Prawidłowe 
odpowiedzi znajdują się 
na dole strony. 
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Zygmunt miłoszewski
„Jak zawsze”
W.A.B. s. 480

Autor popularnych kryminałów tym 
razem popełnił powieść niekrymi-
nalną, która także może stać się 
bestsellerem. 
 Związek Grażyny i Ludwika zawsze 
napędzała namiętność. Dlatego co 
roku uroczyście świętują rocznicę 
wieczoru 1963 roku, kiedy pierwszy 
raz rzucili się na siebie, aby upra-
wiać seks. To zawsze dzień podsu-
mowań, planów i – coraz bardziej 
– pożegnań. W dniu, kiedy celebrują 
okrągłą pięćdziesiątą rocznicę, on 
jest po osiemdziesiątce, ona tuż 
przed. Czy coś jeszcze ich czeka?
Smutek jak zawsze zwalczają 
namiętnością, aby rano ku swojemu 
zdumieniu obudzić się w swoich 
młodych ciałach, z powrotem w roku 
1963. Czy bohaterowie powtórzą 
swoją miłość? Zygmunt Miłoszewski 
mistrzowsko eksploruje nowy gatu-
nek literacki, pokazując, że zawsze 
pisze o tym, jak osobiste dzieje 
jego bohaterów plotą się z dziejami 
Polski.

Philip hook
„Galeria szubrawców”
Znak, s. 355

Podtytuł tej książki dla miłośników 
malarstwa, ale nie tylko, brzmi: „Na-
rodziny (i sporadyczne upadki) profesji 
marszandów, ukrytych aktorów na 
scenie dziejów sztuki”.
Kto decyduje o randze malarza? Kto 
odkrył Cezanne'a i nadał nowy bieg 
artystycznym prądom w XX wieku? 
Dlaczego od wielu lat największe 
rekordy padają na aukcjach dzieł 
Jacksona Pollocka i Jeana-Michela 
Basquiata – malarzy, których prace 
większość społeczeństwa odrzuca jako 
„bazgroły”?
Philip Hook, długoletni ekspert domu 
aukcyjnego Sotheby's, w fascynującej 
i nie pozbawionej typowo angielskiej 
zgryźliwości historii, analizuje wielo-
znaczne, ale zawsze interesowne rela-
cje marszandów i artystów. W świecie, 
w którym cena pojedynczego obrazu 
czasem wielokrotnie przewyższa cenę 
domu w centrum Nowego Jorku, nie 
ma miejsca na subtelności. „Galeria 
szubrawców” pokazuje, kto stoi za 
wielkimi fortunami.

Jojo moyes
„ostatni list 
od kochanka”
Znak Literanova, s. 512

Jedna z najpiękniejszych powieści Jojo 
Moyes. Autorka podbiła serca milionów 
czytelników bestsellerowymi „Zanim 
się pojawiłeś”, „Kiedy odszedłeś” oraz 
„Dziewczyną, którą kochałeś”.
Bohaterka „Ostatniego listu od 
kochanka” Ellie, młoda dziennikarka, 
natrafia na ślad romansu sprzed lat. 
Po wielkiej miłości, która połączyła 
młodą mężatkę Jennifer i Anthony’ego, 
szorstkiego w kontakcie, ale wrażli-
wego reportera, pozostały tylko listy. 
Przejmujące i wyjątkowe, fascynują 
Ellie na tyle, że postanawia poznać 
historię zakazanego związku i odkryć 
tajemnicę jego dramatycznego końca. 
Czy historia miłosnego skandalu 
z przeszłości może zupełnie odmienić 
życie samej Ellie i jej relację z żonatym 
mężczyzną?
To inspirująca historia o tym, że warto 
znaleźć odwagę do podjęcia decyzji, 
która pozwoli zyskać to, co w życiu 
najcenniejsze. Nawet wbrew zdrowemu 
rozsądkowi i na przekór konwenansom.

Jeff lynne's elo
„Wembley or Bust”
Sony Music Poland

Fani Electric Light Orchestra 
będą bardzo zadowoleni. 
Dwa lata od wydania świetnie 
przyjętej płyty „Alone in the 
Universe”, z kolejnymi wyprze-
danymi stadionami w karierze 
i własnym miejscem w Rock 
and Roll Hall Of Fame, 
ELO Jeffa Lynne’a powraca 

z koncertową płytą „Wembley 
Or Bust” nagraną w czerwcu 
2017 r. podczas wyprze-
danego show na Wembley 
Stadium. 
Materiał ukazujący się w wer-
sji audio i video (w reż. Paula 
Dugdale’a) idealnie oddaje 
atmosferę zabawy 60-tysięcz-
nego tłumu bawiącego się 
przy takich klasykach ELO jak 
„Mr. Blue Sky,” „Livin’ Thing” 
i „Evil Woman” po „Do Ya” 

z okresu The Move, „Handle 
With Care” nagranym z Trave-
ling Wilburys (Dylan, Orbison, 
Harrison, Petty) aż po „When 
I Was A Boy” z ostatniej 
płyty „Alone In The Universe”. 
Wydawnictwo ukazało się 
w formie 2CD, 2CD+DVD, 
2CD+Blu-Ray i na 3 płytach 
winylowych.

doBre do cZytania i słuchania
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Będziesz zdecydowanie walczyć 
z konkurencją i podejmować szybkie
decyzje. W związkach to czas kłótni 
i wzajemnych oskarżeń. Jeśli za kimś
tęsknisz, pora spojrzeć prawdzie w oczy.
To był tylko romans.

Do rodzinnych i zawodowych
problemów podejdziesz inaczej 
i znajdziesz rozwiązanie. W pracy nowe
kontakty i ruch w interesie. Single będą
się cieszyć powodzeniem. Sielankę par
popsują wybuchy zazdrości. 

Najlepiej, gdybyś nic, Bliźniaku, 
nie zmieniał. Nowe znajomości okażą się
pomyłką, a propozycja nowej pracy
może mieć ukryty haczyk. Znajdź czas 
na regularne ćwiczenia i zadbaj, by nikt
niepotrzebnie nie zawracał ci głowy. 

Wszystko ogarniesz, z niczym się 
nie spóźnisz, a ludzie cię nie zawiodą.
Możesz więc, Raku, brać się 
do najtrudniejszych zadań. Zdobędziesz
uznanie i podziw. Jeśli jesteś sam, 
masz szansę stracić dla kogoś głowę. 

Staraj się być elastycznym i otwartym, 
a pieniędzy ci nie zabraknie. Przy okazji
wiele się nauczysz. Twój urok osobisty
działać będzie na płeć przeciwną. 
Jeden taniec na dyskotece może być
udanym początkiem czegoś więcej.

Sprawnie wypełnisz obowiązki, twoje
pomysły będą się podobać. Przypomną
sobie o tobie znajomi, a rodzina
przestanie cię irytować. Nie ma sensu
wracać do przeszłości, bo ktoś nowy 
już szaleje za tobą. I dowiesz się kto. 

Pora podjąć decyzje, które wiele
uproszczą i pomogą naprawić relacje 
z krewnymi. Podczas wyjazdów
nawiążesz kontakty, które przyniosą
awans lub nową pracę. Jeśli masz
partnera, pilnuj go! Siebie zresztą też. 

Zbierzesz siły i pokażesz, na co cię stać.
Zrobisz wszystko, aby zarobić jak
najwięcej. Nie zapominaj o rodzinie.
Będzie zadowolona, jeśli poświęcisz 
jej więcej czasu. Partnerowi nie stawiaj
ultimatum – to się źle skończy! 

Wokół ciebie zapanuje ład, a świat stanie
się przewidywalny. Ułatwi ci to pracę.
Warto odgrzebać stare pomysły.
Kierować się będziesz raczej rozumem
niż sercem. Nie szukaj teraz miłości, 
bo możesz źle trafić.

Na świat spojrzysz z przymrużeniem 
oka, więc humor ci dopisze. W pracy
przeforsujesz swoje pomysły, zrobisz
świetny interes i będziesz mógł pozwolić
sobie na luksusowy zakup. W stałych
parach ocieplenie.

Niewiele teraz zdziałasz, bo zabraknie 
ci cierpliwości, systematyczności 
i przychylności szefa. Nieporozumienia 
w rodzinie da się wyjaśnić, a kryzys 
w związku zażegnać. Uważaj na zdrowie
i kontroluj wydatki. 

Masz siłę do walki, nie schodź więc
innym z drogi. Możesz urzeczywistnić,
Rybo, najśmielsze plany. W stałych
parach pora już wzajemnie sobie
wybaczyć. Z nowej znajomości może 
się wykluć obiecujący związek.

baran lew strzelec

byk panna kozioroŻec

bliźniĘta waga wodnik

rak skorpion ryby

HOROSKOP luty 2018
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Zaprezentuj swojemu klientowi
miesi´cznik „Czwarty Wymiar”

www.4wymiar.pl

Centrum REA_CW_1_2018_cala strona:Layout 1  17-01-18  9:11  Strona 1



Na 2 porcje
Potrzebne składniki:
2-3 duże ziemniaki
łyżeczka masła
2 łyżki mleka
400 g marchewki
200 g groszku cukrowego
5 łyżek oleju
sól
biały pieprz
400 g  letu z gładzicy 
lub czarniaka
2 białka
2 łyżki mąki ziemniaczanej
80 g sezamu
pęczek szczypiorku

Przygotowanie:
1 Ziemniaki obrać, pokroić, ugo-
tować do miękkości w osolonej 
wodzie, odcedzić, odparować i roz-

gnieść tłuczkiem na purée wraz 
z masłem, mlekiem, szczyptą soli 
i pieprzu.

2 Marchewki obrać i umyć. Umyć 
groszek cukrowy. Połowę mar-
chewek pokroić w paski i wraz 
z groszkiem cukrowym podsmażyć 
na 2 łyżkach oleju. Wlać 125 ml 
wody i dusić pod przykryciem ok. 
8 minut. Przyprawić do smaku solą 
i pieprzem.

3 Rybę umyć, osuszyć i pokroić 
w podłużne kawałki. Oprószyć solą 
i pieprzem.

4 Białka ubić na lekką pianę 
i wymieszać z mąką ziemnia-
czaną. Filety obtoczyć najpierw 
w pianie z białek, a potem w seza-

mie. Dokładnie docisnąć panierkę 
i smażyć rybę na 3 łyżkach roz-
grzanego oleju po 3 minuty z każ-
dej strony. Zdjąć z patelni i odłożyć 
w ciepłe miejsce.

5 Resztę marchewek zetrzeć na 
tarce. Szczypiorek drobniutko po-
siekać. Zagotować 500 ml osolonej 
wody, zdjąć garnek z kuchenki i do-
dać startą marchewkę. Przykryć 
i zostawić na minutę. Marchewkę 
dokładnie odcedzić i wymieszać 
z purée ziemniaczanym i szczy-
piorkiem. Rybę podawać z duszo-
nymi warzywami i purée.

Ryba w sezamowej skórce z purée 
marchewkowo-szczypiorkowym

www.              .pl relaks i hobby

Przepis pochodzi z czasopisma 
Pieczenie jest proste 1/2018

Nowości wydawnicze

i dekoracje 
na WielkanocPf

an
ni 

ymi warzywami i puré

reklama BPV_PJP18001.indd   1 2018-01-22   10:01:12

doBre do JedZenia
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ANGORA®
TYGODNIK

CUDA SIĘ ZDARZAJĄ. Ojciec Tade-
usz Rydzyk dostał dwa samochody 
od bezdomnego, który wygrał ponad 
milion w totka.  Rys. Piotr Rajczyk

ZDYSKWALIFIKOWANE Wiel-
błądom startującym w „konkur-
sach wstrzykiwano w pyski... bo-
toks.  Rys. Mirosław Stankiewicz

RATOWANIE KLUBU. Michał Ka-
miński, dołączył do PSL-u. 
 Rys. Tomasz Wilczkiewicz

„OJCIEC MATEUSZ”. Wrocławski 
aktor Mikołaj Woubishet nie chciał za-
grać muzułmańskiego uchodźcy.
  Rys. Mirosław Stankiewicz

NOMINACJA. Polsko-brytyjski ani-
mowany film „Twój Vincent” ma szan-
sę na Oscara. 
 Rys. Mirosław Stankiewicz

Humor z zeszytów
W górach nie mieszkają ludzie, 

tylko górale.
***

Człowiek współczesny powstał 
dzięki ludziom pierwotnym.

***
Starzy ludzie poumierali i w ten 

sposób zlikwidowano analfabetów.
***

Węglowodan jest to węgiel zamo-
czony w wodzie.

***
Wielbłądy wędrują przez pustynię 

w karnawałach.

***
W zimie należy dokarmiać leśne 

zwierzęta, aby były smaczne 
na wiosnę.

***
Gdy przyjrzymy się uważnie ogo-

nowi żaby, to zauważymy, że ona 
całkiem go nie ma.

***
Przy rekonstrukcji konserwato-

rzy usuwali to, co przyniosły wieki, 
bo piękno zawsze jest pod sukienką.

***
Budzik spełnia wiele czynno-

ści, ale najczęściej chodzi wraz 
ze wskazówkami.

***
Leonardo da Vinci namalo-

wał swój portret „Modna Lisa” 
we Florentynce.

***
Woda słona zawiera w sobie sól, 

a słodka cukier.
***

Chełmoński namalował „Babskie 
lato”.

***
W  XVI wieku uprawiano wiele 

roślin, których jeszcze nie znano.
***

Autor opisuje swoich najbliższych 
przyjaciół, choć ich wcale nie miał, 
i to jest bardzo dziwne.

***
Rodzicami Żeromskiego byli 

Józef i Wincenty Żeromscy.
 Internet

***
– Sąsiad, ty mnie już wkurzasz tym 

wierceniem w ścianach dzień i noc.
– Półkę wieszam!
– Osiem lat?!
– To już druga!
 „Gazeta Poznańska” nr 163

***
Życie to taki zaklęty krąg:
– żyjesz – chcesz się napić,
– napijesz się – chce ci się żyć...
 www.dowcipy.pl

***
– Co robisz?
– Krzesło dla teściowej majstruję.
–  O, dużo jeszcze zostało ci 

do zrobienia?
– Nie, tylko elektryka.
 www.joemonster.org

***
–  Chciałem garnitur w  kolorze 

kawy z mlekiem.
– Z cukrem czy bez?
 „Dziennik Elbląski” nr 237

ZGNIŁEM, JAK TO ZOBACZYŁEM...   

 Fot. Marcin Makowski/TVP
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www.wedkarskiswiat.pl

Najlepsza polska gazeta wędkarska

Rejestr Rekordów Polski Ryb

Wybór pięknych miejsc 
na weekend 
i urlop
Rodzinne 
wędkowanie

Wielkie ryby różnych gatunków

Dobry sprzęt 
w rozsądnych cenach

Wędki i przynęty, 
na które biorą ryby

Jak łowić 
coraz więcej ryb
Porady znanych polskich mistrzów wędki

Rejestr Rekordów Polski RybRejestr Rekordów Polski Ryb
Prowadzimy jedyny oficjalny 

Co miesiąc

Konkursy 

z nagrodami

 polska gazeta wędkarska polska gazeta wędkarska polska gazeta wędkarska polska gazeta wędkarska
To się sprzedaje!
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usZeK 

Dwumiesięcznik
Cena: 8,90 zł 
Wydawca: EuroPress Polska Sp. z o.o.

Czasopismo edukacyjne dla dzieci w wie-
ku od dwóch do czterech lat. Gazetka 
obejmuje ćwiczenia w postaci atrakcyj-
nych, kolorowych obrazków. Rozwija 
niezbędne przedszkolne umiejętności, 
takie jak sprawność manualna, koordy-
nacja wzrokowo ruchowa, umiejętności 
logicznego myślenia czy proste liczenie. 

sPort dla WsZystKich

Miesięcznik
Cena: 9,00 zł
Wydawca: WCFC POLSKA SP. Z O.O.

Propagowanie zdrowego stylu życia, 
diety, treningi, suplementacja w sportach 
sylwetkowych (kulturystyka, fitness), oraz 
sportach walki. Prezentowanie osobowości 
ze świata kulturystyki, fitnessu, oraz spor-
tów walki. Porady żywieniowe, wywiady 
i felietony ze znanymi sportowcami. Relacje 
z zawodów i innych imprez sportowych.

Penny Jordan. KoleKcJa 
KsiąŻeK

Dwutygodnik
Cena: tom 1 – 6,99 zł; kolejne tomy 
– 14,99 zł
Wydawca: Edipresse Polska

Kolekcja 53 książek dla kobiet 
autorstwa uznanej brytyjskiej pisarki – 
Penny Jordan. Jej książki wielokrotnie 
gościły na liście bestsellerów „New 
York Timesa” i cieszyły się ogromną 
popularnością. Jordan napisała ponad 
200 powieści, które przetłumaczono 
na wiele języków i sprzedano w nakła-
dzie ponad 70 milionów egzemplarzy.

saGa norWesKa. cÓrKa hycla

Dwutygodnik
Cena: tom 1 – 1,99 zł, kolejne – 9,99 zł
Wydawca: Edipresse Polska

Nowa saga skandynawska! Poruszająca i trzymająca w napięciu „Córka hycla”. Poznaj dramatyczne losy 
Lucie, wychowanki sierocińca w okrutnym osiemnastowiecznym Bergen. Niespodziewane zwroty akcji, 
emocjonujące wątki i miłosne uniesienia.

LUTY/MARZEC 2018
MOJE PIERWSZE CZASOPISMO 

LEP,
KOLORUJ,
WYKLEJAJ,
WYCINAJ,
SWOJE 
TALENTY
ROZWIJAJ! Cena 8  (8% VAT)90

ISSN 2538-8029

In
de

x 4
22

74
6

36
nalepki
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36
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nalepki

Mistrzyni romansu
Nowa kolekcja

w kioskach od 8 lutego

Tom 1 
„Trudna 
miłość”

46x58_Penny.indd   1 26.01.2018   13:11

noWości W oFercie

Twoja reklama!
Przedstaw swoją ofertę sprzedawcom
i kontrahentom Kolportera

tel.	41	367	82	24,	tel.	kom.	510	030	119
e-mail:	naszkolporter@kolporter.com.pl

Kolporternas
z
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noWości W oFercie

ilustrachor. KsiąŻKa

Seria wydawnicza
Cena: 19,99 zł
Wydawca: Edipresse Polska

Drugi tom serii powieści „Biedronka 
i Czarny Kot. Przygody”. 
Nathaniel podkuje się skrycie w Ma-
rinette. Kiedy Chloé zdradza jego 
tajemnicę, chłopak wpada w rozpacz. 
Okrutny Władca Ciem tylko na to cze-
ka. Zmienia chłopaka w Ilustrachora, 
który za pomocą rysika i tabletu może 
stworzyć każdą rzecz, jak również 
ją usunąć. Złoczyńca postanawia 
zemścić się na wścibskiej dziewczy-
nie. Do akcji wkraczają Biedronka 
i Czarny Kot, by ocalić nieszczęsną 
Chloé. Czy i tym razem rozprawią się 
z siłami zła? 

PysZna Kuchnia Fit

Seria wydawnicza 
Cena: 4,99 zł
Wydawca: BPV Polska

Nowa seria „Pyszna Kuchnia Fit” pomoże 
Czytelnikom ustalić własne, zróżnicowane 
menu. A wszystko przy pomocy Thermo-
miksu!
Na powitanie dnia owocowe lub warzyw-
ne smoothies, potem lekkie przekąski, po 
których nic nie przybierzecie na wadze, 
a będziecie mieli energię do działania, np. 
krem z awokado lub muffinki z kuskusem. 
Jeszcze parę chwil w pracy, a w domu 
przyrządzicie wspaniałe lekkostrawne da-
nia. Pomyślcie: dziś serwujecie azjatycką 
zupę z kokosem, a jutro klopsiki w sosie 
chili. A na deser – pana cotta, albo na 
pikantnie – mus z gorgonzoli ze śliwkami. 
A wszystko błyskawicznie przygotujecie 
w thermomiksie! Dorzucamy też garść 
wskazówek, jak jeść smacznie i zdrowo, 
a przy tym schudnąć. Znajdą się też prze-
pisy na dania wegańskie i bezglutenowe. 

suPer WinGs

Kwartalnik
Cena: 9,99 zł
Wydawca: Media Service Zawada

Magazyn „Super Wings” powstał na 
motywach bajki o tym samy tytule 
emitowanej na antenie kanału TVP 
ABC. Bohaterami serii są Dżetek 
i jego przyjaciele – Frunia, Lotek, 
Śrubek i inni. To małe samoloty, 
które potrafią zmieniać się w roboty, 
by dostarczyć specjalne przesyłki do 
czekających na nie dzieci. W środku 
magazynu na małych czytelników 
czekają ciekawe zadania, opowiada-
nia, łamigłówki oraz kolorowanki. Do 
każdego numeru dołączony jest uni-
kalny prezent. Z wydaniem premie-
rowym jeden z ośmiu superszybkich 
samolotów. 

sZycie
 Wydanie specjalne 
Cena: 14,99 zł
Wydawca: BPV Polska

Polskie wydanie hiszpańskiego magazynu „Patrones” – wydania specjalne. Czaso-
pismo zawiera propozycje modeli do uszycia, prezentuje najnowsze trendy w świa-
towej modzie, przedstawia kolekcje słynnych projektantów, informuje o modnych 
tkaninach i dodatkach. Adresowany do czytelniczek, które szyją samodzielnie. 
Zawiera opisy kroju i szycia oraz dokładnie opracowane wykroje modeli, stanowiące 
integralną część każdego wydania, umożliwiające uszycie stroju. Prezentowana 
w żurnalu kolekcja ubrań jest różnorodna – od rzeczy codziennych, do pracy, po 
ubrania wizytowe.
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KolPorter w mediach
nowi Partnerzy w sieci Kolportera
Blisko 200 osób dołączyło, w 2017 roku, do ekipy 
Partnerów, prowadzących saloniki, należące do 
sieci zarządzanej przez Departament Sieci Własnej 
Kolportera.
Każdy nowy Partner, po objęciu swojego punktu, 
zostaje przypisany do jednego z czterech regio-
nów, na które podzielona jest cała sieć saloni-
ków Kolportera. 2017 rok okazał się najbardziej 
owocny dla regionu zachodniego, do którego 
trafiło 30% nowych Partnerów. O 5% mniej 
osób dołączyło do zespołu Partnerów w regionie 
wschodnim. 24% zasiliło szeregi prowadzących 
saloniki w północnym regionie, a najmniejsza ilość 
– 21% – trafiła do regionu południowego.
Analizując poszczególne miesiące 2017 roku 
można zauważyć, że najwięcej osób zdecydowało 
się na współpracę z Kolporterem w październiku 
(22 osoby) i czerwcu (20 osób). Po 19 Partnerów 
dołączyło do sieci w marcu i maju. Nieco mniej, 
bo 17 dołączyło w lutym, 16 w listopadzie, a 15 
w sierpniu.
– Patrząc na powyższe analizy można stwierdzić, 
że nasze działania przynoszą rezultaty. Wprowa-
dzenie w lutym ub. roku specjalnego programu, 
skierowanego do osób powyżej 50 roku życia, 
zaowocował dość szybko. Zarówno w lutym, jak 
i marcu zgłosiło się do nas wielu kandydatów 
z tego przedziału wiekowego chętnych do pod-
jęcia współpracy. Z wieloma z nich podpisaliśmy 
umowy. Warto przypomnieć, że program ten jest 
skierowany do osób, które nadal chcą być aktyw-
ne zawodowo – mówi Dariusz Materek, rzecznik 
prasowy Kolportera.

15.01.2018

Kolporter: Wydawcy zorganizowali  
w 2017 r. ponad 1000 promocji
Wydawcy prasy uznali sieć saloników prasowych 
za dobre miejsce promocji swojej oferty. Przepro-
wadzili w ub.r. ponad 1000 różnego rodzaju akcji 
promocyjnych. Promowano zarówno nowe tytuły, 
jak i będące już w sprzedaży.
Akcje promocyjne organizowano przede wszystkim 
w salonach prasowych, supermarketach, sieciach 
handlowych i na stacjach paliw. Do ich realiza-
cji wydawcy wykorzystywali specjalne nośniki, 
którymi dysponuje Kolporter, ale także dodatkowe 
możliwości oferowane przez dystrybutora.
– Dysponujemy ponad dwudziestoma rodzajami 

nośników, służących do promocji czasopism, gazet 
i wydań kolekcjonerskich i cały czas wprowa-
dzamy nowe. Musimy nadążyć za dynamicznie 
zmieniającym się rynkiem. Dzięki temu wydawca 
ma do dyspozycji swój nośnik reklamowy, na 
którym promowane są wybrane pozycje z jego 
portfolio. Ekspozycja zwraca uwagę i wyróżnia się 
na półce. Nowością jest również nośnik ekspono-
wany na ladzie, przeznaczony do promocji tytułów 
prasowych i książek. Jest już dostępny w ponad 
500 punktach. Realizujemy także coraz częściej 
bardziej zaawansowane akcje promocyjne – przy-
kładowo w 2017 r. wprowadziliśmy crosspromocje, 
w których przy zakupie danego tytułu klient może 
nabyć napój w niższej cenie – mówi Sylwia Pniew-
ska, doradca ds. promocji w Pionie Administracji 
Wydawnictw.
Zdaniem przedstawicieli Kolportera zainteresowa-
nie wydawców promowaniem tytułów w punktach 
sprzedaży wyraźnie rośnie. Coraz częściej sięgają 
oni również po niestandardowe rozwiązania pro-
mocyjne.

17.01.2018

Po nagrody do saloniku
Ponad 700 tysięcy nagród zostało wydanych w sa-
lonikach prasowych Kolportera w 2017 r. w ramach 
różnego rodzaju akcji promocyjnych.
Wydawanie nagród w sieci własnych punktów 
sprzedaży to tzw. usługa redempcji. W 2017 r. z tej 
oferty korzystali m.in.: Winiary, Kamis, Ferrero, 
Play, Plus. 
– Redempcja cieszy się sporym zainteresowaniem 
dostawców i producentów – w 2017 r., w porów-
naniu do 2016 r., wydaliśmy o ok. 100 tysięcy 
więcej nagród. Ta forma wsparcia akcji i konkursów 
pozwala przede wszystkim na znaczne ograniczenie 
kosztów logistycznych. Cały proces dystrybucji 
nagród bierzemy na siebie, a z uwagi na skalę 
naszej sieci jesteśmy w stanie realizować nawet 
największe programy promocyjne – mówi Robert 
Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolportera. Jako 
przykład akcji cieszącej się dużym zainteresowa-
niem klientów podaje kampanie Winiar – osoby, 
które kupiły wskazane produkty za kwotę minimum 
10 zł miały możliwość odebrać w saloniku nagrodę 
w postaci ozdobnej deski do krojenia. 

22.01.2018
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Nowe kolorowanki dla dzieci 
od Wydawnictwa Ferment!

W sprzedaży w lutym

Książeczka edukacyjna
naklejki	w prezencie

Kolorowanka z naklejkami

Kolorowanka z naklejkami

5,99zł

8,99zł 7,99zł



statystyKi

Ostatni miesiąc w roku upłynął 
pod znakiem kampanii skoncen-
trowanych na motywach związa-
nych z okresem świątecznym oraz 
postanowieniami noworocznymi. 
Największy budżet na reklamę 
przeznaczyła branża handlowa.
W grudniu wydatki na reklamę 
w mediach wyglądały następująco: 
handel – 418,9 mln zł, farmacja – 
328,4 mln zł, finanse – 91,7 mln 
zł, telekomunikacja – 82,7 mln zł, 
motoryzacja – 65,6 mln zł.

Napoje gazowane to jedna z naj-
ważniejszych kategorii dla sklepów 
małoformatowych – w okresie od 
stycznia do grudnia 2017 r. były one 
obecne na co trzynastym paragonie 
i odpowiadały za ponad 2% całkowi-
tych obrotów sprzedaży tych placó-
wek. Ich duże znaczenie potwierdza 

Handel
się reklamuje

Jak bąbelki, 
to w coli

Handel 43%

Farm
acja 33%

Finanse 9%

Telekomunikacja 8%

M
otoryzacja 7%

Handel 43%

WYDATKI REKLAMOWE W PODZIALE NA BRANŻE

W roku 2017 w porównaniu do 2016 
całkowita liczba transakcji zakupu napojów 
gazowanych w sklepach małoformatowych 
do 300 m² była o 3,5% wyższa. 

przegotowywany cyklicznie przez 
CMR ranking TOP 1000 najlepiej 
rotujących produktów – w okresie 
od czerwca do listopada 2017 r. 
w takim zestawieniu znalazły się aż 
53 warianty napojów gazowanych. 
Najwyżej (na 10. pozycji) uplasowała 
się Coca-Cola w puszce 330 ml, ale 
w pierwszej dwudziestce znalazły się 
również Pepsi w puszce 330 ml oraz 
Coca-Cola 1 l.
Duże zainteresowanie klientów tą 
kategorią i aktywność producentów 

sprawiają, że półka z tą kategorią 
jest coraz szersza – w grudniu 2017 
klienci typowego sklepu małoforma-
towego mogli wybierać średnio spo-
śród 38 wariantów napojów gazowa-
nych, podczas gdy rok wcześniej było 
to około 35 wariantów. Wzrost liczby 
dostępnych w przeciętnym sklepie 
wariantów napojów gazowanych 
w ciągu ostatnich lat spowodowany 
był przede wszystkim poszerzaniem 
się oferty napojów gazowanych 
typu cola oraz napojów gazowanych 
o smakach owocowych. W porów-
naniu z ubiegłym rokiem na półkach 
sklepów małoformatowych przybyło 
napojów gazowanych w mniejszych 
gramaturach. 
Liderem sprzedaży napojów gazo-
wanych w sklepach małoformato-
wych do 300 m2 jest Coca-Cola 
– w okresie od stycznia do grudnia jej 
udziały w wolumenie sprzedaży wzro-
sły w porównaniu z analogicznym 

Wydatki reklamowe w podziale na branże
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instytut monitorowania mediów zbadał 
wydatki reklamowe w grudniu 2017 roku 
w wybranych branżach.
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statystyKi
MARKI Z BRANŻY HANDLOWEJ

O NAJWIĘKSZYCH WYDATKACH REKLAMOWYCH
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Wydatki reklamowe handlu sta-
nowiły 43% wszystkich nakładów 
na reklamę w branżach zbada-
nych przez IMM i dzięki temu ta 
branża wyraźnie wysunęła się 
na prowadzenie w rankingu. Na 
drugim miejscu znalazła się branża 
farmaceutyczna, na trzecim – 
finansowa.
Łączne wydatki pięciu marek 
z branży handlowej o największych 
budżetach przeznaczonych na 
reklamę wzrosły w porównaniu 
z poprzednim miesiącem, co jest 
związane z okresem przedświą-
tecznych zakupów. Najwięcej 
zainwestował Media Expert (54,5 
mln zł) oraz Lidl, a także Media 
Markt.

RED
Na podstawie raportu IMM
 

okresem rok wcześniej o 1,6 p.p., do 
ponad 42%, przy czym do wzrostu 
przyczyniła się głównie lepsza sprze-
daż marek Coca-Cola i Fanta. Jej 
główny konkurent, czyli firma Pepsi 
kontrolowała w tym czasie prawie 
25% udziałów. Na trzecim miejscu 
umocniła się firma Colian z marką 
Hellena – jej udziały wzrosły w oma-
wianym okresie o 1 p.p. do ponad 
8%, gorzej niż przed rokiem radzili 
sobie natomiast dwaj inni producenci 
– Zbyszko i Kofola. 
W sklepach małoformatowych 
najwięcej miejsca na półce zajmują 
napoje gazowane o smakach owoco-
wych (w październiku było to średnio 
20 wariantów), imponujący wybór 
mają też miłośnicy coli (średnio 15 
wariantów), ale już oferta oranżady 
i toników jest znacznie skromniejsza. 
Miejsce na półce nie do końca od-
zwierciedla udziały różnych rodzajów 
napojów gazowanych w sprzedaży 

tej kategorii. W okresie od stycznia 
do grudnia 2017 r. napoje typu cola 
odpowiadały za nieco ponad 67% 
wartości sprzedaży, 24% udziałów 
w wartości sprzedaży miały w tym 

Marki z branży handlowej o największych wydatkach reklamowych

55%

3%

3%

3%

26%

czasie napoje gazowane o smaku 
owocowym, a udział oranżady wyno-
sił ponad 6%. 

Paula sobol-mazur, cmr

Napoje gazowane - udziały producentów w wartości sprzedaży
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oddZiał Bia łostocKi 
dystryBucJi Prasy
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8
tel. (85) 87 70 900
fax (85) 653 75 25
bia ly stok@kol por ter.com.pl
oddZiał BydGosKi 
dystryBucJi Prasy
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski 
Park Przemysłowo-Technologiczny)
tel. (52) 561 30 00
fax (52) 561 30 27
byd goszcz@kol por ter.com.pl
oddZiał GdańsKi 
dystryBucJi Prasy
80-720 Gdańsk
ul. Połęże 3
tel. (58) 732 51 23 do 26
gdansk@kolporter.com.pl
oddZiał KatoWicKi 
dystryBucJi Prasy
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1B
tel. (32) 359 68 68
fax (32) 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl
oddZiał KielecKi 
dystryBucJi Prasy
25-620 Kielce
ul. Kol ber ga 11
tel. (41) 312 35 00, (41) 312 35 10
fax (41) 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl
oddZiał KosZalińsKi 
dystryBucJi Prasy
75-132 Koszalin
ul. Mieszka I 22B
tel. (94) 710 16 01 do 04

koszalin@kolporter.com.pl
oddZiał KraKoWsKi 
dystryBucJi Prasy
31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 37
tel. (12) 25 49 700
fax (12) 25 49 718
krakow@kolporter.com.pl
oddZiał luBelsKi 
dystryBucJi Prasy
20-231 Lublin
ul. Zadębie 65
tel. (81) 445 24 44
fax (81) 445 24 20
lublin@kolporter.com.pl
oddZiał łÓdZKi 
dystryBucJi Prasy
93-253 Łódź
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
tel. (42) 288 04 11-12, 288 04 12
fax (42) 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl
od dZiał olsZtyńsKi 
dystryBucJi Prasy
10-683 Olsztyn
ul. Augustowska 23 a
tel. (89) 679 63 20
fax: (89) 679 63 29
olsztyn@kolporter.com.pl
oddZiał oPolsKi 
dystryBucJi Prasy

45-233 Opole, ul. Oleska 117
tel. (77) 545 09 40 
fax (77) 444 70 88
opole@kolporter.com.pl
oddZiał PoZnańsKi 
dystryBucJi Prasy
61-315 Poznań
ul. Pokrzywno 10A
tel. (61) 624 66 77
fax (61) 624 66 11
poznan@kolporter.com.pl
oddZiał rZesZoWsKi 
dystryBucJi Prasy
35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 2
tel. (17) 863 75 05, 863 75 05
fax (17) 863 77 85
rzeszow@kolporter.com.pl
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

KOLPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

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

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

NIP: 959 145 24 82, REGON: 291770790.

oddZiał WrocłaWsKi 
dystryBucJi Prasy
53-010 Wrocław
ul. Stajenna 3-7 
tel. (71) 73 44 501 do 07
fax (71) 73 44 530
wroclaw@kolporter.com.pl
oddZiał ZielonoGÓrsKi 
dystryBucJi Prasy
65-001 Zielona Góra 
Al. Zjednoczenia 102 B
tel./fax (68) 329 99 91 do 93
fax (68) 329 99 94
zie lo na go ra@kol por ter.com.pl

Nasze
Oddziały Koszalin

Olsztyn

Szczecin

Bydgoszcz

Warszawa

Zielona
Góra

Lublin

RzeszówKraków

Katowice

Kielce
Opole

departament dystrybucji Prasy
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, 
tel. 41 367 82 02 do 03, 367 88 88
www.dp.kolporter.com.pl; 
e-ma il: biu ro@kol por ter.com.pl
infolinia 0801 40 40 44
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Usługi transportowe 
dla firm i instytucji
Centrum Logistyczne Kolportera
05-080 Izabelin, Mościska k. Warszawy
ul. Bakaliowa 3

tel.: 022 355 05 25 
e-mail: transport@kolporter.com.pl
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DEPARTAMENT 
DYSTRYBUCJI 
PRASY

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

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

USŁUGI 
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

USŁUGI 
MAGAZYNOWE
magazyn@kolporter.com.pl

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


