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Bezpłatne pismo dla kontrahentów kolportera

wrzesień 2018 (249)

5 milionów uczniów rozpoczęło rok szkolny • pierwsze egzaminy ósmoklasistów 

czasopisma wydawnictw cogito i impuls • książki edukacyjne i dydaktyczne 
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ZARABIAJ WIĘCEJ! 
ZAMÓW BEZPŁATNE EKSPOZYTORY „WYBORCZEJ” 

Aby za darmo zamówić ekspozytory, zadzwoń: 
510 030 759 lub 502 715 039

Liczba nośników ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! 
Zamówienia na ekspozytory można składać wyłącznie pod podanymi numerami telefonów (zamówień nie realizuje Biuro Obsługi Klienta).

WOBBLER  (wymiary 20 x 20 cm)

Świetny do reklamowania prenumeraty 
teczkowej „Wyborczej” w Twoim punkcie 
sprzedaży

Wyeksponuj „Wyborczą” i zwiększ swoje obroty

BILONOWNICA (wymiary  59 x 41 x 6 cm)

Idealna do ekspozycji „Wyborczej” 
przy kasie w punktach sprzedaży 
z wejściem do środka

RAMKA (wymiary 57 x 33 x 1 cm) 

doskonała do ekspozycji bieżących wydań 
„Wyborczej” w punktach sprzedaży 
z wejściem do środka lub wolno stojących 
po wewnętrznej stronie szyby 

Ramka daje też możliwość prezentowania 
plakatów reklamowych „Wyborczej”, 
których stałą dostawę także możesz 
zamówić w Kolporterze



Naśladownictwo wskazane

Jak zwiększyć sprzedaż kolekcji książkowych oraz czasopism? Wystarczy 
smartfon, połączenie z Internetem i własne konto na portalu społeczno-
ściowym. W przypadku Moniki Michalak, sprzedawczyni z Częstochowy, 
właśnie ta forma marketingu się sprawdza. Pani Monika codziennie rano 
fotografuje w swoim kiosku okładki nowości książkowych i prasowych, 
wrzuca je na Facebooka i informuje znajomych, że są już w sprzedaży. 
Dzięki temu potrafi sprzedać 90 książek kolekcjonerskich w ciągu dwóch 
tygodni, nie licząc książek dodawanych do kolorowych magazynów. Naśla-
downictwo wskazane!
W tym numerze piszemy również o tym, jak prezentować w punkcie sprze-
daży prasę dla dorosłych. To szczególna kategoria prasowa i wymaga spe-
cjalnego podejścia. Przede wszystkim należy pamiętać o dwóch podstawo-
wych sprawach. Po pierwsze, nie wolno sprzedawać tytułów dla dorosłych 
osobom małoletnim. Po drugie, czasopisma erotyczne należy eksponować 
na wysokiej półce tak, żeby nie mogły zobaczyć je dzieci.
A ponieważ jest wrzesień i mamy początek roku szkolnego, w bieżącym 
numerze nie mogło zabraknąć artykułu o czasopismach i książkach adreso-
wanych do przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i rodziców. W ofercie dys-
trybucyjnej Kolportera wybór tych publikacji jest duży, na pewno będą one 
pomocne w codziennej edukacji. Wrzesień to najlepsza pora, by polecać je 
naszym klientom, zwłaszcza tym, o których wiemy, że mają dzieci w wieku 
szkolnym. 

Grzegorz Kozera
Redaktor naczelny
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temat miesiąca
6 czasopisma i książki wspierają edukację

Wrzesień to początek roku szkolnego i nowe
wyzwania dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Przez kolejne etapy edukacji, a także kolejne
zmiany w szkolnictwie przeprowadzą ich
wszystkich czasopisma i książki edukacyjne

ryNeK prasowy
12 Kolekcje stale na topie

Kolekcje zabawek, gadżetów, naklejek czy 
książek to dziś stała część oferty wydawców 
prasowych

14 Zawsze blisko ludzi
„Tygodnik siedlecki” to najstarsza i największa
gazeta ukazująca się na terenie siedmiu powiatów
dawnego województwa siedleckiego

Spis 
treści

16 sprzedaję z pomocą Facebooka
Rozmowa z Moniką Michalak, sprzedającą
prasę w kiosku przy ul. stryjeńskiej
w Częstochowie

19 superZings dla superdzieciaków
superzings, czyli superbohaterowie
i superzłoczyńcy, szturmem zdobyli serca
i rozpalili wyobraźnię dzieci w Hiszpanii
i Wielkiej Brytanii

20 Kalendarze: do kieszeni, domu i biura
26 dwanaście tras do obsłużenia
40 Jak eksponować prasę dla dorosłych
60 Nowości w ofercie
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42 czytelnictwo pań i panów

Polskie Badania Czytelnictwa opublikowały raport 
nt. czytelnictwa prasy w okresie od stycznia do 
czerwca 2018 r.

aKtualNoŚci
42 Flesz polska
48 Flesz
48 Kolporter w mediach
58 Kartka z kalendarza

poradNiK sprZedawcy
52 im mniej cukru, tym lepiej

Niska zawartość cukru, a wysoka białka i błonni-
ka, obniżona kaloryczność, możliwie krótki
skład. oczekiwania rodziców wobec żywności
dla dzieci są dziś jasno sprecyzowane

Spis 
treści

roZrywKa
22 Humor „angory” 
24 Gwiazdy numeru

Beata Pawlikowska
28 Świat jak na dłoni 

NAsA będzie programować DNA
swoich astronautów?

36 Quiz szkolny
39 dobre do czytania i słuchania
47 dobre do jedzenia
49 Horoskop „wróżki”
55 opowiadanie

Życie za życie
56 Krzyżówka technopolu
59 patenty men's Healtha i women's Healtha

ludZie
30 wygrał ultramaraton!

prawo
32 rewolucja w roszczeniach

Po upływie terminu przedawnienia podmiot,
przeciwko któremu dochodzone jest roszczenie
majątkowe, ma możliwość uchylenia
się od jego spełnienia

psycHoloG
34 szkoła, czyli życie tu i teraz

Chodzi o to, żeby zdobytą w szkole wiedzę dzieci 
od razu mogły sprawdzić

24
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temat miesiąca

wrzesień to początek roku szkolnego i nowe 
wyzwania dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 
przez kolejne etapy edukacji, a także kolejne 
zmiany w szkolnictwie przeprowadzą ich 
wszystkich czasopisma i książki edukacyjne. 
oferta Kolportera zawiera wiele profesjonalnych 
i przydatnych tytułów. 

około 5 mln uczniów zaczęło z po-
czątkiem września nowy rok szkolny. 
Polskie szkoły ciągle jeszcze stoją 
w pewnym rozkroku – już funkcjonują 
ośmioletnie podstawówki, ale w tym 
roku mamy także ostatni już rocznik 
gimnazjalistów. Wiosną po raz pierw-

Czasopisma i książki 
wspierają edukację
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szy odbędą się egzaminy ósmokla-
sistów i po raz ostatni gimnazjalne. 
Blisko coraz bliżej do nowej matury 
(od 2023 roku). zmieniły się podsta-
wy programowe. Przewodnikiem po 
tych wszystkich zmianach starają się 
być ambitne pisma edukacyjne. 
– zmieniamy się wraz z młodzie-
żą i szkołą. szybko reagujemy na 
reformy i pomagamy przechodzić 
przez progi szkolnej edukacji – mówi 
Magdalena Bogdańska-Maciak, 
dyrektor wydawniczy Grupy CoGI-
To. – Rodzina pism Grupy CoGITo 
tworzona jest z myślą o czytelniku 
od początku przygody ze szkołą aż 

po studia. W związku z tym, że znów 
zaczęły funkcjonować zerówki, nasze 
hasło „od zerówki do studniówki” 
stało się znów aktualne. Nasze pisma 
to przyjaciel, z którym bez stresu 
przechodzi się przez całość edukacji.
Grupa CoGITo wydaje cztery tytuły, 
skierowane do dzieci i młodzieży na 
różnych etapach edukacji: „Kumpel”, 
„Victor Junior”, „Victor” (dawniej 
„Victor Gimnazjalista”) i „Cogito”. 
odbiorcy „Kumpla” to klasy 0-III 
szkoły podstawowej. „Victor Junior” 
przeznaczony jest dla uczniów klas 
IV-VI, a „Victor” dla klas VII-VIII 
szkoły podstawowej oraz wyga-
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temat miesiąca 

Czasopisma i książki 
wspierają edukację

Wrzesień to początek roku szkolnego 
i nowe wyzwania dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców.

sających gimnazjów. „Cogito” ma 
najstarszych czytelników, czyli lice-
alistów i uczniów techników. – Pisma 
są wydawnictwami edukacyjnymi 
w nowoczesnym, szerokim rozumie-
niu. Nie powielają podręczników, 
nie są to rozdziały podręczników 
czy zeszyty ćwiczeń. Nie robimy 
konkurencji szkole – podkreśla 
Magdalena Bogdańska-Maciak. – 
Uzupełniamy tylko szkolną wiedzę 
i (przede wszystkim!) umiejęt-
ności. Nieważne, co będzie się 
zmieniać, nasz czytelnik będzie 
potrafił znaleźć się w takiej sytu-
acji zmiany i kreatywnie rozwiązać 
problem.

dla każdego coś dobrego
Nakłady pism Grupy CoGITo 
wynoszą po 15 tys. egzemplarzy. 
Jak zauważa wydawca – struktura 
sprzedaży zmienia się na korzyść 
prenumeraty. – Reforma nam nie 
zaszkodziła, wręcz przeciwnie. 
zyskujemy na niej. zwłaszcza 
z tytułem „Victor”, który dedykujemy 
szczególnie klasom VII-VIII szkoły 
podstawowej – przekonuje dyrektor 

wydawnicza Grupy CoGITo. – Mamy 
szansę i ambicję przygotować mło-
dzież do zupełnie nowego egzaminu 
ósmoklasisty. z kursem do niego 
startujemy już od numeru 18/2018, 
który ukazuje się 6 września.
„Victor” (dawniej „Victor Gimnazja-
lista”) z powodu reformy edukacji 
zmienił nazwę, ale nie ogólną formę. 
Nadal jest czasopismem edukacyj-
nym dla młodzieży w wieku 13-16 
lat i nadal pomaga w przygotowa-
niu do egzaminu przed liceum/
technikum. – Nastawiliśmy się na 
ogromną pomoc – kurs do egzaminu 
ósmoklasisty (i gimnazjalisty). Jako 
czasopismo na bieżąco reagujemy 
na zmiany i wytyczne. Podręczniki, 
skrypty nie mają takiej możliwości 
„szybkiego reagowania”. Poleca-
my więc „Victora” jako najlepszy 
kurs przygotowujący do egzaminu 
na koniec podstawówki. Jestem 
także przekonana, że to najtańsze 
i najskuteczniejsze „korki” w mieście 
– mówi z uśmiechem Magdalena 
Bogdańska-Maciak. – Publikujemy 
próbne testy z polskiego, angielskie-
go i matematyki – z odpowiedziami 
i dokładnym komentarzem poszcze-
gólnych zadań. Przeprowadzamy na 
łamach „Victora” kurs z analizy wier-
sza, pisania wypracowań, rozumienia 
obowiązujących lektur, gramatyki 
czytania ze zrozumieniem, angielskie-
go i matematyki. To przyda się także 
w młodszych klasach.

Gotowi do matury
Wiele zmian dotyka szkół ponadpod-
stawowych. To daje pole do popisu 
dla pisma „Cogito”, skierowanego 
właśnie do uczniów na tym etapie 
edukacji. Nowa podstawa pro-
gramowa będzie obowiązywać od 
przyszłego roku szkolnego w klasie I: 
czteroletniego liceum ogólnokształ-
cącego, 5-letniego technikum i trzy-
letniej branżowej szkoły I stopnia, do 
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magdalena Bogdańska-maciak, 
dyrektor wydawniczy Grupy coGito

grupa cogito wydaje cztery tytuły, skierowa-
ne do dzieci i młodzieży na różnych etapach 
edukacji: „kumpel”, „Victor junior”, „Victor” 
i „cogito”. pisma są wydawnictwami eduka-
cyjnymi w nowoczesnym, szerokim rozumie-
niu. nie powielają podręczników, nie są to 
rozdziały podręczników czy zeszyty ćwiczeń.

G R U P A
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michał chilimoniuk, 
właściciel impulsu

dzieciom najmłodszym proponujemy 
czasopisma i książki, dzięki którym 
poznają alfabet i prawidłowy sposób 
zapisu liter. do publikacji flagowych 
zaliczamy kwartalniki „uczę się pisać” 
i „poznaję literki. 

których od roku szkolnego 2019/2020 uczęszczać 
będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawo-
wej. 2022 rok będzie ostatnim, w którym uczniowie 
będą zdawać maturę na obecnych zasadach. – Jak 
co roku prowadzimy na łamach pisma kurs przygoto-
wujący do egzaminu maturalnego (prowadzimy także 
kursy stacjonarne). Publikujemy próbne arkusze 
maturalne – wyjaśnia Magdalena Bogdańska-Ma-
ciak. – Kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętno-
ści wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału 
w dyskusji, a także kształcenie umiejętności formuło-
wania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich 
oraz innych tekstów kultury, zagadnienia retoryczne. 
Przygotowujemy uczniów do zdania obowiązującej 
matury, zgodnie z wytycznymi CKe. skupiliśmy się 
na przedmiotach obowiązkowych, języku polskim, 
matematyce. Ale też prowadzimy kurs do matury 
z geografii i Wos-u, powtórki z biologii. 

polski i języki obce
Wydawnictwem specjalizującym się wydawaniu 
edukacyjnych publikacji dla dzieci i młodzieży jest 
również Impuls. W ofercie dystrybucyjnej Kolportera 
jest obecnie 14 czasopism tego wydawcy. – Dzie-

Oferta dla najmłodszych dzieci 
wprowadza je w świat nauki 
poprzez zabawę. 

8
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marcin pietrzak, 
pasja

Firma pasja specjalizuje się w wydawaniu ksią-
żek edukacyjnych, dydaktycznych oraz koloro-
wanek. swoją ofertę kieruje do dzieci w wieku 2 
do 11 lat. mali czytelnicy poznają szlaczki, literki, 
cyferki. uczą się czytać i pisać. poznawanie, 
zabawa i nauka to cel tych książeczek. 

ciom najmłodszym proponujemy 
czasopisma i książki, dzięki którym 
poznają alfabet i prawidłowy sposób 
zapisu liter. Do publikacji flagowych 
zaliczamy kwartalniki „Uczę się Pi-
sać” i „Poznaję literki” – mówi Michał 
Chilimoniuk, właściciel Impulsu. – 
Propagując naukę języka ojczystego 
oraz języków obcych, zachęcamy 
dzieci z klas I-III szkoły podstawo-
wej do zgłębiania tajników polskiej 
ortografii, a także zaznajomienia się 
z podstawami języka angielskiego. 
Młodzieży oferujemy różnego rodzaju 
samouczki do nauki języków obcych.
Wśród tytułów proponowanych przez 
Impuls jest półrocznik „edukacja 
Najmłodszych” nr 1/2018 („Uczę się 
czytać i pisać”), w którym redakcja 
chce ułatwić dzieciom płynne wejście 
w rolę uczniów, proponując wiersze 
o różnorodnej tematyce, a także 
pisanie liter (m.in. zgodnie z poda-
nym wzorem, zwracając uwagę na 
odpowiednie łączenie liter), wyra-
zów i zdań. Kolejny półrocznik to 
„Nauczanie Początkowe” nr 1/2018 
(„logopedia – mówię prawidłowo”), 
łączący elementy świetnej zabawy 
z pracą nad prawidłową wymową 
głosek. 
Powiedzmy jeszcze o kwartalnikach: 
„Uczę się Pisać”, „Poznaję literki”, 
„Nauczanie zintegrowane”, „Malo-
wanka Przedszkolaka” i „samouczek. 
Wesołe literki” i „Pandusia. Wesoły 
alfabet”. Do uczniów szkół ponad-
podstawowych skierowane są nato-
miast półroczniki, m.in. „samouczek 
Języka Angielskiego – Wydanie 
specjalne” nr 2/2018 i „Rozmówki – 
Wydanie specjalne” nr 2/2018. 

Świat nauki i zabawy
Ale oferta edukacyjna to nie 
tylko czasopisma. Również książki 
i książeczki, które można polecić 
dzieciom. Na przykład firma Pasja 
specjalizuje się w wydawaniu ksią-
żek edukacyjnych, dydaktycznych 
oraz kolorowanek. swoją ofertę kie-
ruje do dzieci w wieku 2 do 11 lat. 
Dotychczas nakładem Pasji ukazało 
się już ponad 600 tytułów.
– Nasze książeczki wprowadzają 
dzieci w świat nauki i zabawy – pod-

kreśla Marcin Pietrzak z Pasji. – Mali 
czytelnicy poznają szlaczki, literki, 
cyferki. Uczą się czytać i pisać. 
oferta zawiera również książki do 
nauki języka angielskiego i niemiec-
kiego. Poznawanie, zabawa i nauka 
to cel tych książeczek. Książki są 
oparte na własnych pomysłach, 
czasami kupujemy prawa autor-
skie. Nie posiłkujemy się licencjami 
zagranicznymi.
Wiodącym tytułem Pasji jest „ele-
mentarz” – książka przeznaczona 
dla dzieci rozpoczynających naukę 
czytania i którym ta umiejętność 
sprawia wiele problemów. – Pro-
ponujemy naukę czytania metodą 
sylabową. z naszego wieloletniego 
doświadczenia wynika, że jest to 
dla dziecka najłatwiejsza metoda 
opanowania i usprawnienia techniki 
i tempa czytania – mówi Marcin 
Pietrzak.
„elementarz” uzupełniają dwie po-
zycje: „elementarz ćwiczenia” część 
I i II. obie książki zawierają zestaw 
atrakcyjnych ćwiczeń, krzyżówek, 
układanek sylabowych i literowych, 
które rozwijają i doskonalą logiczne 
myślenie, spostrzegawczość, koor-
dynację wzrokowo-ruchową.

Ferment dla przedszkolaków
Wsparciem w edukacji najmłodszych 
są także książeczki wydawnictwa 
Ferment, dostępne – podobnie 
jak wymienione wcześniej tytu-
ły – w ofercie Kolportera. Wśród 
najnowszych propozycji Fermentu 
znajdują „Cyferkowe kolorowanki” 
– książeczka edukacyjna dla dzieci 
w wieku 3-5 lat, wprowadzająca 
w świat cyfr. „Już piszę literki” to 
z kolei książeczka rozwijająca spraw-
ność manualną, wprowadza początki 
nauki czytania. Jest adresowana 
do dzieci w wieku 4-6 lat. Celem 
kolejnej pozycji „Już rysuję szlaczki” 
jest kształtowanie grafomotoryki 
u małych dzieci, trening sprawności 
rąk. Wszystkie książki posiadają 
dodatkowo zestaw naklejek. 

psychologia w szkole
Pismem przeznaczonym przede 
wszystkim dla rodziców i nauczycieli 

jest „Psychologia w szkole”, dołą-
czona do miesięcznika „Charaktery” 
nr 9/2018. Tematy pierwszego 
wznowionego numeru „Psychologii 
w szkole” związane są z wprowa-
dzeniem nowej reformy edukacji 
i likwidacją gimnazjów i powrotem 
do ósmej klasy. Autorami „Psycho-
logii w szkole” są psychologowie, 
pedagodzy i nauczyciele polscy 
i zagraniczni, którzy posiadają wła-
sne, bogate doświadczenia w pracy 
z uczniami.

ewa Kłopotowska,  
Grzegorz Kozera
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Sprzedawaj 
PRENUMERATY 

TECZKOWE
ZALETY DLA SPRZEDAWCÓW

•  jednocześnie sprzedajesz 25 wydań 

•  Twoja marża kwotowa jest identyczna  
jak przy sprzedaży w cenie detalicznej 

•  zyskujesz stałych klientów, 
którzy codziennie będą odwiedzali 
Twój punkt sprzedaży

•  masz możliwość automatycznego 
przedłużania prenumeraty teczkowej 
na kolejny miesiąc

ZALETY DLA KLIENTÓW

•  najkorzystniejsza cena „Wyborczej” 
w prenumeracie teczkowej:  
tylko 3,40 zł* 

•  dogodny sposób i miejsce odbioru

•  gwarancja dostępności

•  gwarancja sprzedaży 

Już dziś zadzwoń do Biura Obsługi Klienta lub wejdź na bezpłatny portal kontrahenta  
(portaldlaklienta.kolporter.com.pl) i złóż zamówienie na prenumeratę teczkową „Gazety Wyborczej”.

Egzemplarze prenumeraty teczkowej otrzymasz wraz z  bieżącą dostawą prasy. 
*Cena sugerowana – 16% rabatu w stosunku do średniej ceny egzemplarzowej. Oferta dotyczy wydań „Wyborczej”  

o zawartości odpowiadającej niższej z cen podanych na egzemplarzu.

  Informuj klientów  
o prenumeracie teczkowej

 Przyjmuj zamówienia

  Zyskaj nowych,  
stałych klientów!
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Pula nagród: 
aż 

10 tysięcy 
złotych

KONKURS!
Sprzedawaj prenumeraty teczkowe 

„Wyborczej” 

Wygrywaj gotówkę!

Power bank* dla każdego!

Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w konkursie podczas składania zamówienia na prenumeratę teczkową 
„Wyborczej” w Biurze Obsługi Klienta, podaj hasło: KONKURS WYBORCZA.

Konkurs trwa od 1 do 31 października 2018 r.
Szczegóły konkursu znajdziesz w regulaminie: www.nasz.kolporter.com.pl/REGULAMINY

*Nagroda gwarantowana dla wszystkich uczestników konkursu, którzy w październiku sprzedadzą  
co najmniej jedną prenumeratę teczkową więcej niż we wrześniu!



ryNeK prasowy

auta, okręty i samoloty 
W pierwszej połowie 2018 r. w ofercie dystrybucyjnej 
Kolportera znalazło się aż ok. 50 różnego rodzaju wydaw-
nictw kolekcjonerskich. W tej grupie znalazły się zarówno 
kolekcje modeli samochodów i autobusów czy okrętów 
(„Kultowe auta” – edipresse Polska, „Kultowe autobusy 
PRl-u” – De Agostini Publishing, „Kolekcja okrętów 
wojennych” – Amercom s.A.), jak i zestawy albumów 
tematycznych (np. „samoloty pasażerskie świata” – edi-
presse Polska), a także wydawnictwa 
z zabawkami dla dzieci (m.in. „Konie” 
– Ringier Axel springer, „Mistrzowski 
bus” – Cobi s.A.). Najliczniejszą gru-
pę stanowiły kolekcje książkowe.
– Przygotowywane od kilku lat przez 
wydawców prasowych kolekcje książ-
kowe cieszą się sporym zaintereso-
waniem kupujących. To najczęściej 
dobra literatura popularna, ze znanymi 
nazwiskami, a każda kolekcja ma 
także dodatkowy walor este-
tyczny – wydawcy przygoto-
wują je bardzo starannie pod 
względem edytorskim – mówi 
Dariusz Materek, rzecznik 
prasowy Kolportera. 
W ciągu pierwszych 6 mie-
sięcy 2018 r. na rynek trafiły 
m.in. kolekcje książek „Mi-
strzowie polskiej fantastyki” 
(edipresse Polska), „Niele-
galni” (Ringier Axel springer), 
„Mistrzyni romansu Penny 
Jordan” (edipresse Polska) 
oraz kolekcje komiksów. 

Kolekcje saszetkowe
odpowiednikiem czasopism kolek-

Kolekcje zabawek, gadżetów, naklejek czy książek to dziś stała 
część oferty wydawców prasowych. Zdaniem przedstawicieli 
Kolportera są istotnym elementem rynku prasowego i jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się kategorii. 

Kolekcje
stale na topie

cjonerskich dla najmłodszych czytelników są kolekcje 
naklejek, kart, tatuaży, gadżetów, czyli tzw. kolekcje 
saszetkowe. od stycznia do czerwca 2018 r. do oferty 
dystrybucyjnej Kolportera trafiło ponad 30 tego typu 
wydawnictw. Wśród nich m. in. „Frogs&Co” (DeAgo-
stini), „Jurrasic World. Upadłe królestwo” (Panini), 
„supa strikas Clash Cards” (Burda Publishing), „elena 
z Avaloru” (Panini), „Forever Rings” (Panini). W związku 
z mistrzostwami świata w piłce nożnej ukazało się także 
kilka wydawnictw dla młodych miłośników footballu – 
m.in. „oficjalna kolekcja kart reprezentacji Polski 2018” 
(Burda Publishing).

GK

kolekcje kart i naklejek wydawnictwa 
panini należą do najpopularniejszych

prasowe kolekcje książkowe cieszą się dużym 
zainteresowaniem kupujących
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PRZENIEŚ SIĘ W MAGICZNY ŚWIAT WIKTORIAŃSKIEJ ANGLII 
Z KOLEKCJĄ CHARLES DICKENS

Przedstawiamy nową kolekcję książkową.  
Wśród naszych klientów są zarówno miłośnicy czytania, jak i wielbiciele 

pięknych przedmiotów. Ekskluzywna kolekcja książek w szlachetnej 
oprawie będzie ozdobą każdej domowej biblioteki! Ilustrowane wydanie 

powieści Charlesa Dickensa, jakiego w Polsce dawno nie było!

Powieści Charlesa Dickensa wciąż są wydawane 
na całym świecie, a kolejne pokolenia wzbogaciły 
jego dorobek literacki o wielką liczbę ekranizacji 

i adaptacji filmowych.

Zbierz kolekcję najsłynniejszych 
dzieł Charlesa Dickensa i poznaj 

niezwykłe dzieła wybitnego 
mistrza pióra!

START I PROMOCJA
Numer 3+4 w sprzedaży  

od 29 sierpnia bieżącego roku.
Numer czwarty w sprzedaży 

 od 12 września bieżącego roku.
Kolejne numery  

będą ukazywały się  
co dwa tygodnie, w środy.

DANE WYDAWNICZE:
Seria: Charles Dickens
Wydawca: Hachette Polska Sp. z o. o.
Pierwszy dzien sprzedaży:  
16 sierpnia 2018
Częstotliwość: Dwutygodnik
Liczba numerów serii: 50
Ceny: nr 1+2 – 14,90 zł;  
nr 3+4 – 29,99 zł;
nr 5 i kolejne – 29,99 zł (Vat 5%)

Dickens reklama A4.indd   1 27.07.2018   12:06

stale na topie



„tygodnik siedlecki” to najstarsza i największa 
gazeta ukazująca się na terenie siedmiu powiatów 
dawnego województwa siedleckiego. Zachowała 
swój regionalny charakter, co bardzo cenią sobie 
stali czytelnicy.

Zawsze 
blisko ludzi
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ryNeK prasowy

– lokalne media muszą być blisko 
ludzi – podkreśla redaktor naczelny 
Dariusz Kuziak. – Nasz tygodnik nadal 
jest „ostatnią deską ratunku” dla 
ludzi, których zawiodło wszystko: 
lokalna władza, sądy, najbliżsi. 
szukają u nas pomocy albo chcą 
się po ludzku wypłakać z poczu-
cia krzywdy. 
Każdy z siedmiu powiatów (garwoliń-
ski, łosicki, miński, łukowski, siedlecki, 
sokołowski, węgrowski) jest pod 
opieką przypisanego mu dziennikarza. 
To oni trzymają rękę na pulsie. 
– Mamy mocny zespół dziennikar-
ski. To nasz największy atut. Wielu 

z dziennikarzy ma na koncie nagrody 
zdobywane w ogólnopolskich konkur-
sach i w local Press – chwali zespół 
redaktor naczelny. 
„Tygodnik siedlecki” ukazuje się od 
36 lat. Ma wiernych czytelników, 
którzy kupują papierową wersję 
gazety. zyskuje także nowych, 
z młodszego pokolenia, szukających 

szybkiej informacji w Internecie. o sile 
gazety świadczy bardzo dobry kontakt 
z czytelnikami. Do redakcji przychodzą 
zarówno tradycyjne listy, jak i maile 
z prośbami o interwencję, o zaintere-
sowanie się tematem. Czytelnicy tak-
że dzwonią, by wyrazić swoją opinię.

– Gazeta lokalna musi się zająć 
każdą sprawą, która bezpośrednio 
dotyczy mieszkańców regionu. 
Najczęstsze tematy? oczywiście 
polityka na szczeblu samorządowym, 
problemy konsumenckie, sukcesy 
i porażki lokalnych bohaterów, bez-
radność w starciu z machiną wymiaru 
sprawiedliwości, dramaty o podłożu 
kryminalnym lub obyczajowym – 
wylicza sekretarz redakcji Krzysztof 
strzelecki. 
o sile gazety świadczy to, że tematy 
poruszane w „Ts”, wielokrotnie 
stawały się newsami w mediach 
ogólnopolskich. Tropem dziennikarzy 
z „Tygodnika” szły największe stacje 
telewizyjne.

Mamy mocny zespół 
dziennikarski. To nasz 

największy atut. 
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ryNeK prasowy

Sprzedaję z pomocą 
Facebooka

rozmowa z moniką michalak, sprzedającą 
prasę w kiosku przy ul. stryjeńskiej 
w częstochowie

„Nasz Kolporter”: – podobno 
opracowała pani świetne metody 
na dobrą sprzedaż prasy w swoim 
kiosku? 
monika michalak: Nie tylko prasy. 
Także książek, kolekcji i różnych 
dodatków. 
– Jak więc się to się robi?
Mam dwa sposoby, jeden tradycyjny, 
drugi bardziej nowoczesny.
– Zacznijmy od pierwszego.
zapisałam sobie numery około stu 
stałych klientów i rano, po rozpakowa-
niu dostawy, wysyłam do nich eseme-
sy z informacją, że właśnie pojawił się 
tytuł, który ich interesuje.
– i wie pani, który klient 
na co czeka?
oczywiście, w ciągu kilku 
lat zdążyłam poznać ich 
zainteresowania, choć cza-
sami znam tylko samo imię 
albo samo nazwisko klienta. 
Jedni czekają na pisma luksusowe lub 
magazyny dla dzieci, inni na książki – 
kryminały, poradniki lub romanse, te 
dołączane do czasopism i te z kolekcji. 
ludzie mają różne zainteresowania, 
dlatego zawsze proszę w Kolporte-
rze, aby dostarczano mi różnorodne 
tytuły, zwłaszcza książkowe. Tak więc, 
gdy mam już wszystko wyłożone na 
ladzie i półkach, naklejam karteczki 
z nazwiskami lub imionami klientów 
na pozycje, żeby wiedzieć, co jest dla 
kogo, i wysyłam esemesy. 
– a drugi sposób skutecznej 
sprzedaży?
W grudniu utworzyłam na Facebooku 
dla stałych klientów profil „Ciekawe 

oferty Gazetki”. Na początku grupa 
liczyła dwadzieścia osób, a teraz jest 
już siedemdziesiąt. Codziennie foto-
grafuję smartfonem okładki nowych 
książek i czasopism i wrzucam do 
sieci z informacją, że są już w sprzeda-
ży. sporo klientów prosi mnie, aby im 
odłożyć tę czy inną pozycję. 
– a jeśli ktoś się nie zgłosi po 
zamówiony tytuł?
To zdarza się bardzo rzadko, bo ja się 
przypominam, czy na Facebooku, czy 
esemesowo. I to zwykle pomaga.
– pisanie esemesów, robienie 
zdjęć okładek, wrzucanie ich do 
sieci – to chyba zabiera sporo 
czasu?
Nie tak dużo, jakby się mogło wyda-

wać. Wszystko jest kwestią wprawy 
w posługiwaniu się smartfonem 
i korzystania z Facebooka. Te dodat-
kowe czynności nie przeszkadzają mi 
w pracy w kiosku. A na pewno się 
opłacają. 
– No właśnie: jak skuteczne są 
pani metody zwiększania sprze-
daży?
Według mnie bardzo skuteczne. 
Średnio sprzedaję w ciągu dwóch 
tygodni 90 książek kolekcjonerskich, 
a w tym miesiącu trzeba doliczyć 
około 20 książek, które ukazały się 
z „Panią Domu” i 15 z „Poradnikiem 
Domowym”, a gdy pojawiają się nowe 
kolekcje, to ta sprzedaż jest jeszcze 
większa. Gdybym nie miała dobrego 
kontaktu z klientami i nie informowała 
ich o nowościach, wynik nie byłby tak 
dobry. 

rozmawiał Grzegorz Kozera

Gdybym nie miała dobrego kontaktu 
z klientami i nie informowała ich 
o nowościach, wynik nie byłby tak 
dobry
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SuperZings
dla SuperDzieciaków

superZings, czyli superbohaterowie 
i superzłoczyńcy, szturmem zdobyli serca 
i rozpalili wyobraźnię dzieci w Hiszpanii 
i wielkiej Brytanii. przygotowana z niezwykłą 
starannością seria kolekcjonerskich zabawek 
dla dzieci teraz podbija polski rynek.

witamy w świecie  
superZings
superzings to przedmioty codzien-
nego użytku przekształcone w figurki 
superbohaterów i superzłoczyńców, 
które ścierają się ze sobą podczas 
różnych przygód w Kaboom City. 
Każda z postaci ma supermoc, która 
pomaga jej znaleźć przeciwnika lub 
z nim walczyć. Na przykład pilot 

do telewizora zapper, wybierając wła-
ściwy kanał, potrafi kontrolować psy-
chikę innych postaci i w ten sposób 
toczy boje ze swoim przeciwnikiem 
telewizorem TV-Tronem, a super-
marchew Mega Veg, dzięki bystremu 
wzrokowi, może odnaleźć swojego 
zaciekłego rywala, tarkę Great Ter.
superzings używają więc swoich 
supermocy, pokonują złoczyńców za 
pomocą superstrzelaczy i super-
monet, chowają się w tajemniczych 
kryjówkach oraz prowadzą niezwykłe 
pojazdy. W Kaboom City mieszka 
również enigma, tajemnicza postać, 
o której nic nie wiadomo (ani jak 
wygląda, ani czy jest superbohate-
rem czy superzłoczyńcą), ale warto 

ją odnaleźć.
Im więcej elementów zdobędą 

dzieci, tym więcej mają zabawy. 
Poszczególnymi postaciami-
-figurkami można wymieniać 
się z kolegami, by zebrać jak 
najwięcej części kolekcji.

Jak to wygląda?
Kolekcja superzings dostępna 

jest w sprzedaży w czterech formach. 
Drzwi do świata superzings otwiera 
zestaw startowy, w którym znajduje 
się komiksowy przewodnik przedsta-
wiający poszczególnych bohaterów, 
i który wyjaśnia jakie supermoce 
posiadają i kto jest ich rywalem. 
oprócz tego w zestawie znajdują 
się trzy figurki superzings i trzy 
supermonety oraz kryjówka 
i superstrzelacz.
Dodatkowe postacie 
i elementy świata Kaboom 

City sprzedawane są oddzielnie 
w kolorowych saszetkach, zebra-
nych w specjalnych, tekturowych 
displayach. Najważniejsze są oczy-
wiście figurki superzings – w pierw-
szej serii znajduje się ich ponad 80. 
W każdej saszetce oprócz jednej 
figurki znajduje się lista wszystkich 
pozostałych postaci z możliwością 
zaznaczenia tych już posiadanych 
(checklist).
Do zabawy niezbędne są tajemni-
cze kryjówki, w których mieszkają 
superzings i z których można 
usunąć nieprzyjaciela dzięki pomocy 
wyrzutni będącej częścią jej dachu. 
W serii znajduje się osiem różnych 
kryjówek, każda z nich sprzedawana 
jest w saszetce wspólnie z jedną 
figurką oraz checklistą.
W ostatnim rodzaju saszetki znajdu-
ją się superpojazdy, które ułatwiają 
poruszanie się po Kaboom City. 
Do zebrania jest osiem takich aut, 
do każdego z nich dołączony jest 
również jeden bohater kolekcji oraz 
checklista.
obecnie dostępna jest pierwsza 
seria superzings, kolejne będą 
ukazywać się co pół roku.

red

ryNeK prasowy
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Kalendarze:
do kieszeni, domu i biura

przygotowanie kalendarzy jest dla wydawców 
nie lada wyzwaniem. wydają oni różne rodzaje 
kalendarzy, dostosowując je do oczekiwań 
i potrzeb klientów. widać to doskonale po ofercie 
największego wydawcy kalendarzy w polsce, 
kieleckiej firmy Kalpol.Bis, której produkty 
znajdują się w ofercie dystrybucyjnej Kolportera.

– od kilku lat działamy na rynku 
wydawniczym kalendarzy i śledzi-
my wszelkie zachodzące na nim 
zmiany i panujące trendy. Tworząc 
dany kalendarz patrzymy na niego 
wielopoziomowo. Musi on być nie 
tylko atrakcyjny wizualnie, czytelny, 
ale przede wszystkim praktyczny 
i użyteczny. Celem grafików jest 
stworzenie kalendarza, który będzie 
odpowiadał gustom odbiorców. 
Przy wyborze tematów wiodących 
pomaga nam nie tylko śledzenie 
trendów, ale przede wszystkim 
analiza sprzedaży. Co roku wpro-
wadzamy także nowe tytuły – mówi 
Izabela szmidt, przedstawiciel firmy 
KAlPol.BIs.
od września, gdy kalendarze wcho-
dzą na rynek, są jednym z bardziej 
chodliwych produktów. – ludzie 
kierują się różnymi kryteriami przy 
wyborze. Biznesmeni zwracają 
uwagę na miejsce na notatki, osoby 
starsze zwracają uwagę na wiel-

kość czcionki – mówi Aneta Krupa, 
sprzedająca w saloniku w stalowej 
Woli.

w różnych formatach
Wydawnictwo KAlPol.BIs na 
2019 rok przygotowało aż 69 tytu-
łów w różnych formatach.  
– staramy się, aby nasza oferta ka-
lendarzy była kompleksowa i każdy 
mógł w niej znaleźć coś dla siebie. 
W naszym portfolio na przyszły rok 
znalazły się zdzieraki, kalendarze 
ścienne, kieszonkowe, z okienkiem, 
kalendarze lux, biurowe, poradniki 
tygodniowe i notesowe oraz wyda-
nia książkowe – wymienia Izabela 
szmidt.
Najpopularniejszymi kalendarza-
mi, wybieranymi do domów, są 
tradycyjne zdzieraki, w których 
każdy dzień roku opisany jest na 
odrębnej karcie. W ofercie KAl-

Pol.BIs znalazło się 13 rodzajów 
zdzieraków. Pośród nich znajdują 
się kalendarze familijne i rodzinne 
z ogólnymi informacjami i pora-
dami dotyczącymi domu i rodziny. 
Na miłośników gotowania czekają 
kalendarze bogate w różne przepisy 
kuchni polskiej, a także zagranicz-
nej. osobom dbającym o siebie 
i szukającym naturalnych metod 
dbania o swoje zdrowie i ciało de-
dykowane są kalendarze „Vademe-
cum zdrowia i urody” i „Vademecum 
uzdrowiciela”. Po „Vademecum 
katolika” sięgną osoby, dla których 
religia jest bardzo ważna w życiu. 

od fauny po architekturę 
Drugim rodzajem kalendarzy, 
najchętniej wybieranym do domów, 
ale także biur są terminarze 
ścienne. Pośród 29 tytułów, które 
przygotowała firma KAlPol.BIs, 
znajdują się kalendarze miesięczne, 
dwumiesięczne, trzymiesięcz-
ne i czteromiesięczne z różnymi 
motywami. 

Kinga szymkiewicz

Najpopularniejszymi 
kalendarzami, wybieranymi 
do domów, są tradycyjne 
zdzieraki
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Kalendarze na rok 2019 
firmy Kalpol.Bis 

już dostępne w ofercie Kolportera!
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Facet po długiej i męczącej kłótni 
z teściową mówi do syna:

–  Synku, przynieś babci krem 
do ust.

– Który krem?
– Ten w tubce z napisem „Kropel-

ka”.
(Rosja, nekdo.ru)

  
– Mamusiu, dlaczego tak bez po-

wodu zdenerwowałaś tatusia?
–  Ma  iść trzepać dywan. A  kie-

dy jest zdenerwowany, wychodzi mu 
to znacznie lepiej.

(Rosja, nekdo.ru)

  
– Panie doktorze, jaki jest idealny 

wzrost przy mojej wadze?
– Cztery metry.

(Rosja, nekdo.ru)
  

– To jest kobieca logika!
– Co chcesz przez to powiedzieć?
–  Farbowane włosy, malowane 

brwi, silikonowe biusty, operacje pla-
styczne!

– I co?
– Jak to co? A potem mówią, że 

prawdziwych mężczyzn już nie ma.
(Rosja, nekdo.ru)

  
Prawdziwy gentleman zawsze od-

sunie na bok niepozmywane naczy-
nia, sikając do zlewu.

(Rosja, anekdot.ru)
  

Fot. Wojtek Łaski/East News. Oprac. Katarzyna Zalepa

– W życiu każdego następuje taka 
chwila, gdy zaczyna nienawidzić mu-
zyki klasycznej.

– Znowu próbujesz dodzwonić się 
na infolinię w banku?

(Ukraina, kp.ua)
  

Małżeństwo je obiad. Żona pochla-
pała się sosem pomidorowym i mówi: 
– Och, wyglądam jak świnia. 

Na co mąż: – No, i jeszcze się po-
brudziłaś.

(W. Brytania, short-fuuny.com)
  

– Kim byli Adam i Ewa?
– Oczywiście Rosjanami. Nie mie-

li co na siebie włożyć, nie mieli domu 
i wierzyli, że są w raju.

(Niemcy, Lachmeister.de)
  

Dziennikarz do  Berlusconiego: 
– Jak to się dzieje, że kobiety ciągle 
za panem szaleją?

– To mój urok osobistych!
– Chyba osobisty?
– Skądże, panie! Urok osobistych 

pieniędzy...
(Włochy, barzellettezozze.it)

  
Ogłoszenie na pulpitach członków 

orkiestry symfonicznej: „Instrumenta-
listo! Po  ukłonie dyrygenta ZABRA-
NIA SIĘ dogrywania partii, nawet jeśli 
nie wyrobiłeś się w czasie ze wszyst-
kimi nutami”.

(Włochy, diegominoia.it)
  

– Największe plagi naszych czasów 
to ignorancja i zobojętnienie, wiedziałeś?

– Nie, i wcale mnie to nie obchodzi.
(Włochy, barzellettedivertenti.net)

SNY O  POTĘDZE. 15 sierpnia 
w Warszawie odbyła się wielka para-
da wojskowa Rys. T. Wilczkiewicz

NIEDOBRA ZMIANA. Pół miliona 
euro uzyskano podczas aukcji w Ja-
nowie Podlaskim.  Rys. P. Wakuła

SKRUCHA W LUKSUSIE. Do bazy-
liki zakupiono sześć szafowych klima-
tyzowanych konfesjonałów.
 Rys. T. Wilczkiewicz

Z RÓŻOWYM FUTERKIEM. W ob-
wodzie omskim przetarg na dostawę 
kajdanek dla policji wygrała sieć sex 
shopów.  Rys. T. Wilczkiewicz

PRZERWA NA REKLAMĘ.  
 Rys. K. Zalepa
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GwiaZda Numeru

Beatą 
Pawlikowską

Rozmowa z podróżniczką i pisarką 
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Niczego 
nie żałuję 

– Napisała pani dziesiątki książek 
i wreszcie przyszła pora na auto-
biografię. dlaczego akurat teraz?  
Chciałam opowiedzieć jak wygląda 
od kuchni praca w radiu i telewizji, jak 
pisze się książki, co to jest pasja i jak ją 
znaleźć. A potem jak ją trenować, bo 
pasja to tylko początek. 
– Kiedy i gdzie najchętniej pani 
pisze?  
Piszę właściwie zawsze i wszędzie, 
zawsze mam ze sobą notatnik i pióro. 
Jeżeli pyta pani o pisanie książek, to 
tylko przy moim biurku i w pierwszej 
połowie dnia.  
– Każdy z nas marzy, aby podróżo-
wać – jak zacząć?  
Wstać z życiowego fotela i odważyć 
się na przygodę! Naprawdę tak myślę. 
Wiem, że to bywa czasem trudne, ale 
przecież nie chodzi o to, żeby przespać 
całe życie w wygodnym i ciepłym 
miejscu. Dobrze jest się czasem zmę-
czyć i znaleźć w zaskakującej sytuacji, 
bo właśnie w ten sposób uczysz się 
nowych umiejętności, wzmacniasz 
swoją wewnętrzną siłę i rozwijasz się 
jako człowiek.  
– Życie podróżnika, to trudne 
życie?  
Czasem bardzo niewygodne. Na 
przykład kiedy nocujesz w namiocie 

GwiaZda Numeru

na wysokości pięciu tysięcy metrów 
w Himalajach i musisz dzielić śpiwór ze 
swoimi butami, aparatem fotograficz-
nym i bateriami, które w przeciwnym 
razie zamarzłyby pod lodem. Albo 
kiedy śpisz w towarzystwie bandy 
karaluchów w pokoju hotelowym 
pomalowanym na różowo bez okna 
i bez prysznica. Ale właśnie o to chodzi! 
Dzięki temu kiedy wracasz do domu, 
czujesz się bogaczem i jesteś w stanie 
docenić to wszystko, co masz.  

– dużo czasu w podróży spędza 
pani samotnie – nie brakuje pani 
czasem tego, aby na bieżąco dzie-
lić się z kimś wrażeniami?  
Dzielę się wrażeniami z samą sobą. 
zapisuję myśli, odkrycia, wnioski. za-
chwycam się aż do głębi. Czuję wielką 
wdzięczność za cudy, jakie mogę 
oglądać i czuję łączność z Bogiem, 
siłą Wyższą. Drugi człowiek nie jest do 
tego koniecznie potrzebny.  
– podróże dają pani ukojenie i re-
laks, czy raczej adrenalinę i silne 
emocje?  
Podróże dają mi bogactwo. Bogactwo 
duszy i przeżyć, bo oczywiście w kie-
szeni mam wtedy mniej niż więcej. To 
jest jak doświadczenie dodatkowego, 
równorzędnego życia, w którym mia-
łam szansę zmierzyć się ze słabościami 
i ograniczeniami, ale też doświadczyć 
niezwykłego bogactwa świata.  

– po latach zwiedzania i pozna-
wania nowych kultur, ludzi – myśli 
pani, że na świecie jest więcej 
bezinteresownego dobra i życzli-
wości, czy jednak okrucieństwa?  
Absolutnie dobra! ludzie są z natury 
dobrzy. zło pojawia się tam, gdzie jest 
strach i brak poczucia bezpieczeń-
stwa. Jestem przekonana o tym, że 
gdyby w szkołach uczono poczucia 
własnej wartości i dobrze rozumianej 
miłości do samego siebie, to na świe-
cie byłoby mniej przestępców. 
– Gdzie są pani korzenie? czuje 
pani przynależność do jakiegoś 
miejsca?  
Pochodzę z Koszalina. Ale moje miej-
sce jest tutaj. Gdziekolwiek jestem. 
– pani bliscy od zawsze akcepto-
wali pani styl życia?  
och, oczywiście, że nie! Nie miałam 
planu na życie. Miałam tylko marzenia 
i buntowałam się przeciwko ograni-
czeniom. Moi rodzice mieli ze mną 
niezły ból głowy. 
– Jak wygląda mieszkanie po-
dróżniczki?  
Białe ściany, biała podłoga, białe 
meble. Do tego kolorowe fotografie 
i pamiątki z podróży. Minimalistyczne 
wnętrze z egzotycznymi, barwnymi 
akcentami.  
– czy czegoś pani w życiu żałuje?  
Niczego nie żałuję. Wiem, że wszyst-
ko, co się zdarzyło, było mi potrzebne. 
Przykre zdarzenia i cierpienie to 
świetni nauczyciele życia. 

rozmawiała  
paulina masłowska/aKpa

podróżniczka, pisarka, ilustratorka i wielka 
pasjonatka przygód. wydała już kilkadziesiąt 
książek, ale bynajmniej nie osiada na laurach 
– niedawno wyszła jej autobiografia, w której 
dzieli się z czytelnikami sekretami ze 
swojego życia. czy czegoś żałuje? absolutnie 
nie, bo wszystko przez co przeszła, tylko ją 
wzmocniło. 

Beatą 
Pawlikowską

nie chodzi o to, żeby 
przespać całe życie 
w wygodnym i ciepłym 
miejscu
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Kielecki oddział obsługuje dwana-
ście tras. Prasa dostarczana jest do 
punktów sprzedaży w wojewódz-
twie świętokrzyskim i na terenie 
powiatu szydłowieckiego (woj. 
mazowieckie). z dwunastu tras 
najdłuższa jest ta sandomierska – 
dziennie kierowca pokonuje 310 
kilometrów. 
Tak więc kierowcy zjawiają się 
w magazynie wieczorem. Jed-
nak nie od razu ruszają w drogę. 
Najpierw są pakowaczami – muszą 
rozdzielić na swoją trasę czasopi-
sma i gazety, które przy-
gotowują im magazynierzy. 
W magazynie znajduje się 
12 boksów z metalowymi 
regałami, a każdy boks odpo-
wiada jednej trasie. z kolei półki na 
regałach są tak podzielone, że każ-
dy punkt sprzedaży ma miejsce na 
swoją porcję prasy. segregowanie 
poszczególnych egzemplarzy bardzo 
ułatwia elektronika. Po zeskanowa-
niu konkretnego tytułu, na ekranie 
wyświetla się liczba egzemplarzy, 
które trzeba rozdzielić. Półki są 
wyposażone w wyświetlacze, dzięki 
którym kierowca wie, gdzie i ile 
egzemplarzy danego czasopisma 
położyć. W pierwszej kolejności roz-
dzielane są czasopisma: tygodniki, 
dwutygodniki, miesięczniki i pozo-
stałe periodyki. Dzienniki docierają 

Kierowcy w magazynie kieleckiego oddziału 
Kolportera zaczynają pracę ok. godziny 22, 
kończą między 5 a 6 rano, gdy rozwiozą 
codzienną dostawę prasy do wszystkich 
punktów na swojej trasie. 

ryNeK prasowy

z drukarni do magazynu ok. godziny 
1-2 w nocy i dopiero po dołączeniu 
ich do czasopism, kierowcy mogą 
załadować do busa paczki z prasą 
i ruszyć w trasę. 
Wśród współpracujących z kielec-
kim oddziałem kierowców są pań-
stwo ewa i Ryszard Grychowscy, 
którzy rozwożą prasę od ponad 20 
lat. – Początkowo pomyślałem, że 
popracuję dla Kolportera najwyżej 
rok – śmieje się pan Ryszard. – 
Potem dołączyła do mnie żona 
i zostaliśmy do dzisiaj. Przyzwycza-
iliśmy się już do nocnego życia.
Wśród kierowców jest jeszcze jedno 

małżeństwo: Bogusława i Krzysztof 
zygmuntowie. oni współpracują 
z Kolporterem już prawie 22 lata. 
– Nasz magazyn jest czynny prawie 
całą dobę – mówi dyrektor kielec-
kiego oddziału Adam Żak. – Przed 
południem pracuje sekcja zwrotów, 
która przygotowuje wydawcom 
zwroty prasy przywiezione przez 
kierowców, wracających z trasy. 
Wieczorem i w nocy pracuje sekcja 
dostaw. W magazynie dziennym 
i nocnym zatrudnionych jest dzie-
więć osób – dodaje dyrektor Żak. 

GK

Dwanaście tras
do obsłużenia
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Bogusława Zygmunt współpracuje 
z Kolporterem już prawie 22 lata
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Narodowa Agencja Aeronautyki i Prze-
strzeni Kosmicznej (NASA) szuka spo-

sobów, jak rozwiązać ten problem. Jedną 
z możliwości jest ingerencja w DNA ko-
smicznych podróżników.

MARS PODOBNY, ALE INNY
Droga na Marsa z użyciem manewru Hoh-
manna trwa, przy użyciu nowoczesnych 
systemów napędowych, około dziewięć 
miesięcy. Założyciel spółki SpaceX Elon 
Musk twierdzi jednak, że może skrócić 
ten czas trzykrotnie.

Załogowy lot na Marsa ma w planie nie 
tylko Musk, lecz także agencje kosmicz-
ne, takie jak NASA i ESA.

Szef NASA Charles Bolden ogłosił, że 
wysłanie człowieka na Marsa to priorytet. 
Jednak według NASA taka misja byłaby 
możliwa nie wcześniej niż po 2030 roku.

To, że Mars jest głównym obiektem za-
interesowania nie dziwi. Po pierwsze jest 
relatywnie blisko. Czas jego obrotu jest 
podobny do ziemskiego (tylko pół godziny 
dłuższy), nachylenie osi to 25,19°, a więc 
również podobne do Ziemi (23,44°). 
Z tego powodu na Marsie są pory roku po-
dobne do naszych, choć prawie dwa razy 
dłuższe. Rok na Marsie trwa 1,88 roku 
ziemskiego. Ponadto wody też miałoby 
tam być pod dostatkiem.

Z drugiej strony na Marsie jest o wiele 
słabsza grawitacja, brakuje silnego pola 
magnetycznego, nie wspominając już 
o trującym składzie atmosfery i niskim 
ciśnieniu.

POWOLNA DEGENERACJA
Już samo dostanie się na Marsa stanowi 
problem. Ludzie przebywający na Mię-

dzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) są 
chronieni przed promieniowaniem ko-
smicznym przez Pas Van Allena. Amery-
kanie, którzy polecieli na Księżyc, byli wy-
stawieni na jego działanie tylko kilka dni. 
Spędzenie dwukrotnie dziewięciu miesię-
cy podczas podróży tam i z powrotem to 
nie przelewki.

NASA przeprowadziła badania, w któ-
rych określiła długoterminowy wpływ 
promieniowana kosmicznego na neu-
rony myszy. Wyniki nie podnoszą na 
duchu.

Oczywiście mózgi myszy i ludzi się 
różnią, ale promieniowanie działa na 
obie tkanki tak samo. Badacze doszli 
do wniosku, że ludzie, w trakcie podró-
ży na czerwoną planetę, doświadczaliby 
dotkliwych problemów, a w ich mózgach 
zaszłyby nieodwracalne zmiany. Bada-
nie nazywa to „kosmiczną demencją”.

ZABAWY Z DNA
W kosmosie podróżnik co rusz trafia na 
promieniowanie. Pochodzi ono ze Słońca, 
z planet, szczególnie z Jowisza, ale naj-
więcej z przestrzeni międzygwiezdnych 
i międzygalaktycznych. Żywe tkanki źle 

Projekt załogowego lotu na Marsa, o którym mówi się już od kilku lat, kryje 
w sobie wiele pułapek. Najpoważniejszym czynnikiem ograniczającym jego 
uskutecznienie jest ludzki organizm. Długa podróż kosmiczna może go trwa-
le uszkodzić, a nawet zniszczyć.

Przeprogramowanie DNA jest jedną z dróg do długich lotów 
kosmicznych

Czy flaga amerykańska lub inna zagości na powierzchni 
Marsa?

Podróż na Marsa przeżyliby tylko najwytrzymalsi ludzie, wykazał ekstremalny rosyjski eksperyment Mars-500

NASA BĘDZIE PROGRAMOWAĆ DNA
SWOICH ASTRONAUTÓW?

Świat JaK Na dłoNi
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znoszą promieniowanie, które powoduje 
zmiany nowotworowe.

NASA, która spośród wszystkich agencji 
kosmicznych, jest najbliżej zrealizowania 
załogowego lotu na Marsa, dobrze zdaje 
sobie sprawę z tych problemów. Próbuje 
je też rozwiązać. Kiedy w trakcie testów 
kosmicznych pojawi się jakieś wyzwanie, 
na ogół zmienia się technologię.

Podobna zasada obowiązuje i w tym 
przypadku. Ponieważ nie da się zmienić 
kosmosu, zmianom zostaną poddani ko-
smonauci! Sięgną one podstawy ich egzy-
stencji – DNA.

INNY SPOSÓB CZYTANIA
Główny technolog NASA Douglas Terrier 
na seminarium w Londynie podkreślał, że 
zmiana w kodzie DNA astronautów może 
być drogą do podboju czerwonej planety. 
Jest wiele możliwości edytowania ludzkie-

go DNA. Duże zainteresowanie budzi nu-
kleotyd NMN, który w warunkach labora-
toryjnych zapobiega starzeniu się mysich 
komórek. Ba, niektóre nawet odmładza.

Nie ma jednak potrzeby, żeby ingero-
wać w DNA bezpośrednio. Do słowa może 
zostać dopuszczona tzw. epigenetyka. Za 
jej pomocą da się zmienić sposób, w jaki 
organizm odczytuje informację generycz-
ną. Innymi słowy można tak „zaprogra-
mować” ciało, żeby skupiało się na po-
trzebnych genach i ignorowało pozostałe. 
Teoretycznie można w ten sposób zapo-
biec różnym chorobom, także wspomnia-
nej kosmicznej demencji.

Eksperci z NASA rozumieją jednak, że 
takie ingerencje budzą wiele kontrowersji.

Takie procedury mają wiele konsekwen-
cji etycznych, dlatego są jak dotąd w fazie 
prób i refleksji, stwierdził Douglas Terrier.   

(RED)

WYDAWNICTWO 
AMCONEX

ŚWIAT NA DŁONI
W SPRZEDAŻY OD 5.09.2018

21.WIEK
W SPRZEDAŻY OD 6.09.2018

21.WIEK EXTRA
W SPRZEDAŻY OD 3.07.2018

ENIGMA:  
KLUCZ DO TAJEMNIC

W SPRZEDAŻY OD 8.08.2018

WYDAWNICTWO 
AMCONEX

Taki obraz kolonii na Marsie jest na razie bliższy science fiction niż rzeczywistości

W pewnym sensie atmosferę Marsa możemy opisać jako próżnię. Człowiek bez odpowiednich środków zabezpieczających straci tu 
świadomość w 20 sekund i nie przeżyje nawet minuty

NASA BĘDZIE PROGRAMOWAĆ DNA

Świat JaK Na dłoNi
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Wygrał 
ultramaraton! 

115 kilometrów – taki ekstremalny 
dystans przebiegł Jarosław Botkiewicz 
z Kolportera podczas Biegu rzeźnika 
ultra w Bieszczadach. mało tego – był 
pierwszy na trasie tego ultramaratonu, 
w pokonanym polu zostawiając 240 
zawodników! Jego czas to 16 godzin 
44 minuty i 11 sekund. drugi na mecie 
biegacz stracił do Jarosława prawie 10 
minut. 

o Jarosławie Botkiewiczu z admi-
nistracji Biura zarządu Kolportera 
i jego maratońskiej pasji pisaliśmy 
już na naszych łamach („NK” 
11/2016). Wyczynowe bieganie 
uprawia od 2014 r., na swoim 
koncie ma m.in. zdobycie Korony 
Maratonów Polskich, czyli przebie-
gnięcie pięciu maratonów w ciągu 
24 miesięcy (on dokonał tego w 13 
miesięcy). Przed Biegiem Rzeźnika 
najdłuższym dystansem, jaki poko-
nał, był ubiegłoroczny supermaraton 
w Krynicy Górskiej, którego trasa 
liczyła 100 kilometrów. Tak więc 
w Bieszczadach Jarosław pobił swój 
życiowy rekord przebiegniętego 
dystansu aż o 15 kilometrów.
Uczestnicy czerwcowego Biegu 
Rzeźnika Ultra wystartowali w Cisnej 
o godz. 19.15 i tam też znajdowała 

się meta. Już sam dystans robi 
wrażenie, ale przecież trzeba dodać, 
że zawodnicy biegli w górzystym 
terenie, z licznymi podbiegami, 
a znaczną część trasy przemierzali 
nocą – dlatego w obowiązkowym 
wyposażeniu biegaczy musiała być 
latarka, tzw. czołówka. oczywiście, 
na trasie znajdowały się punkty 
żywieniowe i odświeżania, co nie 
zmienia faktu, że był to piekielnie 
trudny bieg, a nazwa Bieg Rzeźnika 
jest nieprzypadkowa. Dość powie-
dzieć, że do mety z 241 zawodników 
dotarło tylko 128. Tym większe sło-
wa uznania dla zwycięzcy Jarosława 
Botkiewicza. 
– Moje zwycięstwo było zaskocze-
niem dla znajomych, rodziny i dla 
mnie samego – powiedział nam Ja-
rosław Botkiewicz. – To był w końcu 
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mój pierwszy bieg powyżej stu 
kilometrów. od startu biegłem na 
początku stawki. Kilku zawodników 
uciekło, ja zostałem nieco z tyłu. 
I nagle, na którymś punkcie, okazało 
się, że jestem... pierwszy! Pytałem 
wolontariuszy, ile mam straty do 
rywali, a oni popatrzyli na mnie ze 
zdziwieniem i powiedzieli, że przecież 
ja prowadzę. Biegło mi się dobrze, 
była dobra pogoda, najtrudniejsze 
dla mnie było zbieganie, ale dałem 
radę. Cieszę, że głowa wytrzymała 
presję prowadzenia, bo w takiej 
sytuacji także byłem pierwszy raz. 
Wydaje mi się, że wstrzeliłem się 
w ten bieg z formą, a szczególnie 
z odpowiednim jedzeniem – dodał 
triumfator Biegu Rzeźnika Ultra.

GK
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Wygrał 
ultramaraton! 



Rewolucja w roszczeniach
wych oraz do roszczeń związanych 
z działalnością gospodarczą pozo-
staje bez zmian. Ustawa modyfikuje 
również zasady dotyczące liczenia 
upływu terminu przedawnienia. 
zgodnie z dokonaną nowelizacją 
obecnie bieg przedawnienia kończy 
się z upływem ostatniego dnia 
roku kalendarzowego, chyba że 
termin ten jest krótszy niż dwa lata. 
W praktyce zdecydowanie ułatwi 
to obronę, szczególnie w sytuacji, 
kiedy termin wymagalności nie jest 
dokładnie określony, a ponadto 
w niektórych przypadkach znacząco 
wydłuży terminy przedawnienia – 
niekiedy (gdy termin przedawnienia 
upływa 1 stycznia) nawet o 364 dni.
Ustawa ma zastosowanie także do 
roszczeń powstałych przed dniem 
oraz w dniu wejścia jej w życie, które 
są nieprzedawnione, co stanowi 
ograniczenie w obowiązującej 
zasadzie prawa, że nie działa ono 
wstecz. Natomiast w przypadku, gdy 
termin przedawnienia na podstawie 
przepisów nowej ustawy będzie 
krótszy niż w przypadku poprzednio 
obowiązujących przepisów, bieg 
terminu przedawnienia rozpoczyna 
się z dniem wejścia w życie ustawy 
nowelizującej. Wyjątek stanowi 
sytuacja, w której termin przedaw-
nienia roszczenia rozpoczął swój 
bieg jeszcze przed wejściem w życie 

ustawy nowelizującej oraz przy 
uwzględnieniu dotychczasowego 
terminu przedawnienia skończy 
on swój bieg wcześniej niż według 
nowego terminu wówczas przedaw-
nienie następuje z upływem terminu 
wcześniejszego.

ochrona konsumentów
Przed wejściem w życie nowelizacji 
uwzględnienie przez sąd upływu 
terminu przedawnienia było możliwe 
jedynie poprzez podniesienia przez 
stronę zarzutu przedawnienia. obec-
nie w przypadku roszczenia przysłu-
gującego przeciwko konsumentowi, 
nie będzie potrzeby podnoszenia 
przez niego takiego zarzutu. Po-
wództwo przeciwko konsumentowi 
będącemu dłużnikiem, w przypadku 
przedawnienia jego długu, zosta-
nie oddalone przez sąd. Jednakże 
znowelizowane przepisy dają sądowi 
możliwość nieuwzględnienia upływu 
terminu przedawnienia roszczenia 
przysługującego przedsiębiorcy 
przeciwko konsumentowi, z uwagi 
na względy słuszności oraz wystą-
pienie wyjątkowych okoliczności. 
Nowe uregulowanie przedawnienia 
roszczeń przysługujących przed-
siębiorcom wobec konsumentów 
podyktowane jest zapewnieniem 
konsumentom jako słabszej stronie 
procesu niezbędnej ochrony.

Krótszy termin  
przedawnienia
Prezydent RP 28 maja 2018 r. 
podpisał ustawę nowelizującą 
Kodeks cywilny. 9 lipca 2018 r. 
ustawa ta weszła w życie wprowa-
dzając rewolucyjne zmiany w zakre-
sie przedawnienia roszczeń, które 
pociągają za sobą istotne konse-
kwencje zarówno dla konsumentów, 
jak i przedsiębiorców. Największą 
zmianą jest skrócenie podstawowe-
go terminu przedawnienia roszczeń 
majątkowych z 10 na 6 lat. Termin 
ten stosuje się w szczególności do 
roszczeń stwierdzonych prawomoc-
nym orzeczeniem sądu lub innego 
organu powołanego do rozpoznawa-
nia spraw danego rodzaju, orzecze-
niem sądu polubownego, a także do 
roszczeń stwierdzonych ugodą przed 
sądem i przed sądem polubownym 
albo ugodą zawartą przed media-
torem i zatwierdzoną przez sąd. 
z kolei 3-letni termin przedawnienia 
stosowany do świadczeń okreso-

po upływie terminu przedawnienia podmiot, 
przeciwko któremu dochodzone jest rosz-
czenie majątkowe, ma możliwość uchylenia 
się od jego spełnienia. Nie jest to jednak 
równoznaczne z wygaśnięciem roszczenia, 
jego dochodzenie staje się jednak niemożliwe 
w drodze przymusu prawnego. 

Ewelina Bilkiewicz
Pracownik ds. prawnych Pretorius

prawo
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Rewolucja w roszczeniach

W numerze:
ABC POMOCY
Praca, która przywraca sprawność 
i samodzielność – na czym polega 
ergoterapia

SOCJOLOGIA 
Systemowo wykluczeni, systemo-
wo podzieleni – o niełatwej sytuacji 
opiekunów i opiekunek w Polsce 

PSYCHOLOGIA
Depresja seniora – jak jej zapobiegać, 
kiedy skorzystać z pomocy  
specjalisty

ŻYWIENIE 
Jak dieta pomaga uporać się  
z odleżynami – odpowiednie  
żywienie jest wsparciem w gojeniu  
bolesnych ran
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we wrześniowych „charakterach”: 
Nie trzeba być doskonałym, by być! 
Pokażemy, co kryje się pod maską 
PeRFeKCJoNIsTY. skąd bierze się jego 
dążenie do doskonałości. Dlaczego wciąż 
rozpamiętuje porażki i dopatruje się czyjego 
niezadowolenia. Czego mu potrzeba, by 
odważył się błądzić, podążając własną 
drogą. 
A także: Jak przerwać błędne koło praco-
holizmu • W jaki sposób pasożyty kontrolują 
nasz umysł • Ile śpią, co jedzą i jak żyją 
Japończycy – najbardziej długowieczni 
ludzie na ziemi • Jak skutecznie zerwać ze 
smartfonem • Co sprawia, że relacja matki 
z córką jest udana • o stoickim sposobie ra-
dzenia sobie z trudnymi emocjami. 

stres wywołuje alzheimera? 
Rośnie liczba dowodów, że stres zwiększa ry-
zyko zachorowalności na chorobę Alzheime-
ra. Badania na myszach i ludzkich komórkach 
przeprowadzone pod kierunkiem prof. Todda 
Golde’a z University of Florida wykazały, że 
kortykotropina – hormon wydzielany w mózgu 
w reakcji na stresującą sytuację – zwiększa 
aktywność enzymu sekrecyjnego gamma. 
Ten z kolei wpływa na wzmożoną produkcję 
białek beta amyloidu, gromadzących się 
w mózgu i prowadzących do choroby Alzhe-
imera. W eksperymentach prof. Golde’a (opi-
sanych w magazynie eMBo) myszy, które 
poddawano dużemu stresowi, miały w mó-
zgach większy poziom białek związanych 
z chorobą niż gryzonie z grupy kontrolnej. 
Naukowcy szukają teraz przeciwciał, które 
mogłyby blokować wydzielanie hormonu 
stresu i tym samym zapobiegać degeneracji 
mózgu. 

marga

Szkoła, 
czyli życie tu i teraz 

chodzi o to, żeby zdobytą w szkole wiedzę dzieci od razu 
mogły sprawdzić, żeby mogły się przekonać, jakie nowe 
umiejętności zdobyły. dzięki temu lepiej zrozumieją świat – 
uważa prof. anna Brzezińska.

piotr Żak: – Na ii Kongresie edukacji polskiej powiedziała pani, 
że szkoła nie jest od przygotowywania do życia, bo sama jest 
życiem. Jak to rozumieć?
prof. anna Brzezińska: Gwoli ścisłości, nawiązałam wtedy do słów 
wybitnego amerykańskiego pedagoga i filozofa Johna Deweya, który 
twierdził, że dobra szkoła powinna być życiem tu i teraz. Moim zdaniem 
oznacza to, że autorzy programów nauczania i sami nauczyciele powinni 
ujmować proces edukacji nie tylko i nie tyle z perspektywy przyszłości 
uczniów. Powinni zwracać uwagę na to, jakie są ich aktualne potrzeby, 
gdzie i jak mogą skorzystać z tego, czego w szkole się uczą. Natomiast 
myślenie o szkole jako o przygotowaniu do życia „potem”, czyli np. do 
znalezienia pracy, oznacza przyjęcie z góry założenia, że różne rzeczy, 
które się w szkole dzieją, nie są „teraz” naprawdę ważne. Każdy z nas 
słyszał w dzieciństwie: „Ucz się, bo kiedyś ci się to przyda”. Takie myśle-
nie właściwie wyklucza możliwość szybkiego sprawdzenia zdobytej wie-
dzy i umiejętności, odracza taki sprawdzian na bliżej nieokreślony czas, 
nie buduje poczucia własnej wartości wspartego na mocnym fundamen-
cie przekonania o byciu kompetentnym. A przecież im się jest młodszym, 
tym ważniejsze jest, aby taki sprawdzian nastąpił jak najszybciej. To 
dziecko – nie dorosły – ma wiedzieć, co umie, czy ta wiedza do czegoś 
mu się przydaje, czy dzięki niej potrafi rozwiązywać różne problemy. 
Trzeba więc tak myśleć o organizacji nauki od najmłodszych lat, by dzieci 
mogły to, czego uczą się w szkole, wykorzystać bezpośrednio w swoim 
życiu.
– czy pani profesor zna albo znała kogoś, kto tak myślał o orga-
nizacji nauki?
Moim wychowawcą w pierwszej klasie szkoły podstawowej był pan od 
geografii. Nawet na matematyce mieliśmy elementy geografii. Mierzyli-
śmy krokami długość ulic, obliczaliśmy wysokość budynków, rysowaliśmy 
mapy, a przy okazji przekonywaliśmy się, jak bardzo matematyka jest 
nam potrzebna, bo dzięki niej możemy np. obliczyć, ile czasu potrzebu-
jemy na przejście z punktu A do punktu B. Wiedza, którą zdobywaliśmy, 
znajdowała bezpośrednie zastosowanie w naszym życiu, a to dawało 
nam dodatkową motywację do nauki, pobudzało naszą ciekawość. Mój 
nauczyciel sięgał, pewnie w dużym stopniu nieświadomie, do wiedzy 
psychologicznej mówiącej, że nie ma lepszej nauki od tej, która od razu 
daje gratyfikację, a daje ją wtedy, kiedy człowiek od razu się przekonuje, 
co wie i jak może tę wiedzę szybko wykorzystać. To szczególnie ważne 
w przypadku najmłodszych uczniów. Nie ma nic gorszego niż edukacja, 
która opiera się na uczeniu dla formalnego spełnienia zewnętrznych 
wymagań. Dobrym przykładem jest nauka języków. To, czego dzieci się 
uczą, bardzo często nie ma właściwie żadnego przełożenia na rzeczywi-
stość.

34

Nasz Kolporter 9/2018      



– wydaje mi się, że udaną pró-
bą połączenia różnych dziedzin 
jest przyroda w klasach 4-6. 
program jest tak ułożony, aby 
dzieci mogły zobaczyć powią-
zania między biologią, geo-
grafią, fizyką, nawet chemią 
i astronomią.
Tyle tylko, że na-
uczyciel musi umieć 
z tej możliwości 
korzystać. znam 
przypadki, gdy na-
uczyciele dzielili ten 
materiał na mniejsze 
kawałki, odpowia-
dające osobnym przedmiotom! 
A przecież ten materiał został tak 
ułożony po to, aby wykorzysty-
wać wiedzę z różnych dziedzin 
do rozwiązywania problemów. 
Tak naprawdę z niezrozumiałych 
dla mnie powodów porzuciliśmy 
dobre wzory. Czytam teraz sporo 
pamiętników. I co się okazuje? Na 
przykład istotną częścią studiów 
medycznych był blok filozoficzny, 
a studenci kierunków politechnicz-
nych przechodzili kurs literaturo-
znawstwa czy językoznawstwa. 
Takie studia dawały rozległą 
wiedzę ogólną, budowały kulturę 
osobistą człowieka, stwarzały 
mu możliwości patrzenia na świat 
z różnych punktów widzenia.
– to, co pani profesor powie-
działa do tej pory, tłumaczy 
tylko jedną stronę stwierdze-
nia, że szkoła ma być życiem. 
to sfera praktyczna, dotycząca 
wykorzystywania zdobytej wie-
dzy w codziennym życiu... 
I została nam cała sfera wycho-
wawcza. spójrzmy na szkołę jak 
na zakład pracy dla dorosłych. 
Jeśli nauczyciele będą się w nim 
dobrze czuli, to będą też umieli 
stworzyć dobre środowisko pracy 
dla uczniów. Jeśli będą się źle czu-
li, to nie ma siły, żeby angażowali 
się w pracę wychowawczą, dbali 
o kontakty z rodzicami, żeby dzieci 
ich lubiły. 
– co można zrobić, żeby 
nauczyciele i uczniowie dobrze 
czuli się w szkole? 
Przede wszystkim uczniowie 
muszą dostać od nauczycieli 
odpowiednią ofertę działania, 
znacznie bogatszą niż teraz. Jeśli 
w szkole są tylko obowiązkowe 
lekcje, to bardzo szybko tworzy się 
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„ „ nie ma lepszej nauki od tej, która od razu daje 
gratyfikację a daje ją wtedy, kiedy człowiek od razu 
się przekonuje, co wie i jak może tę wiedzę szybko 
wykorzystać.

hierarchia: nauczyciel rządzi, uczeń 
słucha. Jeśli natomiast nauczyciel 
prowadzi kółko przedmiotowe, 
zabiera uczniów na wyprawy 
w teren albo jeździ z nimi do kina, 
to zaczyna też być trochę kolegą, 
trochę doradcą, trochę opieku-

nem. A teatr szkolny? Wcale nie 
musi go prowadzić polonista, bo 
może pan od fizyki pisze dobre 
wiersze i zawsze marzył o prowa-
dzeniu teatru. A dobrze pomyślane 
sekcje sportowe czy szkolne zawo-
dy dla wszystkich? Może dzięki 
nim dzieci zobaczą, że pani od 
polskiego jest dobra w ping-pon-
ga, a pan od fizyki biega w mara-
tonach, że nauczyciele mają swoje 
pasje, których nikt się po nich nie 
spodziewał. Taka szkoła przycią-
gałaby też rodziców, dziadków czy 
nawet mieszkańców sąsiednich 
miejscowości. W jednym z miast 
był kiedyś osiedlowy dom kultury, 
w którym niewiele się działo. 
Dzisiaj mogą się w nim spotykać 
dzieci, uczestniczyć w zajęciach 
artystycznych i technicznych. 
zajęcia prowadzą nauczyciele 
z okolicznych szkół. Mogą nie tylko 
dorobić sobie do pensji, ale też 
poprowadzić zajęcia inaczej niż 
w szkole, ciekawiej, w większej 
zgodzie ze swoimi predyspozycjami 
i zainteresowaniami. szkoła będzie 
życiem wtedy, kiedy wszystkie 
strony wyjdą ze sztywnych ról – 
nauczycieli, rodziców, uczniów.

rozmawiał piotr Żak

Prof. Anna Brzezińska jest wybitną 
specjalistką z zakresu psycho-
logii wychowawczej i rozwojo-
wej, pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, liderką zespołu 
Wczesnej edukacji w Instytucie 
Badań edukacyjnych.

Cały tekst dostępny w „Psychologii 
w szkole” (2/2014).

35

     Nasz Kolporter 9/2018



QuiZ
1. w ii rzeczypospolitej 
małą maturą nazywano 
egzamin: 
a) kończący edukację 
w czteroletnim gimnazjum
b) kończący edukację 
w szkole podstawowej
c) kończący edukację 
w liceum 

2. słynny „elementarz” 
mariana Falskiego ukazał się 
po raz pierwszy w:
a) 1910 r.
b) 1945 r.
c) 1890 r.

3. istniejące od 1995 r. 
polskie wydawnictwo, które 
specjalizuje się w publikacji 
książeczek edukacyjnych, 
nazywa się: 
a) Znak 
b) pasja
c) amber 

4. odpowiednikiem meN 
w województwie jest:
a) wydział edukacji
b) Kuratorium oświaty 
c) wydział oświaty

5. magazyn „cogito” 
adresowany jest do:
a) uczniów klas i-iii szkoły 
podstawowej
b) uczniów klas Vi-Viii szkoły 
podstawowej
c) licealistów i uczniów 
techników 

6. ministrem edukacji jest 
obecnie: 
a) elżbieta rafalska 
b) Beata Kempa
c) anna Zalewska 

7. szkoła akademiczno-
Górnicza w Kielcach, która 
powstała w 1816 roku, 
uchodzi za pierwszą polską 
wyższą uczelnię techniczną. 
Jej założycielem był: 

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

Odpowiedzi: 1a, 2a, 3b, 4b, 5c, 6c, 7b, 8c, 9b, 10b.
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rozpoczął się nowy rok szkolny, więc na rozgrzewkę dla rodziców i uczniów 
przygotowaliśmy więc quiz dotyczący edukacji i szkolnictwa. prawidłowe 
odpowiedzi jak zwykle znajdują się na dole strony. 

a) Hugo Kołłątaj 
b) stanisław staszic
c) Grzegorz piramowicz 

8. ustawa regulująca prawa 
i obowiązki nauczycieli to:
a) ustawa Nauczycielska
b) prawo Nauczyciela 
c) Karta Nauczyciela 

9. trzyletnie gimnazja 
wprowadzono w polsce w: 
a) 1989 r. 
b) 1999 r. 
c) 1981 r. 

10. Na straży praw dziecka 
określonych w Konstytucji 
rzeczypospolitej polskiej 
stoi:
a) rzecznik praw 
obywatelskich 
b) rzecznik praw dziecka
c) obrońca praw dziecka
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marek Górlikowski
„Noblista z Nowolipek”
znak, s. 480

Pochodzący z Warszawy Józef Rotblat 
ma 36 lat, gdy w tajnym projekcie 
Manhattan pracuje nad bombą atomo-
wą. Jest Polakiem i odmawia przyjęcia 
brytyjskiego obywatelstwa – będzie 
przez to podejrzany o szpiegostwo 
na rzecz związku Radzieckiego. Gdy 
buduje najstraszliwszą broń masowej 
zagłady, jego najbliżsi w okupowanej 
Polsce dzień i noc walczą o przetrwa-
nie. Pół wieku później otrzyma Pokojo-
wą Nagrodę Nobla. Trudno uwierzyć, 
że ta historia wydarzyła się naprawdę. 
„Noblista z Nowolipek” to opowieść 
o człowieku, który miał odwagę sprze-
ciwić się światowym mocarstwom, ale 
także znakomicie opowiedziana historia 
początków fizyki jądrowej i budowy 
bomby atomowej.
Marek Górlikowski dotarł do doku-
mentów FBI, polskiej bezpieki oraz 
archiwów noblisty w londynie i Cam-
bridge. opisuje dramatyczne wojenne 
losy rodziny Rotblatów i odsłania kulisy 
działania jednej z najbardziej kontrower-
syjnych organizacji pokojowych świata. 

andrea camilleri
„polowanie na skarb”
Noir sur Blanc, s. 208

Kolejna z kryminalnych powieści 
z sycylijskim komisarzem Montaba-
no, mającego swoich fanów również 
w Polsce. Komisariat w Vigacie 
ogarnęła nuda, wszyscy pogrążają się 
w marazmie i bezczynności. Montalba-
no czyta kryminał simenona, Catarella 
dzielnie walczy z krzyżówkami. od 
czasu do czasu komisarz wysłuchuje 
przez telefon skarg i narzekań swej 
jakże odległej narzeczonej, a mania 
religijna rodzeństwa Palmisano zaczyna 
ocierać się o szaleństwo.
Żeby przezwyciężyć nudę, komisarz 
daje się zwieść niespodziewanemu 
wyzwaniu. zaczyna otrzymywać 
anonimowe listy zachęcające go do 
zabawy w poszukiwanie skarbu. Wska-
zówki zaciekawiają komisarza, jednak 
z biegiem czasu stają się coraz bardziej 
niepokojące i zaczyna gnębić go prze-
czucie, że nie jest to zwykła gra, tylko 
coś bardzo mrocznego i niebezpiecz-
nego. z pozoru zabawna gra wciąga 
go stopniowo w przerażające otchłanie 
umysłu psychopaty i erotomana, god-
nego Hannibala lectera.

anna Brzezińska
„woda na sicie”
Wydawnictwo literackie, s. 352

Nowa książka autorki bestsellero-
wych „Córek Wawelu”. Tym razem 
sceną wydarzeń jest nie dwór ostat-
nich Jagiellonów, lecz fantastyczna 
kraina wzorowana na wczesnorene-
sansowej Italii oraz lochy inkwizycji. 
To stamtąd swoją opowieść snuje 
oskarżona o praktykowanie magii 
bękarcica, la Vecchia...
„Woda na sicie” to oparta na zapi-
sach przesłuchań, wielowarstwowa, 
porywająca powieść, poruszająca te-
mat procesów czarownic i kontrower-
syjnych praktyk inkwizycji. To także 
studium osoby przesłuchiwanej, 
a jednocześnie ciąg dalszy opowieści 
o kobietach uwikłanych w historię 
kreowaną przez mężczyzn. literacki 
majstersztyk. Kolejny popis pisar-
skiego kunsztu Anny Brzezińskiej, 
której bohaterki zapadają w pamięć 
na długo po lekturze, bez względu 
na to, czy są dworskimi maskotka-
mi, jagiellońskimi królewnami, czy 
czarownicami…

maciej maleńczuk  
i psychodancing
„polskie przeboje”
Warner Music Poland

Maciej Maleńczuk i Psychodan-
cing, był zespołem nietypowym 
na polskiej scenie rozrywkowej. 
Czterech muzyków z Poznania 
ze skandalizującym wokalistą 
z Krakowa stworzyło ansambl, 
który dał się poznać i pokochać 
szerokiej publiczności. Główną 

doBre do cZytaNia i słucHaNia

przyczyną sukcesu był repertuar, 
bogaty stylistycznie, świetnie 
zagrany i potraktowany lekko 
i z przymrużeniem oka. W reper-
tuarze Psychodancingu odnaleźć 
można najróżniejsze stylistyki 
muzyczne: od tanga, disco, pop 
po ballady. Mocną stroną są też 
charakterystyczne interpretacje 

przebojów z repertuaru gwiazd 
polskiej estrady.
Płyta „Polskie Przeboje” prezen-
tuje wybór coverów nagranych 
przez zespół w latach 2008 
– 2012. Na krążku znalazły się 
m.in. utwory „Bo to się zwykle 
tak zaczyna” Fogga i „Płonąca 
stodoła” Niemena.
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Jak eksponować 
prasę dla dorosłych

ekspozycja prasy w punkcie sprzedaży 
podlega określonym zasadom, nie wolno 
jej prezentować w dowolny sposób. chodzi 
przede wszystkim o to, by przebywające 
w sklepie dzieci i osoby niepełnoletnie miały 
utrudniony dostęp do czasopism erotycznych 
i pornograficznych. ostatnio Kolporter w części 
saloników prasowych wprowadził dodatkowe 
zabezpieczenie na regałach z prasą dla 
dorosłych, tzw. maskownicę. 

Maskownica to nic innego, jak sze-
roka listwa z napisem TYlKo DlA 
DoRosŁYCH. – spełnia podwójną 
rolę: dodatkowo zasłania półkę 
z prasą dla dorosłych, a jednocze-
śnie lepiej informuje klientów, gdzie 
znajdują się produkty o interesującej 
ich tematyce – wyjaśnia sylwia 
Pniewska, doradca ds. promocji 
w Dziale Administracji Wydawnictw 
Kolportera. – Maskownica jest też 
elementem graficznym i poprawia 
estetykę punktu sprzedaży – dodaje. 

Zawsze na wysokim regale
Według art. 202 § 1 Kodeksu 
karnego „Kto publicznie prezentuje 
treści pornograficzne w taki sposób, 
że może to narzucić ich odbiór 
osobie, która tego sobie nie życzy, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności 
do roku”. Jak więc odpowiedzial-
nie eksponować czasopisma dla 
dorosłych? Np. w sieci saloników 
Kolportera tę kwestię reguluje 
instrukcja dla sprzedawców. zgodnie 
z nią sprzedawca zobowiązany jest 
układać prasę o charakterze ero-
tycznym (pod nieobecność klientów) 
zawsze na wysokim regale praso-

wym pt. „Mężczyzna”, zaczynając 
układanie od najwyższej półki. Prasa 
o charakterze erotycznym powinna 
być ułożona na półkach powyżej 
170 cm (powyżej poziomu wzroku). 
sprzedawca nie może sprzedawać 
osobom niepełnoletnim (poniżej 18 
roku życia) prasy i filmów o charak-
terze erotycznym. zobowiązany jest 
również do sprawdzenia dokumentu 
tożsamości osób, które wydają mu 

się nieletnie, a dokonują zakupu 
czasopism i filmów erotycznych.
– U mnie nie zdarzyło się, aby osoba 
niepełnoletnia próbowała kupić 
czasopismo dla dorosłych – mówi 
Anna Kwiatkowska, sprzedająca 
prasę w Golubiu-Dobrzynie. – Ale 
generalnie w moim saloniku te tytuły 
cieszą się sporym zainteresowaniem. 
Najchętniej kupowane są magazyny 
z dołączonymi do nich filmami DVD. 

ryNeK prasowy

maciej 
szczawurski
okładki oraz 
pudełka 
staramy się 
projektować 
w taki sposób, 
by nie „raziły”
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duży wybór ma znaczenie
W ofercie Kolportera są tytuły trzech 
wydawców czasopism i filmów dla 
dorosłych. Największym jest Pink 
Press, który działa od 1996 r. Na 
rynek polski trafia ponad 30 perio-
dyków (miesięczników i dwumie-
sięczników) tego wydawcy, z których 
najważniejsze to: „eroticon”, „Polski 
seks”, „Wamper Plus”, „Polski Wam-
per”, „Ściśle Prywatne” czy „Gejzer”. 

w miejscach widocznych dla klientów 
– podkreśla Krzysztof Garwatowski, 
dyrektor programowy firmy Pink 
Press. – W ciągu ponad 20 lat nie 
zdarzyło się, aby nasze wydawnictwa 
były zatrzymane w dystrybucji czy 
sprzedaży ze względu na znajdują-
ce się na ich okładkach i stronach 
wewnętrznych treści. 
Wpływ na wielkość sprzedaży prasy 
erotycznej ma komfort zakupów.  

erotycznej za plecami sprzedawcy, 
w miejscu uniemożliwiającym samo-
obsługę nabywcy, w zasięgu wzroku 
każdej osoby wchodzącej do punktu, 
zdecydowanie obniża sprzedaż – 
uważa Krzysztof Garwatowski i zwra-
ca uwagę na jeszcze jedną kwestię: 
– Kupienie czasopism Pink Press 
w kiosku czy saloniku prasowym 
zapewnia nabywcy anonimowość 
oraz oszczędność czasu, którego in-
ternauta zwykle musi poświęcić dużo 
na znalezienie w sieci ciekawych, 
nowych, dobrej jakości technicznej 
materiałów.

Żeby okładki nie raziły
Kolejny wydawca, firma Film-Press, 
ma w swoim portfolio 11 tytułów 
erotycznych. Każdy tytuł, do którego 
dołączane są filmy na różnych no-
śnikach (płyty VCD, DVD), ukazuje 
się co dwa miesiące. – Problem eks-
pozycji tego rodzaju produktów jest 
naprawdę spory – przyznaje Maciej 
szczawurski z Film-Pressu. – okładki 
oraz pudełka staramy się projekto-
wać w taki sposób, by nie „raziły”, 
a przyciągały do kupna. stąd też 
pomysł, aby zastosować przygoto-
wane przez Kolportera maskownice, 
ponieważ strona społeczna prowa-
dzenia biznesu jest dla nas istotna. 
Dorosły odbiorca naszych tytułów 
wie, gdzie one się znajdują, a dzieci 
nie mają dostępu do treści nieodpo-
wiednich dla nich.
Wydawcy prasy dla dorosłych 
oczywiście odczuwają silną konku-
rencję ze strony Internetu. – Patrząc 
z drugiej strony, treści erotyczne czy 
pornograficzne są coraz częściej blo-
kowane lub wymagają dodatkowych 
opłat – zauważa Maciej szczawurski. 
Na zakończenia kilka słów o trze-
cim wydawcy, z którym w zakresie 
dystrybucji współpracuje Kolporter. 
To firma Medipol. Wydaje tylko dwa 
tytuły, ale oba od dawna są na pol-
skim rynku. Magazyn „No1 Interna-
tional” ukazuje się od 1991, a „Night 
society” od 1992 roku. 

Grzegorz Kozera
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ryNeK prasowy

maskownica dodatkowo zasłania półkę 
z prasą dla dorosłych, a jednocześnie 
lepiej informuje klientów, gdzie znajdują 
się produkty o interesującej ich tytuły

Wszystkie tytuły wzbogacone są 
o dodatki multimedialne w postaci 
płyty/płyt DVD. 
– Treści naszych okładek są zgodne 
z przepisami polskiego prawa i mogą 
być eksponowane na półkach 

– ekspozycja powinna znajdować się 
w mniej eksponowanej części punktu 
sprzedaży, z łatwym dostępem dla 
osób dorosłych, tak żeby nabywca 
mógł sam wybrać ten czy inny tytuł. 
Umieszczanie ekspozycji prasy 
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Nowa szata dla 
„playboya”
Wydawany przez Marquard Media 
Polska miesięcznik „Playboy” zyskał 
nową szatę graficzną. Inspiracją dla 
nowej makiety i czcionki w polskiej 
edycji „Playboya” jest 65-letnia hi-
storia czasopisma. Magazyn wraca 
również do publikowania opowiadań 
i rozpoczyna współpracę z Antyra-
diem.
– „Playboy” jest najczęściej 
cytowanym męskim magazynem 
w Polsce, zaś prowokowanie do 
reakcji, myślenia jest wpisane w ten 
tytuł od jego początku – dlatego 
zdecydowaliśmy się wrócić do ko-
rzeni marki i nawiązać do tego, co 
zawsze było najmocniejszą stroną 
magazynu – powiedział portalowi 
Wirtualnemedia.pl redaktor naczel-
ny „Playboya” Robert ziębiński. 
zapowiedział również, że „Playboy” 
nie rezygnuje z nagości, ale nie 
będzie nią epatować.

 

czytane na urlopie 
Które czasopisma czytają polscy 
urlopowicze? sprawdziły to Polskie 
Badania Czytelnictwa. I tak pod-
czas urlopu spędzanego w kraju 
Polacy najchętniej sięgają po: „Tele 
Tydzień” (11,1%), „Życie na Gorą-
co” (8,9%), „To & owo” (6,6%), 
„skarb” (6,2%) i „Angorę” (5,3%). 
W przypadku osób wypoczywają-
cych za granicą czołówka najczę-
ściej czytanych tytułów wygląda 
następująco: „Tele Tydzień” (7,6%), 
„skarb” (6,7%), „Angora” (6,6%), 
„Newsweek” (6,4%) i „Gazeta Wy-
borcza” (5,6%). Badanie przepro-
wadzono w okresie czerwiec 2017 
– maj 2018.

FlesZ statystyKi

Czytelnictwo 
pań i panów

polskie Badania czytelnictwa 
opublikowały raport nt. 
czytelnictwa prasy w okresie 
od stycznia do czerwca 
2018 r. przedstawiamy dane 
dotyczące czytelnictwa 
– oddzielne dla kobiet 
i oddzielne dla mężczyzn. 

Najchętniej czytanym dziennikiem 
przez panie w wieku 25-59 w oma-
wianym okresie był „Fakt” (2,5 %). 
Na kolejnych miejscach uplasowały 
się „Gazeta Wyborcza” (1,9). „su-
per express” (1,3), „Nasze Miasto” 
(0,7), „Rzeczpospolita” (0,7). Inna 
kolejność i większe czytelnictwo 
gazet codziennych jest wśród pa-
nów w tej samej grupie wiekowej. 
Tutaj kolejność wygląda następu-
jąco: „Przegląd sportowy” (4,5%), 
„Fakt” (4,1), „Gazeta Wyborcza” 
(2,5), „super express” (2,2), 
„Rzeczpospolita” (1,5), „Dziennik 
Gazeta Prawna” (1,1).
W pierwszej trójce najchętniej 
czytanych przez panie tygodników 
(patrz grafika) są „Życie na Gorą-

co”, „Tele Tydzień” oraz „Chwila dla 
Ciebie”. z kolei panowie najczęściej 
sięgali po „Tele Tydzień”, „Auto 
Świat” i „Angorę”. z zestawienia 
wynika także, że panie preferują 
tygodniki poradnikowe i plotkarskie, 
a panowie – motoryzacyjne i tygo-
dniki opinii. 
Jeśli chodzi o dwutygodniki, to 
czytelnictwo pań w tym segmencie 
prasowym wygląda następująco. 
Ranking otwiera „Przyjaciółka” 
(5,9%), potem kolejno „Pani Domu” 
(5,8), „Viva” (5,6), „Party Życie 
Gwiazd” (5,3), „z Życia Wzięte” 
(5,1). Panowie do poczytania 
wybierali kolejno: „Tele Świat” (2%), 
„super TV” (1,3), „Party Życie 
Gwiazd” (1,1), „TV14” (0,9), „Tele 
Max” (0,7). W omawianym okresie 
(I-VI 2018) przebadano 10 087 
respondentów.

Źródło: pBc
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statystyKi FlesZ

„Vogue” o 100 stron 
grubszy
Wrześniowy numer „Vogue” liczy 
330 stron, czyli jest o 100 stron 
grubszy od wcześniejszych wydań. 
Wydanie główne to 256 stron plus 
58-stronicowy „zeszyt Trendów”. 
Jak podał wydawca, spółka 
Visteria, nakład wrześniowego 
wydania „Vogue” wyniósł 120 000 
egzemplarzy. Cena egzemplarzowa 
wynosi 16,90 zł. 
We wrześniowym numerze redakcja 
zapowiada sezon jesienno-zimowy, 
a na łamach magazynu omawiane 
są kolekcje i trendy. 
 

Najczęściej cytowane  
w lipcu
W lipcowym rankingu najczęściej 
cytowanych mediów pierwsze miej-
sce zajął dziennik „Rzeczpospolita”, 
wyprzedzając m.in. portal onet.pl 
i TVN24 – podał Instytut Monito-
rowania Mediów w najnowszym 
raporcie „Najbardziej opiniotwórcze 
media w Polsce”. Na kolejnych 
miejscach nalazły się Wirtualna 
Polska oraz radio RMF FM.
Czołówkę najczęściej cytowanych 
tytułów prasowych otwiera dziennik 
„Rzeczpospolita”, wyprzedzając 
„Gazetę Wyborczą” i „Dziennik 
Gazeta Prawna”. „Rzeczpospolita” 
zawdzięcza swoją wysoką pozycję 
informacjom na temat referendum 
konstytucyjnego oraz afery Get-
Back, która to spółka miała mieć 
wgląd w adresy Polaków z chronio-
nej bazy Pesel.

Czytelnictwo 
pań i panów

CzytelniCtwo tygodników

Kobiety 25-59 lat

mężczyźni 25-59 lat

Życie na Gorąco 10,8%

Tele Tydzień 10,4%

Chwila dla Ciebie 7%

To & Owo 4,5%

4,5%Angora

Newsweek 2,8%
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Tele Tydzień 8,5%

Auto Świat 5,8%

Angora 4,6%

Newsweek 4,3%

Polityka 2,9%

2,8%Motor
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SMACZNYSMACZNY
NOWOŚĆ!

Makaronowe 
szaleństwo

PONIEDZIAŁEK

Udka i pałki 
z piekarnika

WTOREK

Pomysłowe 
potrawy   
z ziemniaków

ŚRODA

Karkówka  
na sześć sposobów

CZWARTEK

Rybna uczta 
dla zdrowia 

PIĄTEK

Pyszności  
w  pół godziny

SOBOTA

 Szynka  
z gruszkami  

w sosie

nr 1/2018  Cena 2,49 zł (w tym 8% VAT)

249
ZŁ

tylko

PRZEPISY I PORADY NA KAŻDY DZIEŃ

NIEDZIELA Wykwintny obiad
Zupa grzybowa

w  pół godziny

Wykwintny obiadWykwintny obiadWykwintny obiadWykwintny obiadWykwintny obiad
Zupa grzybowa

Gotuj zdrowo i smacznie przez cały tydzień!

NOWY   magazyn kulinarny

SMACZNY tydzień SMACZNY tydzień44 45

• 2 całe dorady lub okonie  
 (po ok. 450 g), wypatroszone  
 i oczyszczone
• 4 łyżki oliwy extra vergine 
 + do skropienia ryb 
• sól morska
• świeżo zmielony pieprz
• 2 ząbki czosnku
• 1/2 małej czerwonej papryczki  
 chili
• 400 g drobnych pomidorów  
 (najlepiej mieszanka różnych  
 gatunków pomidorków  
 koktajlowych)
• 4 łyżki białego wina
• 2 łyżki kaparów
• posiekana natka pietruszki 

  

• 4 bułki do burgerów
• 4 mrożone filety rybne,  

np. z tilapii
• jajko, mąka i bułka tarta  

do panierki
• sól, pieprz
• przyprawa do ryb
• 4 liście sałaty
• 4 plastry żółtego sera

Sos:
• 2 dymki lub  

średnia cebula
• 1-2 ogórki konserwowe
• 2 łyżki posiekanego  

koperku
• 1/2 słoiczka majonezu
• sól
• świeżo zmielony pieprz

PIĄTEK

1Ryby oprószamy solą. Czosnek 
obieramy i kroimy w plasterki.  

Na dużej patelni rozgrzewamy oli-
wę. Smażymy ryby 4-5 minut na zło-
to. Odwracamy i obkładamy czosn-
kiem. Smażymy kilka minut, 
następnie posypujemy posiekaną 
papryczką chili. 

2Na patelnię wkładamy pomidor-
ki. Wlewamy wino, gotujemy kil-

ka minut, a następnie wlewamy  
100 ml wody. Doprawiamy solą i pie-
przem do smaku. Patelnię przykry-
wamy, zmniejszamy ogień i dusimy 
15 minut. 

3 Ryby wykładamy na talerz, skra-
piamy oliwą. Patelnię ponownie 

stawiamy na ogniu. Dodajemy ka-
pary i natkę pietruszki, gotujemy 
minutę na małym ogniu. Danie 
można serwować na dwa sposoby: 
rybę wkładamy do sosu lub poda-
jemy osobno.

1Przygotowujemy sos: dymki  
i ogórki bardzo drobno kroimy. 

Dodajemy koperek, doprawiamy. 
Mieszamy z majonezem. Odsta-
wiamy na minimum 2 godziny, 
aby składniki się przegryzły.

2Ryby rozmrażamy, usuwamy 
ości. Oprószamy solą, pie-

przem i przyprawą do ryb. Panie-
rujemy i smażymy.

W szalonej 
wodzie

Burgery rybne

3Bułki przekrawamy na pół. Ru-
mienimy na suchej patelni. 

4Na dolnej części bułki układa-
my kolejno: liść sałaty, porcję 

sosu, gorącą rybę i ser. Przykrywa-
my wierzchem bułki.

Dorsz, mintaj, łosoś czy dorada... Ryby morskie to 
bogate źródło zdrowych tłuszczów, jodu i witamin,  
a także prawdziwa skarbnica smaku.

Rybna  uczta

4 
porcje TRUDNOŚĆ

50
min

4 
porcje TRUDNOŚĆ

30
minut
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SMACZNY tydzień SMACZNY tydzień18 19

 Włosi powiadają, że woda do 
gotowania makaronu powinna 
być słona jak morze. W rzeczywi-
stości jednak wystarczy, jeśli na 
1 l wody dodamy 1 płaską łyżkę 
soli. Wodę solimy jeszcze przed 
dodaniem makaronu. 

 Do garnka z wodą, w której 
gotuje się makaron, nie należy 
dolewać oliwy ani oleju. Tłuszcz 
w czasie gotowania zbiera się 
na powierzchni, więc wbrew 
powszechnej opinii wcale nie za-
pobiega sklejaniu się makaronu. 
Co więcej, sprawia, że sos zamiast 
oblepiać, będzie po nim spływał. 

 Po ugotowaniu odcedzony 
makaron należy wymieszać  
z sosem jeszcze w garnku, przed 
podaniem, tak jak robią Włosi. 
Dzięki temu każdy kawałek ma-
karonu będzie pokryty sosem.

 Aby po ugotowaniu makaron 
nie skleił się w garnku, możemy 
wymieszać go z 1/4 szkl. wody 
odlanej w czasie odcedzania. 

SMACZNY tydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzieńtydzień18

PONIEDZIAŁEK Makaronowe szaleństwo

Jeśli podczas obiadu chcesz zrobić wrażenie na bliskich, sięgnij po makaron 
o oryginalnym kształcie, a podając go, pochwal się  
ciekawostką na temat miejsca jego pochodzenia.

Pasta prosto z Włoch

Bigoli to jeden z najstarszych rodzajów 
włoskich makaronów. Wywodzi się  
z WENECJI EUGANEJSKIEJ. 
Kształtem przypomina grube spaghetti. 
Ciasto wyrabia się ręcznie, a następnie 
przepuszcza przez specjalną maszynkę 
zwaną bigolaro.

Strozzapreti
z południa Włoch, 
typowy dla regionu 
EMILIA-ROMANIA 
swą nazwę wziął od 
słów „strozzare”, 
czyli dusić i „prete”, 
czyli ksiądz. Legenda 
mówi o księdzu, 
który tak łapczywie 
jadł makaron, że się 
nim udławił. Region APULIA  

słynie z makaronu 
orecchiette, 
który zaczerpnął 
nazwę od słowa 
„orecchio”, czyli 
„uszy”. Kształtem 
przypomina  
bowiem małe 
uszka. Tradycyjnie 
jada się go z sosa-
mi warzywnymi.

Makaron paccheri z regionu 
KALABRIA ma formę dużych, ale 
krótkich rurek. Jest gładki, w przeci-
wieństwie do karbowanego rigatoni. 
Nadaje się do faszerowania, a nie- 
którzy Włosi robią z niego torty.

Casarecce wywodzi się z SYCYLII. 
Nazwa „casereccio” oznacza 
„domowej roboty”. Makaron robi się, 
wciskając patyczek w krótki kawałek 
ciasta i lekko go dociskając. Najlepiej 
smakuje z gęstymi sosami.

Nazwa makaronu 
gigli, czyli „lilia”, 
popularnego  
w TOSKANII, 
pochodzi od jego 
kształtu przypomi-
nającego kwiat.  
Lilia jest także sym-
bolem Florencji  
– stolicy Toskanii.

RODZAJ NAZWA Z CZYM PODAWAĆ

długie  
i cienkie

spaghetti, 
linguine, 
fusilli lunghi 

z lekkimi sosami: z owocami 
morza, pomidorowymi, na bazie 
oleju i lżejszymi śmietanowymi

długie  
i szerokie

tagliatelle, 
pappardelle, 
fettuccine

z tłustymi, treściwymi sosami  
z mięsem, np. ragù

muszle
conchiglie, 
conchiglioni, 
lumache

z tłustymi, treściwymi sosami 
na bazie śmietany lub z mięsem 
(makaron jest nimi wypełniony) 

spirale
fusilli, trofie, 
strozzapreti, 
casarecce

z lekkimi, gładkimi i delikatnymi 
sosami, które łatwo dotrą  
we wszystkie „zakamarki”

rurki
penne, riga-
toni, macaro-
ni, paccheri

z wyrazistymi warzywnymi  
sosami lub z ragù 

drobne
orzo, fregola, 
canestrini, 
stelline

do zup, a także jako składnik  
farszu, np. do zapiekanego  
bakłażana lub sałatek

wypełnione
ravioli,  
tortellini, 
cappelletti

farsz jest wyrazisty w smaku, więc 
podajemy je zwykle z roztopio-
nym masłem, np. szałwiowym

Kształt i smak
Makaron i umiejętnie dobrany sos stworzą zgrany duet.  

Domowy makaron

PORADY I TIPY

Przygotowanie makaronu nie jest trudne, warto jednak zaopatrzyć się 
w specjalną maszynkę do wałkowania. Na stolnicę przesiewamy  

200 g włoskiej mąki typ 00 (bardzo drobno mielona, z wysoką zawarto-
ścią glutenu). Dodajemy 1 łyżeczkę soli, w środek wlewamy 2 jajka,  

2 żółtka i 1 łyżeczkę oliwy. Stopniowo łączymy ze sobą składniki, zagniata-
jąc gładkie i sprężyste ciasto. Formujemy kulę, zawijamy w folię i odstawiamy 

na ok. godzinę. Ciasto dzielimy na 3 części. Kolejno cienko rozwałkowujemy 
za pomocą wałka lub maszynki. Następnie zwijamy w rulon i kroimy w paski. 
Rozrzucamy makaron na stolnicy, aby się nieco wysuszył.

Zrób       to   sama!

W magazynie  „Smaczny tydzień” znaj-
dziecie przepisy, dzięki którym będzie 
można cieszyć się smakiem prostych 
i pysznych potraw nawet podczas praco-
witego tygodnia. Codziennie zaskoczy-
cie bliskich urozmaiconymi daniami. 
Macie ochotę na makaron? W ponie-
działek znajdziecie kilka różnorodnych 
propozycji m.in. na sałatkę, zapiekankę 
czy sos do pasty. Wolicie bardziej sycące 
dania? W kolejne dni tygodnia mamy 
dla Was propozycje np. na dania z kur-
czakiem czy karkówkę. Magazyn zawie-
ra też mnóstwo przydatnych porad. 
Dowiecie się, jaki gatunek ziemniaków 
wybrać do klusek, a jaki na sałatkę, 
i jak sprawdzić, czy mięso jest świeże. 
Przebojem numeru są wykwintne dania 
na niedzielę. Przygotowanie gulaszu 
wołowego czy faszerowanych roladek 
jest nieco bardziej pracochłonne, ale 
gwarantujemy, że ich smak zachwyci 
całą rodzinę.  
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Makaron 
ugotowany al 
dente, czyli „na 
ząb”, pozostaje 
sprężysty i sta-
wia lekki opór 
przy gryzieniu. 
Jest zdrowszy od 
rozgotowanego, 
ponieważ ma  niższy 
indeks glikemiczny. 
W zależności od 
rodzaju makaronu 
czas gotowania go 
al dente wynosi  
od 5 do 12 minut.

WARTO WIEDZIEĆ

Spód: •  2 łyżki masła • 2 jajka
•  500 g razowego spaghetti  

orkiszowego •  125 g startego
   parmezanu •  tłuszcz do formy
Farsz:
•  250 g białych szparagów  

ze słoika

•  300 ml naturalnego jogurtu
•  250 g brązowych pieczarek
•  100 g minipomidorków
•  100 g startej mozzarelli 
•  2 bakłażany •  2 cukinie •  2 jajka 
•  2 łyżeczki świeżego lub suszo-

nego tymianku •  sól, pieprz

1Muszle gotujemy na półtwardo 
w osolonej wrzącej wodzie. Od-

cedzamy i układamy każdą muszlę 
osobno na bawełnianej ściereczce. 
Tuńczyka osączamy.

2 Jajka gotujemy na twardo. Stu-
dzimy i obieramy. Wraz z papry-

ką i ogórkami kroimy w kostkę.

3Rybę mieszamy z jajkami i wa-
rzywami. Dodajemy majonez,  

doprawiamy. Sałatką nadziewamy 
muszle. 

1Spód: spaghetti gotujemy, od-
cedzamy i studzimy. Parmezan 

mieszamy z jajkami i masłem, a na-
stępnie z makaronem. Formę do 
tarty natłuszczamy, spód i boki wy-
kładamy makaronem. 

2 Bakłażany i cukinie kroimy 
wzdłuż w cienkie plastry. Opró-

szamy przyprawami. Szparagi obie-
ramy i kroimy w 3-cm kawałki. Ma-
łe pieczarki zostawiamy w całości, 
duże kroimy.

Muszle 
z tuńczykiem

Makaronowa „tarta” 

3 Plastry cukinii kładziemy na ba-
kłażanach, na nich kawałki 

szparagów. Zwijamy w rulony. 
Ustawiamy pionowo, jeden obok 
drugiego, na makaronie. Pomiędzy 
wciskamy pieczarki i pomidory. Po-
sypujemy serem i polewamy jogur-
tem wymieszanym z jajkami. Pie-
czemy ok. 40 minut w 175°C. 

Początek tygodnia bywa trudny. Warto umilić 
sobie ten dzień, delektując się smakiem  
fantazyjnych muszli, spiralek lub rurek. 

Makaronowe
szaleństwo •  makaron duże muszle

•  1 puszka tuńczyka w sosie  
własnym 

•  3 jajka 
•  20 dag ogórków kiszonych 
•  1 czerwona papryka 
•  2 łyżki majonezu 
•  sól  
•  pieprz

PONIEDZIAŁEK

4 
porcje TRUDNOŚĆ

70
minut

3-4 
porcje TRUDNOŚĆ

30
minut

Codzienne gotowanie może być szybkie i przyjemne, 
a potrawy wyjątkowo smaczne. 14 września pojawi się 
magazyn ze sprawdzonymi przepisami, mnóstwem 
praktycznych rad i w świetnej cenie.

• 1,5 kg szynki wieprzowej
• sól, pieprz 
• 1 łyżeczka suszonego 

rozmarynu
• 4 łyżki oleju 
• 1 kg gruszek 
• 1 mała papryczka chili 
• 1/3 szkl. bulionu warzyw-

nego (może być z kostki)
• 1/2 szkl. białego wina 
• 1 łyżka mąki 

ziemniaczanej

1Szynkę starannie nacieramy solą, pie-
przem i rozmarynem. Odkładamy do lo-

dówki na 30 minut, a następnie obsmaża-
my na rozgrzanym oleju. 

2Gruszki myjemy, osuszamy i obieramy. 
Usuwamy gniazda nasienne. Miąższ 

kroimy w małe kawałki. Mieszamy z posie-
kaną papryczką chili. 

3Szynkę wkładamy do naczynia żarood-
pornego. Przykrywamy i pieczemy 30 

minut w piekarniku rozgrzanym do tem-

peratury 200°C. Następnie wlewamy bu-
lion oraz wino i pieczemy pod przykryciem 
1 godzinę. Wkładamy gruszki z chili, pie-
czemy jeszcze 20 minut. 

4Sos, który powstał podczas pieczenia, 
przelewamy do rondelka. Mąkę ziem-

niaczaną dokładnie mieszamy z odrobiną 
zimnej wody. Wlewamy do sosu, miesza-
my. Doprowadzamy do wrzenia i jeszcze 
chwilę gotujemy. Przelewamy do sosjerki, 
podajemy do mięsa.

Szynka z gruszkami

SMACZNY TYDZIEŃ to źródło inspiracji dla nowoczesnych, pracujących kobiet, 
które dbają o zdrowe odżywianie swojej rodziny.

SMACZNY
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1000 zł nagroda główna
 5 nagród po 200 zł 

K O N K U R S

Przygotuj oryginalną  
ekspozycję magazynu  
„To Twój Moment”

Zrób zdjęcie swojej  
ekspozycji

Wejdź na stronę  
www.kobieta.pl/ 
to-twoj-moment-konkurs

Wypełnij formularz  
konkursowy i załącz zdjęcie

Wyślij formularz

1

2

3

4

5

KONKURS TRWA 

 DO 20 PAŹDZIERNIKA.
OD 20 WRZEŚNIA

Organizatorem konkursu jest Burda Publishing Polska Sp.  z o.o.  
z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa.

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.kobieta.pl/to-twoj-moment-konkurs.

193x268_Kolporter_TwojMoment_reklama_0818.indd   1 29.08.2018   09:08
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Zaprezentuj swojemu klientowi
miesi´cznik „Czwarty Wymiar”

www.4wymiar.pl
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www.              .pl relaks i hobby

Przepis pochodzi z czasopisma 
Pieczenie Jest Proste 4/2018

Na ok. 6 małych porcji

Składniki:
Omlet:
6 jajek
sól, pieprz
2 łyżki masła

Nadzienie:
250 g liści szpinaku
cebula
łyżka oleju
sól, mielone chili
łyżka słodko-kwaśnego sosu chili
125 ml śmietany
2 czubate łyżki jasnej zasmażki 
błyskawicznej
150 g wędzonego łososia

Ponadto:
drewniane wykałaczki
łyżka sezamu

Przygotowanie:
1 Jajka roztrzepać z solą i pie-
przem. Na dużej patelni z powło-
ką zapobiegającą przywieraniu 
smażyć kolejno na gorącym maśle 
cienkie omlety.

2 Liście szpinaku oczyścić, do-
kładnie umyć i osączyć.

3 Cebulę obrać i pokroić w drobną 
kostkę. W dużym garnku rozgrzać 
olej. Zeszklić na nim cebulę. Dodać 
szpinak i gotować na silnym ogniu 
ok. 5 minut. Przyprawić solą i mie-
lonym chili.

4 Wyłożyć szpinak na sito, pod-
stawić pod sito garnek i wycisnąć 
szpinak łyżką cedzakową. Do pły-
nu ze szpinaku dodać śmietanę 
i sos chili, zagotować.

5 Wymieszać z zasmażką błyska-
wiczną i gotować minutę. Nieco 
przestudzić.

6 Łososia pokroić w paski. Rozło-
żyć szpinak na omletach, posma-
rować sosem i ułożyć po pasku 
łososia.

7 Omlety zwinąć. Rulony pokroić 
w kawałki o szer. ok. 4,5 cm. Luźne 
końce roladek spiąć wykałaczkami.

8 Na małej patelni lekko podpra-
żyć sezam i posypać nim jajeczne 
roladki.

Rada: Do roladek warto podać 
dobrze doprawiony sos pomidoro-
wy lub czosnkowy, ale kilka kropel 
sosu sojowego również będzie do 
nich pasowało. 

Roladki jajeczne z łososiem

 Zbliża się 
jesień  

Dla szydełkujących

Dla fanów szycia

Dla smakoszy

reklama BPV_PJP18004.indd   1 28.08.2018   13:35:53
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czytelnicy do pozaz-
droszczenia 
Jak podała grupa medialna Gu-
ardian News & Media, wydająca 
brytyjski dziennik „The Guardian”, 
w ubiegłym roku połowę przy-
chodów tej spółki, czyli 130 mln 
dolarów, wygenerowali czytelnicy. 
Wlicza się w to wpływy ze sprzeda-
ży wersji papierowej, cyfrowej oraz 
darowizny od czytelników. Niejedna 
gazeta, żeby nie powiedzieć więk-
szość, może pozazdrościć „Guar-
dianowi” takich czytelników. 

piłkarz wydawcą
Piłkarz Bayernu Monachium 
i reprezentacji Niemiec Jérôme 
Boateng ma przygotować magazyn 
o modzie, muzyce i sporcie „Boa”. 
29-letni piłkarz będzie w swoim 
magazynie przeprowadzał wywiady 
ze sportowcami, projektantami 
i muzykami. Na niemieckim rynku 
czasopismo zadebiutuje jesienią. 
Wydawcą „Boa” jest amerykańska 
agencja należąca do znanego rape-
ra Jay-z. Na razie trudno powie-
dzieć, jak Boateng pogodzi pracę 
wydawcy z codziennymi treningami 
i występami w klubie i reprezentacji.

FlesZ Kolporter w mediacH

sposób na własny biznes
Ponad 60 ajentów, od początku 2018 roku, nawiązało współpracę z firmą Kol-
porter i dołączyło do ekipy Partnerów, prowadzących saloniki, należące do sieci 
zarządzanej przez Departament sieci Własnej Kolportera.
Każdy salonik Kolportera ma swojego opiekuna. Nowy ajent, wraz z przejęciem 
punktu, zostaje przypisany do niego i przydzielony do jednego z czterech regionów, 
na które podzielona jest cała sieć saloników Kolportera. W pierwszej połowie 2018 
roku najwięcej ajentów zyskał region wschodni. Aż 32 proc. wszystkich umów 
zostało podpisanych właśnie przez ajentów pracujących w tym regionie. o 4 proc. 
mniej osób trafiło do regionu zachodniego. W regionie północnym współpracę 
nawiązało 21 proc. ajentów, a w południowym 19 proc.
– Rynek pracy w Polsce, w ostatnim czasie, bardzo się zmienił. Coraz więcej 
osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, a my idziemy 
takim osobom naprzeciw. Wypracowany przez Kolportera model współpracy jest 
atrakcyjny dla osób chcących wypróbować swoich sił w handlu, a jednocześnie nie 
mających kapitału na rozpoczęcie działalności na własną rękę. Kandydaci, którzy 
zgłaszają się do nas chwalą łatwość nawiązywania współpracy z Kolporterem, 
minimum formalności, a przede wszystkim doceniają brak barier, które często 
ograniczają a nawet uniemożliwiają nawiązanie współpracy. Najczęstszą z nich 
jest posiadanie wkładu własnego. My go nie wymagamy. Na dodatek oddajemy 
w ręce ajenta w pełni wyposażony i zatowarowany salonik. Żadnego z naszych 
ajentów nie pozostawiamy sobie. Pomimo tego, że w chwili objęcia saloniku jest on 
przygotowany do samodzielnej pracy, to wspieramy go przez cały okres współpra-
cy. Komunikację z firmą stawiamy na pierwszym miejscu – mówi Dariusz Materek 
z sieci Kolporter. 

12.07.2018

coraz więcej promocji  
w Kolporterze
Ponad 700 tys. katalogów, próbek towarów i nagród wydanych zostało łącznie 
w pierwszym półroczu br. w salonikach firmy, w ramach różnego rodzaju akcji 
samplingowych i programów konsumenckich.
Akcje – realizowane na zlecenie producentów, dostawców i agencji reklamowych 
– to efekt rozwoju oferty promocyjnej Kolportera. spółka umożliwia w swojej sieci 
saloników m.in. wydawanie nagród w różnego rodzaju konkursach (redempcja) czy 
dystrybucję bezpłatnych próbek lub katalogów (sampling).

31.07.2018

więcej możliwości płatniczych
sieć saloników poszerza ofertę produktów płatniczych dla internautów. od czerwca 
br. w punktach Kolportera można finalizować płatności realizowane w nowym 
systemie paysafecash.
Paysafecash jest nowym produktem firmy Paysafecard, światowego dostawcy 
internetowych środków płatniczych typu prepaid. Paysafecard posiada przedstawi-
cielstwa w 46 krajach na całym świecie, a z Kolporterem współpracuje od 2013 r. 
Dotychczas Paysafecard oferował w salonikach kody w określonych nominałach, 
umożliwiające płacenie w Internecie bez konieczności podawania danych finan-
sowych, numerów karty płatniczej itp. W przypadku paysafecash cała transakcja 
internetowa jest finalizowana w saloniku, klient płaci za nią gotówką, nie podaje 
nigdzie swojego numeru konta czy karty kredytowej. Dodatkową wartością nowej 
metody jest fakt, że płaci dokładnie równowartość zakupu, co w przypadku kodów 
o określonych nominałach jest niemożliwe.

20.08.2018
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www.wrozka.com.pl

Czeka cię nagły zwrot w karierze.
Możesz zmienić pracę lub otworzyć
własną firmę. Staraj się jednak nie
przepracowywać i znaleźć czas na relaks.
Przypadkowo poznana osoba okazać
może się tą, na którą czekałeś. 

Będziesz w wyjątkowo bojowym
nastroju, gotów walczyć o swój związek
i zawodowe sukcesy. Jednak najwięcej
energii poświęcisz zarabianiu pieniędzy.
Byle tylko nie kosztem swojego zdrowia.
Samotny? Już niedługo...

Zwali ci się na głowę mnóstwo pilnych
spraw, przyda się więc dobra
organizacja, by wszystko ogarnąć.
Finanse mogą niebezpiecznie stopnieć,
ale zamiast się zapożyczać, pokombinuj,
jak obciąć zbędne wydatki.

Skup się na nadrabianiu zaległości i bądź
gotów na siedzenie po godzinach.
Impreza rodzinna to dobry pretekst, 
by pogodzić się z niektórymi krewnymi.
W ramionach partnera poczujesz się
najszczęśliwszy.

Zyskasz więcej swobody i będziesz robić
rzeczy, na które dawniej byś się nie
zdobył. W grę wchodzi także namiętny
romans. Dzieci dadzą ci powody do
radości i dumy. Patrz na ręce
współpracownikom.

Miesiąc upłynie ci pod znakiem podróży 
i nauki, na które nie będziesz żałować
pieniędzy. Spotkania towarzyskie będą
bardzo udane, a niezobowiązująca
znajomość ma szansę przekształcić się 
w bliski związek. 

To nie czas na podejmowanie ani
sercowych, ani zawodowych decyzji, 
na razie więc tylko obserwuj rozwój
sytuacji. Spodziewaj się dobrych
wiadomości od dalszej rodziny. Warto
odkurzyć stare pomysły.

Trudno będzie ci zachować spokój 
i równowagę, dlatego trzymaj się 
z daleka od konfliktów. Atmosfera 
w pracy może być nerwowa, ale za 
to skończą się problemy rodzinne,
odpoczniesz więc wśród bliskich. 

Masz szczęście do ludzi, możesz więc
zdobyć przyjaźń, sympatię i popularność.
Jednak rokowania na znalezienie nowej
miłości nie są teraz obiecujące. Szef
przydzieli ci nowe ambitne zadania.
Unikaj hazardu.

Przyjaciele znajdą sposób, żeby
wyciągnąć cię z domu. W miłości
staniesz się odważniejszy i przebojem
zdobędziesz czyjeś serce. Jeśli się
postarasz, możesz znaleźć lepszą pracę
lub dodatkowe źródło dochodów. 

Szukać będziesz nowych wyzwań 
i nie przestraszysz się żadnych trudności.
Konkurencja zostanie więc daleko w tyle.
Zdobędziesz wymarzone stanowisko 
lub czyjeś serce. Uważaj na zdrowie, 
nie forsuj się. 

Masz okazję wykorzystać swoje talenty 
i zapracować na wysoką premię.
Wakacyjne zauroczenie całkiem zblednie
wobec nowej miłości. Nie zapominaj 
o swoim ciele – dbaj o nie i pielęgnuj.

hoRoSkop

baran lew strzelec

byk panna kozioroŻec

bliźniĘta waga wodnik

rak skorpion ryby
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NOWA SERIA KRZYŻÓWEK
TYGODNIK 100 RAD POLECA! JUŻ W KIOSKACH!

Odczytaj rozwiązanie  
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Magazyn 
wszystkich 
fotografujących
Digital Camera Polska to miesięcznik, 
który po niemal 8 latach na polskim 
rynku jest niekwestionowanym liderem 
w segmencie prasy foto. Adresowany 
jest do najszerszej grupy odbiorców, 

czyli w szczególności początkujących 
i średnio-zaawansowanych entuzjastów, 
którzy szukają inspiracji i praktycznych 
poradników. W każdym wydaniu Redak-
torzy Digital Camera, oraz zaproszeni 

goście - eksperci i zawodowcy, w przy-
stępny sposób tłumaczą techniczne 
zawiłości i dzielą się warsztatowymi 
sztuczkami. Wszystko w towarzystwie 
najlepszej fotografi i z całego świata!

TESTY NAJNOWSZEGO 
SPRZĘTU
Prowadzone w profesjo-
nalnym laboratorium

WYWIADY Z GWIAZDAMI 
FOTOGRAFII
Zarówno z Polski jak i 
światowego formatu

PRAKTYCZNE 
PORADNIKI
Fotografi a tłumaczona 
krok po kroku

CYFROWA CIEMNA
Samouczki 
Photoshopa

CD GRATIS
6 wideoporadników
co miesiąc!



Im mniej cukru,
tym lepiej

Niska zawartość cukru, a wysoka białka i błon-
nika, obniżona kaloryczność, możliwie krótki 
skład. oczekiwania rodziców wobec żywności 
dla dzieci są dziś jasno sprecyzowane. rynek 
przekąsek dojrzał do tego, by na to odpowied-
nio zareagować. pytanie, czy dojrzał również 
handel.

poradNiK sprZedawcy

Detalista, który świadomie dobiera 
asortyment do swojej placówki, 
widzi, że kategoria przekąsek grun-
townie się zmienia. Dołączają do 
niej coraz to nowe grupy produktów, 
które wcześniej bądź były dostępne 
w innej, nie impulsowej postaci  
(np. kabanosy), bądź w ogóle rynek 
ich nie znał (np. hit ostatnich mie-
sięcy – onigiri, czyli kanapki ryżowe) 
bądź uchodziły za produkty niszowe 
(np. batony zbożowe).
Dziś rozkwita rynek przekąsek al-
ternatywnych, na bazie naturalnych 
składników, by nie użyć potocznego 
określenia „zdrowych”. Właśnie nimi 
interesują się rodzice szukający dla 
swoich pociech czegoś, co mogłoby 
zastąpić klasyczne słodkie i słone 
przekąski. Raz, że do Polski dotarła 
globalna rewolucja żywieniowa, 
która zmienia podejście naszych 
konsumentów do jedzenia, odżywia-
nia i spędzania czasu wolnego, dwa 
– lekarze ostrzegają przed epide-
mią otyłości, która dotyka także 
najmłodszych Polaków.

pokaż, co masz, detalisto
zapotrzebowanie na produkty, które 
dziecko zje z przyjemnością, a które 
zastąpią klasycznie rozumianą 

przekąskę słodką lub słoną, wzrasta 
w drugiej połowie sierpnia, kiedy 
rodzice ruszają na „szkolne” zakupy.
sęk w tym – co zgodnie przyznają 
producenci – że największą prze-
szkodą w upowszechnianiu świa-
domości o istnieniu „zdrowszych” 
alternatyw jest mała dostępność 
tego typu wyrobów w sklepach 
odwiedzanych przez rodziców. To 
właśnie podczas zakupów kon-
sumenci zwykle dowiadują się 
o nowościach, gdy jednak nowości 
te nie są właściwie eksponowane 
lub w ogóle ich na półce nie ma, 
wówczas trudno liczyć na to, że 
produkt się przyjmie. 
Magdalena Cabaj, brand manager 
w firmie lorenz Bahlsen snack-
-World, która jest producentem 
słonych przekąsek pod submarką 
lajkonik Junior, argumentuje, że 
polscy rodzice są bardzo zabie-

gani, nie mają czasu na własną 
rękę szukać informacji o tym, jakie 
wartościowe produkty mogłyby 
zasmakować ich dzieciom. Jej 
zdaniem swojego rodzaju prze-
szkodą może być też podejście 
samego dziecka do przekąski, której 
wcześniej nie próbowało lub takiej, 

która ma zastąpić jego dotychcza-
sowe smakołyki. Tu duże znaczenie 
mają nawyki żywieniowe panujące 
w domu – tam, gdzie jada się różno-
rodne posiłki, przestrzega urozma-
iconej diety, dziecko jest często 
bardziej otwarte na nowe smaki 
i chętnie próbuje nowych dań. – Nie 
zapominajmy także, że dla dzieci 
chodzących do szkoły bardzo ważna 
jest opinia rówieśników, a więc 
nowe propozycje w przekąskowym 
repertuarze powinny być atrakcyj-
ne, dotyczy to również opakowania 
– mówi Magdalena Cabaj. 

Garść moreli w lunchboksie
Agnieszka Pragacz, brand manager 
w firmie Bakalland, podkreśla, że 
świadomi rodzice unikają karmienia 
dzieci produktami, które zawierają 
syrop glukozowy, tłuszcze utwar-
dzone oraz cukier. z obserwacji 

firmy wynika również, 
że coraz popularniejsze 
staje się pakowanie 
do pudełka na lunch 
garści bakalii, np. mig-
dałów czy suszonych 
moreli, które stają się 
alternatywną wersją 
przekąski. – Dziecko, 

które już od najmłodszych lat ma 
w ten sposób kształtowane nawyki 
żywieniowe, będzie w niedługim 
czasie samo sięgać po zdrowe pro-
dukty – uważa Agnieszka Pragacz. 
Podkreśla, że ten trend zauwa-
żony został również przez Instytut 
Żywności i Żywienia, który do nowej 

Powodzeniem cieszą się 
naturalne przekąski 
w poręcznych opakowaniach,  
które zawierają jedną porcję 
produktu
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piramidy żywieniowej na drugim miej-
scu włączył właśnie orzechy, owoce 
i warzywa. 
Modę na bakaliowe przekąski 
potwierdza też Grzegorz sobociński, 
kierownik biura zarządu i marketingu 
w Helio. – Podobnie jak w przypadku 
innych kategorii przybywa świado-
mych konsumentów czytających ety-
kiety. Wraz z modą na bycie fit nad-
szedł popyt na bakaliowe przekąski. 
Bakalie są bowiem jedną z ulubio-
nych kart w taliach dietetyków. Nic 
dziwnego, są smaczne, a przy tym 
pełne wartości odżywczych. Niska 
zawartość sodu, bogate w błonnik, 
białko roślinne, potas, witaminy, 
liczne składniki mineralne czy niski 
indeks glikemiczny – to najczęściej 
wymieniane przez dietetyków atuty 
– opowiada Grzegorz sobociński.
suszony burak wchodzi do gry
Do gamy przekąsek, które mogą 
zyskać uznanie w oczach rodziców 
i smakować dzieciom dołączają 
coraz to nowsze kategorie produk-
tów. ostatnim hitem są liofilizowa-
ne owoce i warzywa (truskawki, 
brzoskwinie, buraki, pomidory, 
ananasy itp.), które mają tę zaletę, 
że są niskokaloryczne oraz stanowią 
bogate źródło błonnika. sam proces 
liofilizacji polega na pozbawieniu 
żywności wody, co powoduje jej 
zakonserwowanie przy zachowaniu 
kształtu, barwy, witamin i wszystkich 
wartości odżywczych. Tego rodzaju 
snacki są skierowane zarówno do 
dorosłych, jak i do dzieci. Pewną 
barierą dla szybkiego wzrostu tego 
segmentu jest cena wynoszącą 
2,50-3 zł za opakowanie zawierają-
ce zaledwie 25 g wyrobu. saszetki 
z takimi przekąskami można ekspo-
nować na hakach np. w strefie kasy, 
wśród produktów dietetycznych oraz 
w dziale warzywno-owocowym. 

anna terlecka 
Artykuł ukazał się w „Wiadomościach 
Handlowych” nr 167

- Ma naturalny skład
- Opakowanie jest bezpieczne i wygodne
- Zawartość opakowania jest dopasowana do 
apetytu dziecka (porcja na raz)

- Wielkość przekąski jest dopasowana do małej 
buzi dziecka (aby ułatwić jedzenie i ogra-
niczyć kruszenie się)

- Nie wymaga mycia rąk po zjedzeniu

IdealNa prZekąska dla dZIecI

(z punkTu widzenia rodziców)
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Radosny powrót do szkoły
z wydawnictwem P.H.W. Fenix

NAJCHĘTNIEJ CZYTANY PORTAL BRANŻY FMCG!
PORTAL

w w w.wiadomoscihandlowe.pl
TYTUŁ PRASY HANDLOWEJ,  

Z KTÓRYM ZAROBISZ WIĘCEJ! *

1 066 000 
czytelnicy sieci handlowe, hurtownie, producenci, dostawcy usług

unikalnych użytkowników w 2017 r.

25 500 odbiorców codziennego newslettera
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Zamów bezpłatną prenumeratę: ANNA JANOCHA,  
tel. +48 731 301 799, anna.janocha@wiadomoscihandlowe.pl

nakład: 80 000 egz.
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18
wrzesień

2003

Piętnaście lat temu – 18 września 2003 r. zostało uroczyście otwarte centrum 
dystrybucyjne Kolportera w podwarszawskich Mościskach. Decyzja o budowie 
zapadła pod koniec 2002 roku. W obiekcie o powierzchni 10 tysięcy metrów 
kwadratowych swoją siedzibę mają logistyka Centralna i oddział warszawski 
Kolportera. Koszt inwestycji wyniósł 12 milionów złotych, a generalnym wyko-
nawcą obiektu była francuska firma Gse Polska sp. z o.o.

KartKa Z KaleNdarZa
R

EK
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M
A
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PATENTY PATENTY

180°C – nie przekraczaj tej 
temperatury, przygotowując 

ryby, bo zniszczysz cenne 
kwasy tłuszczowe, które 

chronią Twoje serce i mózg.

Aż o 50% możesz zmniejszyć 
ryzyko przedwczesnej śmierci, 
jeżeli spojrzysz optymistycznie 

 na życie. Warto spróbować.         
 Zacznij od oglądania komedii. 

– o tyle obniżysz poziom stresu, przynosząc do miejsca pracy  
zieloną roślinę. To nie musi być jakiś konkretny gatunek. 

Wystarczy, że będziesz widziała coś zielonego, o co będziesz 
mogła dbać, podlewać i pielęgnować. 

Wypijanie takiej ilości 
czerwonego 

wina dziennie zmniejsza 
ryzyko zatrucia,  

depresji, przeziębienia 
i osłabienia wzroku. 
Tylko uwaga – dwa 

dziennie. Więcej grozi 
uszkodzeniem wątroby, 
alkoholizmem i całym 

szeregiem innych 
problemów. Ze zdrowiem 

i w ogóle w życiu.

65% 
– o tyle zwiększa 
się ryzyko chorób 
serca w ciągu 
następnych 10 lat 
u ludzi, którzy  
dziś mają proble-
my ze wzwodem.

- tyle kobiet uważa klatę 
za najseksowniejszą część 
męskiego ciała.  Powtórka  
z matmy: 33% oznacza, że  
myśli tak co trzecia pani. 

40 lat
–  to przeciętny wiek założyciela 
nowej firmy. Czyli może nie jest 
dla Ciebie za późno? Jesteś star-
szy? Pamiętaj, że to wiek prze-
ciętny, nie górna granica. 

– nawet przez tyle 
czasu po ostrym 
treningu Twój 
metabolizm może 
działać na wyż-
szych obrotach.

72 h

12%

33%

2 kieliszki

Reklama MH i WH do Kolportera 193x268.indd   1 20.08.2018   15:12:31



superZiNGs. 
oNe pacK cZyli sasZetKa 

Z FiGurKą

Kolekcja 
Cena: 3,99 zł
Wydawca: Magic box int toys, s.l.u.
W saszetce znajduje się jedna figurka 
superzings. Do zebrania jest ponad 80 
różnych postaci superbohaterów i superz-
łoczyńców. opakowanie zawiera również 
listę wszystkich dostępnych postaci wraz 
ze specjalnym okienkiem do zaznaczenia 
tych już posiadanych.

Hotel traNsylwaNia.  
witaJ w ZamKu draKuli

Wydanie jednorazowe
Cena: 12,99 zł
Wydawca: edipresse Polska s.A.
„Hotel Transylwania. Witaj w zamku 
Drakuli” to nowy tytuł w ofercie, dostęp-
ny od 7 września br. 
Bohaterowie upiornie zabawnej komedii 
powracają! Tym razem Drak i jego 
paka oprowadzą małych czytelników po 
zamku księcia ciemności i opowiedzą 
o najciekawszych miejscach.
Książeczka zawiera opowiadanie oraz 
piękne ilustracje z ulubionymi bohatera-
mi Hotelu Transylwania.

superZiNGs. Hideout 
cZyli KryJówKa

Kolekcja
Cena: 7,99 zł
Wydawca: Magic box int toys, s.l.u.
W saszetce jest jedna kryjówka 
w postaci małego domku z dachem-wy-
rzutnią oraz ukryta w nim jedna figurka 
superzings. Dostępnych jest osiem 
różnych kryjówek. Dodatkowo w opa-
kowaniu znajduje się lista pozwalająca 
zaznaczyć posiadane już elementy 
kolekcji.

Życie BeZ recepty

Miesięcznik
Cena: 2,99 zł
Wydawca: edipresse Polska s.A.
Nowy magazyn segmentu true stories 
dla kobiet szukających poruszających 
historii ze zdrowiem w tle. W każdym 
numerze ok. 13 historii pisanych przez 
życie, w tym stałe rubryki „z pamiętnika 
pielęgniarki” oraz „W zdrowiu i choro-
bie”. A także poradnictwo obejmujące 
naturalne metody dbania o duszę i ciało, 
listy do psychologa, praktyczne porady 
na co dzień i 2 krzyżówki. W sprzedaży 
od 6 września.

superZiNGs.  
Zestaw startowy

Kolekcja
Cena: 14,95 zł
Wydawca: MAGIC Box INT ToYs, s.l.u.
W zestawie tym znajduje się wydany 
na wysokiej jakości papierze komiks – 
przewodnik wprowadzający do świata su-
perzings i przedstawiający jego bohaterów. 
Do niego dołączone są trzy różne figurki 
superzings, specjalna kryjówka w po-
staci małego domku oraz superstrzelacz, 
czyli rodzaj procy wraz z trzema monetami 
stanowiącymi jego amunicję.

superZiNGs. supercar 
cZyli superpoJaZd

Kolekcja 
Cena: 11,99 zł
Wydawca: Magic box int toys, s.l.u.
zawartość pudełka to jeden pojazd 
i jedna figurka superzings. Każdy z sa-
mochodów wygląda inaczej i ma inne 
właściwości. Kolekcja obejmuje osiem 
różnych aut umożliwiających przemiesz-
czanie się oraz walkę z przeciwnikami. 
W opakowaniu jest też lista wszystkich 
elementów kolekcji.

NowoŚci w oFercie
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NowoŚci w oFercie

NatioNal GeoGrapHic 
Kids polsKa. wydaNie 

specJalNe

Częstotliwość: 3-4 razy w roku 
Cena: 12,99 zł 
Wydawca: edipresse Polska s.A.  
Polska edycja „National Geogra-
phic KIDs. Wydanie specjalne” to 
magazyn pełen unikalnych treści 
i pięknych fotografii, którego misją 
jest rozbudzanie ciekawości i upo-
wszechnianie wśród dzieci i młodzie-
ży wiedzy o otaczającym świecie. 
W pierwszym numerze poświęconym 
ochronie środowiska czytelnicy 
znajdą 2 konkursy: kreatywny – jak 
dbasz o środowisko oraz drugi – na 
gwiazdy „National Geographic Kids”, 
które nawiążą stałą współpracę 
i staną się reporterami „National 
Geographic Kids Polska”. A już 
w styczniu dostępny będzie mie-
sięcznik „National Geographic Kids”.

NaucZaNie pocZątKowe 
Nr 1/2018. loGopedia – 

mówiĘ prawidłowo

Półrocznik
Cena: 9,95 zł
Wydawca: Impuls s.c.
Jest to bogato ilustrowana pozycja 
przeznaczona głównie dla dzieci 
nieprawidłowo wymawiających 
określone głoski. skupiono się 
w niej na ćwiczeniach usprawnia-
jących ar tykulację głosek: k, g, f, 
w, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, 
dż, l, r.
Publikacja stanowi uzupełnienie 
właściwej terapii logopedycznej, 
może być również wykorzysty-
wana do szerzenia profilaktyki 
logopedycznej. zawiera rebusy, 
rymowanki oraz inne zadania, które 
uprzyjemnią dzieciom ćwiczenie 
prawidłowej wymowy.

eduKacJa NaJmłodsZycH 
Nr 1/2018. ucZĘ siĘ cZy-

taĆ i pisaĆ

Półrocznik
Cena: 9,95 zł
Wydawca: Impuls s.c.
Naszą publikacją pragniemy ułatwić 
dzieciom płynne wejście w rolę uczniów, 
proponując wiersze o różnorodnej tema-
tyce, a także pisanie liter (m.in. zgodnie 
z podanym wzorem, zwracając uwagę 
na odpowiednie łączenie liter), wyrazów 
i zdań. 
Ciekawe zadania, składające się na 
przygotowanie do płynnego czytania 
i poprawnego pisania, opracowane 
zostały w sposób, który nie wywoła znu-
żenia, naukę połączy z zabawą i zachęci 
wszystkich do zgłębiania tajników języka 
polskiego.

KoleKcJa FroGs 
&co

Wydanie jednorazowe 
Cena: 9,99 zł za 1 szt.
Wydawca: De Agostini 
Deutschland GmbH
 Wydawnictwo De 
Agostini przygotowało 
kolekcję miniksiąże-
czek z niespodziankami 

(figurki żab), dzięki którym małoletni czytelnicy poprzez 
zabawę poznają świat tych fascynujących płazów! Jedne 
oczarowują barwami, inne zachwycają umiejętnościami 
np. umiejętnością latania. Niezwykłą atrakcją są zawarte 
w książeczkach opisy każdej z żab czy ropuch, łamigłów-
ki oraz kolorowanki. liczba książeczek z żabami w ko-
lekcji: 22, w tym 8 „superżab” (4 z nich świecą w ciem-
ności, a 4 inne zmieniają kolor w słońcu!).

Historia Na weeK-
eNd

Miesięcznik
Cena: 9,99 zł
Wydawca: Instytut zarządza-
nia Informacją 
„Historia na weekend” to 
zupełnie nowy popularny 
magazyn historyczny. Co 
miesiąc publikuje artykuły 

na najciekawsze tematy z szeroko rozumianej historii od 
czasów starożytnych aż do tych po II wojnie światowej. 
Przeważać w nim będą tematy z xx w. i xIx w. Magazyn 
jest redagowany w ten sposób, by zachęcić do kupna 
także te osoby które nie interesują się historią. W każ-
dym numerze będzie sześć wyjątkowo atrakcyjnych 
tekstów reklamowanych na okładce w taki sposób, by 
przyciągnąć jak największą liczbę czytelników.

1

HISTORIA

www.historianaweekend.pl

POLSKO-INDIAŃSKA

WOJNA 
W BRAZYLII

Ćwierć wieku walk 
biało-czerwonych z czerwonoskórymi

HISTORIA
SEKSUALNE NIEWOLNICE 

ARABÓW I TURKÓW

Za białe kobiety z Europy 
płacono najwięcej

ŁOWCY TROFEÓW 
Z LUDZI 

Zaskakujące pamiątki żołnierzy 
USA z II wojny światowej 

GIMNAZJALISTA 
WINNY WOJNIE
POLSKO�SOWIECKIEJ? 

MUZUŁMAŃSCY 

TERRORYŚCI
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T 

Legendarni bankierzy 
defraudowali pieniądze

WIELKI PRZEKRĘT 
ROTSHILDÓW 
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oddZiał Bia łostocKi 
dystryBucJi prasy
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8
tel. (85) 87 70 900
fax (85) 653 75 25
bia ly stok@kol por ter.com.pl
oddZiał BydGosKi 
dystryBucJi prasy
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski 
Park Przemysłowo-Technologiczny)
tel. (52) 561 30 00
fax (52) 561 30 27
byd goszcz@kol por ter.com.pl
oddZiał GdańsKi 
dystryBucJi prasy
80-720 Gdańsk
ul. Połęże 3
tel. (58) 732 51 23 do 26
gdansk@kolporter.com.pl
oddZiał KatowicKi 
dystryBucJi prasy
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1B
tel. (32) 359 68 68
fax (32) 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl

oddZiał KielecKi 
dystryBucJi prasy
25-620 Kielce
ul. Kol ber ga 11
tel. (41) 312 35 00, (41) 312 35 10
fax (41) 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl
oddZiał KosZalińsKi 
dystryBucJi prasy
75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 74
tel. (94) 710 16 01 do 04
koszalin@kolporter.com.pl
oddZiał KraKowsKi 
dystryBucJi prasy
31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 37
tel. (12) 25 49 700
fax (12) 25 49 718
krakow@kolporter.com.pl
oddZiał luBelsKi 
dystryBucJi prasy
20-231 lublin
ul. zadębie 65
tel. (81) 445 24 44
fax (81) 445 24 20
lublin@kolporter.com.pl
oddZiał łódZKi 
dystryBucJi prasy
93-253 Łódź
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
tel. (42) 288 04 11-12, 288 04 12
fax (42) 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl

od dZiał olsZtyńsKi 
dystryBucJi prasy
10-683 olsztyn
ul. Augustowska 23 a
tel. (89) 679 63 20
fax: (89) 679 63 29
olsztyn@kolporter.com.pl
oddZiał opolsKi 
dystryBucJi prasy
45-233 opole, ul. oleska 117
tel. (77) 545 09 40 
fax (77) 444 70 88
opole@kolporter.com.pl
oddZiał poZNańsKi 
dystryBucJi prasy
61-315 Poznań
ul. Pokrzywno 10A
tel. (61) 624 66 77
fax (61) 624 66 11
poznan@kolporter.com.pl
oddZiał rZesZowsKi 
dystryBucJi prasy
35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 2
tel. (17) 863 75 05, 863 75 05
fax (17) 863 77 85
rzeszow@kolporter.com.pl
oddZiał sZcZecińsKi 
dystryBucJi prasy
70-789 szczecin
ul. Dąbska 69
tel. (91) 881 35 02 do 04, 881 35 89
szczecin@kolporter.com.pl

oddZiał warsZawsKi 
dystryBucJi prasy
05-080 Izabelin, Mościska
ul. Bakaliowa 3
tel. (22) 355 05 00, 355 04 00
Prenumerata: wew. 471 – 482
warszawa@kolporter.com.pl
oddZiał wrocławsKi 
dystryBucJi prasy
53-010 Wrocław
ul. stajenna 3-7 
tel. (71) 73 44 501 do 07
fax (71) 73 44 530
wroclaw@kolporter.com.pl
oddZiał ZieloNoGórsKi 
dystryBucJi prasy
65-001 zielona Góra 
Al. zjednoczenia 102 B
tel./fax (68) 329 99 91 do 93
fax (68) 329 99 94
zie lo na go ra@kol por ter.com.pl

Nasze
Oddziały

Kolporter
ul. zagnańska 61, 
25-528 Kielce, 
tel. 41 367 82 02 do 03, 
41 367 88 88
www.kolporter.com.pl; 
e-ma il: biu ro@kol por ter.com.pl
infolinia 0801 40 40 44

NowoŚci w oFercie

VampiriNa

Dwumiesięcznik
Cena: 9,99 zł
Wydawca: eGMoNT 
PolsKA 
Nowe czasopismo dla 
dziewczynek w wieku 
przedszkolnym. Tytuł 
magazynu nawiązu-
je do serialu o tym 
samym tytule, znanego 

z kanału Disney Junior. serial opisuje perypetie małej 
wampirzycy Vampiriny „Vee” Hauntley, która przeprowa-
dza się razem ze swoją rodziną – mamą oksaną i tatą 
Bogdanem z Transylwanii do Pensylwanii, aby popro-
wadzić pensjonat dla guli i goblinów. W poszczególnych 
numerach na czytelniczki będą czekać opowiadania, 
łamigłówki, testy, wycinanki i rysowanki. Do każde-
go wydania będzie dodawany też prezent – zabawka. 
W pierwszym numerze znajdzie się zestaw do włosów 
zawierający opaskę i dwie spinki. 

co tydZień

Tygodnik
Cena: 2,00 zł
Wydawca: Wydawnictwo 
GM
Tygodnik „Co Tydzień” 
ukazuje się w Jaworznie 
od 1991 roku i opisuje 
bieżące życie miasta. Jest 
blisko mieszkaniowców 
i jego spraw. Na jego 
łamach czytelnik przeczyta 
o sprawach, które go bez-

pośrednio dotyczą oraz wiadomości z dziedziny kultury, 
sportu, historii, przyrody, a także ogłoszenia. Gazeta 
ukazuje sukcesy i bolączki miasta oraz jego mieszkań-
ców. Promuje młodzież i mieszkańców Jaworzna. Pro-
wadzi szereg akcji społecznych. Jest laureatem licznych 
nagród i wyróżnień. Nie jest tytułem samorządowym.
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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  
dużo ryb
Porady znanych 
polskich mistrzów 
wędki

Prowadzimy jedyny oficjalny 

Co miesiąc

Konkursy 

z nagrodami

To się sprzedaje!
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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

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




