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Bezpłatne pismo dla kontrahentów kolportera

Wielkie zagrożenia dla Polski i śWiata • Ważna misja Prasy

Proekologiczne działania kolPortera • jak samemu stać się eko

temat miesiĄca

Kolporter

Wszyscy musimy 
być EKO

Handel 
nie lubi pustki

„Rzeczpospolita”

konkuRs 
dla sprzedawców
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Kolekcja „SuperZings 3”
– znakomity prezent dla dziecka!

Zamów dwupółkowy 
ekspozytor na ladę

Wymiary:
Wysokość: 40 cm
Szerokość: 20 cm
Głębokość: 20 cm

Zadzwoń:
41 367 82 03
41 367 86 28 

 



Innego wyjścia nie ma

W listopadowym numerze „Naszego Kolportera” dużo miejsca poświęcamy 
ekologii. W ostatnich miesiącach – poza polityką – to najbardziej gorący temat 
w kraju i na świecie. Piszemy o poważnych zagrożeniach dla ludzkości – wiem, 
brzmi to górnolotnie, ale przecież ludzkość jest tworzona przez każdego z nas, 
więc zagrożenia klimatyczne dotyczą nas osobiście, tak jak i naszych najbliż-
szych.
Oczywiście, walka z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego nie jest łatwa. 
Dość powiedzieć, że tylko sektor lotniczy jest odpowiedzialny za około 5% glo-
balnego ocieplenia powodowanego przez ludzkość. Czy to oznacza, że należy 
się poddać? Absolutnie nie! To musi być tak wspólna, jak i indywidualna walka. 
Dlatego radzimy, co robić, żeby prywatnie zacząć żyć ekologicznie. Piszemy też 
o projektach Kolportera, których celem jest ochrona środowiska. Kolporter na-
leży bowiem do tych firm, które od lat starają się być jak najbardziej eko, a dzię-
ki jego działaniom udaje się uratować od wycinki setki tysięcy drzew rocznie.
Nie ma zresztą innego wyjścia niż starania o ograniczenie zanieczyszczeń 
i ochronę środowiska naturalnego. Jeśli chcemy, by za kilkadziesiąt lat nasz 
świat jeszcze istniał, wszyscy już dzisiaj musimy być eko. 
 
Grzegorz Kozera
Redaktor naczelny
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ZAŁÓŻ 
PRENUMERATĘ 
TECZKOWĄ 
„RZECZPOSPOLITEJ” NA GRUDZIEŃ 2019 ROKU

Aby wziąć udział w konkursie, należy zwiększyć liczbę prenumerat 
teczkowych na grudzień 2019 „Rzeczpospolitej” w pakiecie podstawowym

w stosunku do liczby zamówionych w listopadzie 2019.

Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 
z którymi Kolporter zawarł umowę na dystrybucję prasy lub należących do sieci Saloników Kolportera, 

które prowadzą sprzedaż prenumeraty teczkowej dziennika Rzeczpospolita.

Regulamin dostępny na stronach: prenumerata.rp.pl/konkurs oraz nasz.kolporter.com.pl/regulaminy/.

I WYGRAJ

3X
BLENDER 

ELECTROLUX

1X
KUPON SPA

O WARTOŚCI
1000 ZŁ

10X
CZAJNIK 

ELECTROLUX 

5X
ŻELAZKO 

ELECTROLUX

SPA



aKtualnoścI
3 od redaktora

22 Wydarzenia
50 rozmaitości prasowe
54 nowości w ofercie
55 Kaczor donald razy 1000

listopadowe wydanie    
„Kaczora Donalda” to 
zarazem numer 1000 tego 
popularnego wśród polskich 
dzieci magazynu. 

58 Kartka z kalendarza

Handel
12 Handel nie lubi pustki

Rozmowa z MONIKĄ 
RUDzKĄ, kontrahentką 
Kolportera

ryneK praSoWy
14 Kolporter – więcej niż  
 dystrybucja cz. II

W poprzednim wydaniu 
pisaliśmy o usługach 
logistycznych, w bieżącym 
– prezentujemy usługi 
promocyjne świadczone dla 
wydawców.

16 Silny tradycją i tekstami 
18 niezniszczalny mercedes 
20 Jubileusz  
 Media Service Zawada 
24 przegląd zagraniczny  

roZryWKa
28 Historia prasy  
37 opowiadanie  
  – Czterolistna koniczynka
40 Quiz noblowski 
41 świat jak na dloni

42 Wiadomości z drugiej ręki 
44  Humor angory 
45 dobre do jedzenia 
46 dobre do czytania
47 patenty Men’s Health  
 i Women’s Health 
49 Horoskop Wróżki
51 cKM się zmienia.   
 Mocno…
56  Krzyżówka technopolu

StatyStyKI
30 Większy obrót, mniej   
 transakcji 

Jak wynika z danych 
CMR, we wrześniu 
2019 r. całkowita wartość 
sprzedaży w sklepach 
małoformatowych do 300 
m2 była o 7,1% wyższa niż 
rok wcześniej, choć liczba 
transakcji nieznacznie spadła.

32 Wyniki sprzedaży gazet  
 i czasopism

praWo
34 Zatrudnianie   
 współmałżonka
36  ręce na kierownicy

pSycHoloG
38  ufni jak dzieci,   
 rozczarowani jak dorośli 

poradnIK  
SprZedaWcy
52 Spokojnie, to tylko   
 konkurencja

Możesz się dobrze 
przygotować do twardego 
boju z o wiele silniejszym 
rywalem. 

Kolporter

6 teMat MIeSIąca

WSZyScy MuSIMy
być eKo

Naukowcy, ekolodzy i nawet papież 
Franciszek alarmują:  

grozi nam katastrofa klimatyczna. 

11 aKtualnoścI

JaKIe ZMIany W branŻy 
HandloWeJ

Rozmowa z dyrektorem handlowym 
Kolportera Tomaszem sakiem 

26 GWIaZda nuMeru

cZuJĘ SIĘ na SWoIM MIeJScu

Rozmowa z Agatą Kuleszą, ulubioną 
aktorką Pawła Pawlikowskiego 
i Wojciecha smarzowskiego
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naukowcy, ekolodzy i nawet papież Franciszek alarmują: grozi nam katastrofa klimatyczna. świat ma tylko 
dwa lata, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, a tym samym ograniczyć globalne ocieplenie. Zagrożeń 
i wyzwań środowiskowych jest znacznie więcej i dotyczą one zarówno każdego z nas, jak i wszystkich firm 
w polsce i na świecie. dlatego Kolporter od lat prowadzi działania, które służą ochronie środowiska.

Wszyscy musimy 
być EKO

Jeszcze kilkanaście lat temu za-
grożenia ekologiczne wydawały się 
sprawami odległymi, niestanowiącymi 
zagrożenia dla ludzkości. Ale w ostat-
nim czasie sytuacja zmieniła się na 
gorsze, choć – na szczęście – rośnie 
też świadomość ekologiczna. Świad-
czą o tym choćby strajki klimatyczne, 
jakie odbyły się na całym świecie, 
w tym w Polsce. 
Jakie to zagrożenia? Po pierwsze  
– nadciągająca katastrofa klimatycz-
na. Konieczne jest zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla. Jeśli do 2050 r. 
nie uda się obniżenie poziomu emisji 
do zera, globalne ocieplenie wzrośnie 
o 2 stopnie, a to będzie oznaczać 
katastrofę dla świata. 

Po drugie – katastrofa środowi-
skowa. Degradacja środowiska 
naturalnego doprowadziła do tego, 
że każdego dnia wymiera 200 gatun-
ków zwierząt i roślin. Jeśli ten trend 
nie zostanie odwrócony, grozi nam, 
że nie będziemy mieli co jeść. 
Kolejny problem to produkcja 
odpadów, a zwłaszcza plastiku, 
który jest obecny niemal wszędzie: 
w powietrzu, ziemi i wodzie, także 
w pożywieniu – i w ten sposób trafia 
do naszych organizmów. Ale nawet 
nie to jest najgorsze, tylko fakt, że 
jeśli nic się nie zmieni do 2050 roku 
masa plastiku w oceanach będzie 
większa niż masa żyjących w nich 
ryb. 

Problemem, który szczególnie dotyka 
Polskę, jest zanieczyszczenie powie-
trza. z powodu chorób wywołanych 
smogiem umiera w Polsce blisko 
60 tys. osób. Niektóre miasta, jak 
Kraków, zakazują używania pieców 
węglowych, ale w wielu polskich do-
mach wciąż się je stosuje. spala się 
w nich nie tylko węgiel czy drewno, 
ale też plastik i toksyczne odpady. 
Wreszcie woda – będzie jej coraz 
mniej, a problemy z jej brakiem są 
coraz częściej w Polsce odczuwalne. 

prasa a ekologia
W nagłaśnianiu zagrożeń środowi-
skowych i propagowaniu proeko-
logicznych działań bardzo dużą rolę 

| teMat MIeSIąca

Wydanie specjalne tygodnika 
„Polityka” pn. „Salon”, które 
poświęcone jest naturze i ekologii. 
Na 140 stronach zamieszczono artykuły 
o zielonej architekturze, rolnictwie 
miejskim, designie organicznym 
i ekomateriałach wykorzystywanych 
w budownictwie i wzornictwie. 
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odgrywają zagraniczne i polskie media, w tym prasa. Największe polskie 
dzienniki i czasopisma, ale też gazety regionalne poświęcają ekologii całe 
kolumny w swoich wydaniach, publikują dodatki specjalne. Najświeższy 
przykład to wydanie specjalne tygodnika „Polityka” pn. „salon”, które 
poświęcone jest naturze i ekologii. Na 140 stronach zamieszczono 
artykuły o zielonej architekturze, rolnictwie miejskim, designie organicz-
nym i ekomateriałach wykorzystywanych w budownictwie i wzornictwie. 
Redakcja zachęca też do ekologicznych nowinek oraz lektury najciekaw-
szych książek poświęconych ekologii i życiu zgodnie z naturą.
Niektóre tytuły podejmują bardzo konkretne kroki. Np. tygodnik społecz-
no-religijny „Przewodnik Katolicki” od października ukazuje się na papie-
rze z certyfikatem FsC (Forest stewardship Council). zmianę papieru 
redakcja uzasadniła względami ekologicznymi. Ks. Mirosław tykfer, re-
daktor naczelny „przewodnika Katolickiego”, tak się wypowiedział 
na ten temat: – ekologia kojarzy się z poglądami lewicowo-liberalnymi. 
stąd krytyka, jaka spada na papieża Franciszka, że w swoim nauczaniu 
zbyt duży nacisk kładzie na ochronę przyrody, a za mało mówi o godności 
człowieka. W rzeczywistości jest odwrotnie. W encyklice „laudato si” 
papież wyjaśnia związek, jaki zachodzi między ochroną przyrody i jakością 
życia ludzi, szczególnie mieszkańców krajów najuboższych. Właśnie 
dlatego wzywa on do nawrócenia ekologicznego wszystkich wierzących 
i ludzi dobrej woli. Redakcja „Przewodnika Katolickiego” podejmuje mały, 
ale konkretny krok na drodze nawrócenia ekologicznego poprzez zmianę 
papieru.

Kolporter jest eko
Kolporter jest firmą, która od wielu lat prowadzi proekologiczne działania 
i systematycznie wprowadza w życie różnorodne projekty służące ochro-
nie środowiska naturalnego. 
Pierwsza rzecz to recykling niesprzedanych gazet i czasopism. zwroty 
zakwalifikowane na makulaturę są raz w miesiącu – w porozumieniu 
z wydawcami – przekazywane ze wszystkich oddziałów terenowych wy-
specjalizowanym firmom. Tylko w 2018 roku Kolporter przekazał do recy-
klingu 30 336 ton makulatury prasowej, a warto wiedzieć, że recykling 
jednej tony papieru pozwala ocalić od wycinki 17 drzew. Łatwo przeliczyć, 
że tylko dzięki temu w ubiegłym roku udało się ochronić 515 712 drzew. 
Od 2006 r. Kolporter stosuje system edI, umożliwiający elektronicz-
ną wymianę danych handlowych z kontrahentami. Wprawdzie eDI nie 
eliminuje całkowicie papierowych wydruków, ale na pewno ogranicza ich 
liczbę, co daje oszczędność papieru. Dość powiedzieć, że w ciągu roku 
za sprawą eDI w rozliczeniach z kontrahentami nie drukuje się 700 000 

teMat MIeSIąca |

30 336 ton makulatury prasowej 
Kolporter przekazał do recyklingu  
w ub.r., co pozwoliło uchronić od wycinki 

515 712 drzew 
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papierowych faktur – zastępują je 
elektroniczne faktury. 
W 2011 r. w oddziałach Kolportera 
w Warszawie, Katowicach i Byd-
goszczy powstały Centra Wydruków 
(wcześniej znajdowały się we wszyst-
kich oddziałach), gdzie drukowane są 
dokumenty do rozliczeń z klientami 
firmy. Wprowadzono wówczas zmia-
ny, które z jednej strony usprawniały 
drukowanie i dostarczanie do sprze-
dawców prasy różnych dokumentów, 
z drugiej – były działaniami proeko-

| teMat MIeSIąca

logicznymi. Chodzi o przejście z wy-
druku igłowego, na papierze ciągłym, 
na wydruk laserowy na papierze 
ksero, podlegającym recyklingowi. 
– Wykorzystywany poprzednio przez 
nas papier był składanką celulozo-
wą nieulegającą rozkładowi. Nowa 
technologia poprawiła więc nie tylko 
jakość wydruków, ale przede wszyst-
kim korzystnie wpłynęła na ochronę 
środowiska naturalnego – wyjaśnia 
Michał Zbytek, dyrektor pionu 
Sprzedaży. 

W oddziałowych magazynach Kol-
portera do pakowania zwrotów prasy 
używane są worki polipropylenowe 
(zrobione zresztą z odpadów), które 
po pół roku trafiają do recyklingu. 
W każdym magazynie są także trzy 
rodzaje specjalnych pojemników na 
odpady – oddzielne na folię, plastik 
i papier. Odpady firma przekazuje do 
utylizacji lub recyklingu. 
Odpowiednie normy – eURO 6 
i eURO 5 – spełniają samochody 
ciężarowe, które z magazynu central-

W sieci saloników Kolportera 
będą wydawane wyłącznie paragony 
pozbawione szkodliwych dla zdrowia 
bisfenoli. Spółka dołączyła do 
ogólnopolskiej akcji „Zdrowy Paragon”

Mamy świadomość, że trudno z dnia na dzień stać się eko, 
metodą małych kroków warto jednak spróbować to zrobić. 
Odłączenie smartfona po naładowaniu, zakręcenie kranu 
z lejącą się bez potrzeby wodą czy wyrzucanie do oddzielnego 
pojemnika plastikowych butelek nie jest przecież takie 
trudne. 

OtO najważniejsze zalecenia:
1. Unikaj plastikowych butelek i torebek
2. segreguj śmieci
3. Oszczędzaj wodę
4. Oszczędzaj energię
5. Ogranicz jazdę samochodem
6. jedz więcej produktów naturalnych, sezonowych 

i nieprzetworzonych 
7. nie kupuj na zapas
8. nie marnuj jedzenia
9. Używaj ekologicznych kosmetyków i środków czystości
10. zrezygnuj z rzeczy jednorazowego użytku

Ty też bądź eko
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nego rozwożą kolorową prasę do terenowych oddziałów 
Kolportera. 12 mercedesów actros zostało wyposażo-
nych w liczne systemy zmniejszające zanieczyszczenia. 

bez plastikowych reklamówek i bisfenoli
Warto też wspomnieć o najnowszych działaniach pro-
ekologicznych Kolportera. spółka wycofała we wrześniu 
br. z sieci swoich saloników wszystkie rodzaje foliowych 
reklamówek. zastąpiły je bawełniane, biodegradowalne 
torby wielokrotnego użytku. – Podjęliśmy decyzję o cał-
kowitym wycofaniu z saloników Kolportera plastikowych 
reklamówek, w tym również tzw. zrywek. Oczywiście, 
kluczowe znaczenie miała dla nas kwestia ochrony 
środowiska. Coraz bardziej alarmujące dane pokazują 
wyraźnie, że niezbędna jest aktywność każdego z nas 
w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci 
doskonale to rozumieją i pozytywnie ocenią tę zmia-
nę – mówi robert Szczepaniak, dyrektor działu 
Marketingu.
Ponadto w sieci saloników Kolportera będą wydawane 
wyłącznie paragony pozbawione szkodliwych dla zdrowia 

Kolporter wprowadził do sieci swoich saloników 
bawełniane torby zamiast foliowych reklamówek 

bisfenoli. spółka dołączyła do ogólnopolskiej akcji 
„Zdrowy paragon”, której inicjatorem jest firma emer-
son Polska – jeden z największych na polskim rynku 
producentów i dostawców rolek kasowych. 
– szacujemy, że nadal ok. 90 procent wydawanych 
w kasach paragonów zawiera szkodliwe bisfenole. To 
ogromny problem i zagrożenie dla zdrowia każdego, kto 
ma z nimi styczność. Przede wszystkim dla kasjerów, 
sprzedawców, ale również klientów, którzy każdego dnia, 
biorąc do ręki taki paragon, nieświadomie przyjmują 
dawkę bisfenolu – mówi robert Hanusiak, wiceprezes 
zarządu ds. handlowych w spółce emerson Polska. 
Kolporter, jako jedna z pierwszych spółek, przyłączył się 
do akcji „zdrowy Paragon”. – Co miesiąc w naszej sieci 
saloników wydajemy około kilku milionów paragonów. 
Oczywiste jest więc, że zależy nam na tym, aby były 
one bezpieczne dla naszych klientów, ale również dla 
sprzedawców. Udział w „zdrowym Paragonie” i korzy-
stanie z rolek pozbawionych szkodliwych bisfenoli daje 
nam gwarancję, że tak właśnie jest. saloniki zostaną 
oznaczone logotypem akcji, aby kupujący mieli pewność, 
że korzystamy z bezpiecznych rolek kasowych – mówi 
dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – 
Duże znaczenie ma również dla nas fakt, że rolki termicz-
ne, oferowane przez emerson Polska, w ramach „zdro-
wego Paragonu” są pozbawione nie tylko szkodliwych 
bisfenoli A i s, ale w ogóle wszelkich fenoli – dodaje.
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Zamów w Kolporterze 



Jakie zmiany 
w branży handlowej

aKtualnoścI |

o tym, czego możemy się spodziewać w najbliższych 
miesiącach w handlu, mówi toMaSZ SaK, dyrektor 
handlowy Kolportera:

„naSZ Kolporter”: nie-
długo kończy się 2019 rok, 
a na przełomie roku w branży 
handlowej dochodzi zwykle do 
różnych zmian, często podat-
kowych. czego więc możemy 
się spodziewać w najbliższych 
miesiącach? 
toMaSZ SaK: – Wprowadzone 
przez poprzedni i zapewne utrzy-
mane przez nowy rząd programy 
socjalne, takie jak Rodzina+ czy 
trzynasta emerytura, nadal będą 
powodować wzrost wartości rynku 
artykułów spożywczych. Nie przy-
puszczam jednak, by dynamika tego 
wzrostu była równie duża, jak w np. 
w 2017 roku, gdy wyniosła 5 proc. 
co będzie z podatkiem od 
sprzedaży detalicznej?
– Jak wiemy, ten podatek na razie 
jest zawieszony, ale należy się liczyć 
z jego przywróceniem, po tym, jak 
sąd Unii europejskiej wydał ko-
rzystny dla rządu wyrok. Największy 
podatek zapłacą duże sieci handlo-
we. Jeszcze przed wyborami rząd 

zastanawiał się nad ograniczeniem 
udziału marek własnych w ofercie 
sieci spożywczych. Jest prawdo-
podobne, że ten pomysł niedługo 
wróci. 
duże zmiany czekają też rynek 
alkoholi i wyrobów tytoniowych. 
– Na początku 2020 r. możemy 
się spodziewać, a właściwie być 
pewni podwyżki akcyzy na alkohol 
i wyroby tytoniowe. Jak się szacuje, 
cena paczki papierosów wzrośnie 
średnio o 80 gr. Od lipca 2020 r. 
zostanie też wprowadzona akcyza 
na płyny do e-papierosów – ok. 
0,50 zł za mililitr liquidu, a więc za 
płyn w buteleczce 10 ml trzeba bę-
dzie dopłacić 5 zł. Podwyżka będzie 
więc znacząca. Rynek wyrobów 
tytoniowych czekają zresztą inne 
duże zmiany i nie jest to wyłącz-
nie kwestia akcyzy. W 2020 r. 
za sprawą dyrektywy unijnej ze 
sklepów znikną popularne w Polsce 
papierosy mentolowe, a także inne 
papierosy smakowe oraz tytoń 
cięty zapachowy. To z kolei może 
zwiększyć zainteresowanie tzw. 
nowoczesnymi wyrobami tytoniowy-
mi, czyli bezdymnymi papierosami, 

co w jakimś stopniu zmniejszy straty 
producentów i handlowców. 
pamiętajmy też o zakazie han-
dlu w niedzielę. 
– W 2019 obowiązywał zakaz 
w trzy niedziele w miesiącu, w roku 
przyszłym obejmie praktycz-
nie wszystkie, z wyjątkiem tych 
poprzedzających Wielkanoc i Boże 
Narodzenie. Ponieważ chodzi o jed-
ną dodatkową niedzielę bez handlu, 
nie sądzę, by znacząco wpłynęło 
to na zmniejszenie obrotów sieci 
handlowych, ale też na pewno ich 
nie zwiększy. Oczywiście, niewy-
kluczone są inne zmiany w ustawie 
o zakazie. z informacji prasowych 
wynika, że rząd rozważa nowelizację 
ustawy tak, by w niedzielę oprócz 
właścicieli małych sklepów mogli 
też dorabiać jako sprzedawcy człon-
kowie rodziny właściciela, a także 
emeryci, renciści i studenci. Druga 
zmiana polegałaby na tym, że status 
placówki pocztowej przysługiwałby 
wyłącznie Poczcie Polskiej. A jak 
będzie, przekonamy się w najbliż-
szych tygodniach.

rozmawiał Grzegorz Kozera 

11

Nasz Kolporter 11/2019



W przypadku dobrze sprzedającego się 
produktu zasada jest prosta: im go więcej, tym 
lepiej – mówi MonIKa rudZKa, kontrahentka 
Kolportera, prowadząca pięć punktów 
sprzedaży GeSt w Łodzi.

Handel 
nie lubi pustki

„naSZ Kolporter”: po-
dobno chciała pani zamówić 
w Kolporterze do swoich 
punktów dwa tiry z kolekcją 
„SuperZings 3”?
MonIKa rudZKa: – Jeśli coś 
się dobrze sprzedaje, to dlaczego 
miałam nie zamówić? Akurat ta 
kolekcja należy do najpopular-
niejszych, dzieci dopytywały o nią 
już w lipcu, choć premiera była 
dopiero we wrześniu. Oczywiście, 
z tymi tirami to był trochę żart, 
faktem jednak jest, że w przy-
padku dobrze sprzedającego się 
towaru obowiązuje prosta zasada: 
im go więcej, tym lepiej. Produkt 

musi być w ofercie, inaczej klient 
pójdzie gdzie indziej. Dlatego 
poprosiłam w łódzkim oddziale 
Kolportera o większą dostawę, 
tym bardziej że prowadzę pięć 
punktów, a w grudniu br. otworzę 
kolejne dwa. I dzięki temu, że 
zamówiłam większą ilość, nadal 
mamy kolekcję „superzings 3” 
w sprzedaży, schodzi nam na 
bieżąco.
oprócz kolekcji w pani małej 
sieci dobrze sprzedają się też 
papierosy i bilety komunika-
cyjne. 
– Nie tylko papierosy, bo sprze-
dajemy także wyroby tytoniowe 
i dodatki okołotytoniowe. szeroki 
asortyment wpływa na wzrost 
obrotów. Dodatkowo, wprowa-
dzona w maju dyrektywa unijna 
o śledzeniu drogi papierosów od 
producenta do punktu sprzedaży 
sprawiła, że część detalistów 
zrezygnowała z papierosów. 
A ponieważ handel nie lubi pustki, 
skorzystali na tym tacy handlow-
cy jak ja. Jeśli chodzi o bilety, 
w ofercie mamy tzw. migawki, 
czyli doładowania do biletów, oraz 
bilety papierowe, które drukuje-
my na własnych drukarkach. Nie 
ma możliwości, żeby klient nie 
kupił u nas biletu na autobus lub 
tramwaj. 
a prasa?
– Jej również można dużo sprze-
dać. Przed rokiem, gdy inny dys-
trybutor przeżywał problemy finan-
sowe, część jego dostaw prasy 
trafiała do nas. Otrzymywaliśmy 
znacznie więcej egzemplarzy róż-
nych tytułów niż zwykle. I okazało 

się, że nawet przy zwiększonych 
nadziałach, prasa także dobrze 
schodzi. 
W jaki sposób to się udaje?
– spośród moich punktów tylko 
jeden jest kioskiem, z okienkiem 
na zewnątrz, pozostałe – łącznie 
z tymi, które ruszą w grudniu – są 
z wejściem do środka. W przypad-
ku prasy to bardzo istotne. Prasa 
musi być ułożona przejrzyście, 
w grupach tematycznych i wieko-
wych, żeby klient mógł się zorien-
tować, gdzie jest jaki tytuł, i łatwo 
mógł go znaleźć. salonik daje 
taką możliwość, kiosk już nie. Po-
dam taki przykład: kiedyś miałam 
jeszcze jeden kiosk z okienkiem, 
a po przekształceniu go w salonik 
z wejściem do środka sprzedaż 
prasy wzrosła w nim o 100 proc. 
Korzysta pani z nośników do 
promocji kolekcji wydawni-
czych i czasopism?
– Oczywiście, z małym zastrze-
żeniem, że w kiosku nie ma na 
nie miejsca, ale w pozostałych 
salonikach już tak. ekspozytory 
Kolportera pomagają w sprzedaży, 
więc wręcz należy z nich korzy-
stać. 
W handlu pracuje pani od 
1992 r. Jak pani porówna tam-
ten czas w branży z obecną 
sytuacją?
– Kiedyś nie było problemu ze 
znalezieniem pracowników i klien-
tów, brakowało natomiast towaru. 
Teraz jest na odwrót. Towaru 
jest dużo, natomiast pracowni-
ków trzeba szukać, a o klientów 
walczyć. 

rozmawiał Grzegorz Kozera 
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| ryneK praSoWy

Kolporter – poza podstawową działalnością, jaką jest dystrybucja prasy 
i prowadzenie sieci saloników – świadczy szereg usług logistycznych 
i promocyjnych, z których korzystają wydawcy prasowi, producenci i agencje 
reklamowe. W poprzednim wydaniu pisaliśmy o usługach logistycznych, 
w bieżącym – prezentujemy usługi promocyjne świadczone dla wydawców. 

Kolporter ściśle współpracuje 
z wydawcami przy organizowaniu 
promocji konkretnych tytułów 
prasowych czy kolekcji wydawni-
czych w punktach sprzedaży. Akcje 
promocyjne prowadzone są m.in. 
w salonach prasowych, supermar-
ketach, sieciach handlowych i na 
stacjach paliw. W ubiegłym roku 
odbyło się 1000 rożnego typu 
akcji, a w pierwszej połowie br.  
już 570. 

Kolporter 
– więcej niż dystrybucja

Akcje promocyjne kolportera 
w liczbach 

(rok 2018) 

1000

4500
40 000

100 000

dzięki nośnikom lepsza 
ekspozycja
Wydawcy prasy, książek, kalen-
darzy czy kolekcji przy promocji 
swoich tytułów korzystają z ponad 
dwudziestu stałych nośników 
reklamowych, które ma w ofercie 
Kolporter. Nośniki zapewnia-
ją lepszą ekspozycję produktu 
i łatwiejszy dostęp dla klienta, co 
przekłada się na wzrost sprzedaży. 
Do najpopularniejszych należą 

standy podłogowe, krawaty na 
kolekcje saszetkowe, stałe miejsce 
ekspozycyjne, multifacing, stos na 
ladzie, plakat czy wobblery. 
– Wspólnie z wydawcami przygoto-
wujemy również nośniki specjalnie 
dla konkretnego czasopisma lub 
produktu kolekcjonerskiego  
– mówi sylwia Pniewska, doradca 
ds. promocji w Pionie Administracji 
Wydawnictw Kolportera. – Naj-
nowszym przykładem są standy dla 
kolekcji „superzings 3” i „MojiPops 
2” firmy Magic Box oraz stan-
dy na kalendarze wydawnictwa 
Kalpol.Bis. z takiej formy promocji 
korzystali w tym roku także Burda 
Media Polska, De Agostini Italia, 
Panini czy Ferment. 

łączna liczba akcji promocyjnych w punktach sprzedaży

liczba bezpłatnych saszetek z produktami promującymi serie 
„Super Zings 2” i „Moji Pops” rozdanych w salonikach Kolportera

kwota przeznaczona przez wydawców na nagrody 
w konkursach dla sprzedawców Kolportera

łączna liczba nośników Kolportera wykorzystanych w akcjach promocyjnych
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Usługi promocyjne 
dla wydawców:

Oddzielnym przykładem bardzo skutecznej współpracy z wy-
dawcą jest Książkomat – nowatorski ekspozytor wydawnictwa 
edipresse Polska s.A. do promocji i sprzedaży książek w atrak-
cyjnej cenie. Książkomat został zaprojektowany przez wydawnic-
two, natomiast Kolporter dostarczył go do wybranych punktów 
sprzedaży i zadbał o jego odpowiednią ekspozycję. 
są także inne możliwości reklamy, realizowanej wspólnie 
z Kolporterem. Na przykład w sieci sklepów Auchan, o czym pi-
saliśmy we wrześniowym numerze „NK”, w ostatnich miesiącach 
przeprowadzono 6 akcji wyprzedażowych – w strefie promocyjnej 
eksponowane były wybrane przez wydawcę tytuły w wyjątkowo 
atrakcyjnych cenach. z kolei w sieci saloników Kolportera rozda-
no ok. 40 tys. bezpłatnych saszetek z produktami promującymi 
serie „super zings 2” i „Moji Pops”. 

Komunikacja ze sprzedawcami 
Ponadto Kolporter proponuje wydawcom inne narzędzia promo-
cyjne. Jednym z nich jest możliwość komunikacji ze sprzedaw-
cami – dwa razy w miesiącu przygotowywany jest wewnętrzny 
newsletter z informacjami o nowościach rynkowych, który 
dociera m.in. do sprzedawców prasy. Kolejna forma komunikacji 

Akcje promocyjne z wykorzystaniem 
nośników reklamowych

Ulotka reklamowa dołączana 
do dokumentu dostawy 

Informacja reklamowa na dokumencie dostawy 

Reklama w miesięcznikach „Nasz 
Kolporter” i „Salonik Prasowy” 

Standy podłogowe zapewniają lepszą ekspozycję produktu i łatwiejszy dostęp 
dla klienta, co przekłada się na wzrost sprzedaży. Na zdjęciu, od lewej, standy 
do promocji kalendarzy Kalpol.Bis oraz kolekcji MojiPops i SuperZings 

to dołączanie kolorowych ulotek do dokumentów dostarczanych 
do punktów sprzedaży lub prenumeratorów. Wydawcy – i nie 
tylko oni – mają też możliwość zamieszczenia reklam swoich pro-
duktów, a także tekstów informacyjnych w miesięczniku „Nasz 
Kolporter”, który co miesiąc jest czytany przez ponad 20 tysięcy 
współpracujących z Kolporterem sprzedawców.

GK

15

Nasz Kolporter 11/2019



Silny tradycją 
i tekstami 

Życie pokazało, że sposób prowadze-
nia i redagowania gazety, choć dia-
metralnie zmieniały się przez lata nie 
tylko możliwości techniczne, zyskał 
przychylność zabrzan. Od pierwsze-
go wydania z 2 grudnia 1956 roku 
tygodnik stał się najpoczytniejszym 
i cieszącym się największym zaufa-
niem lokalnym źródłem informacji. 
Niebagatelną rolę w osiągnięciu tego 
mieli i mają jego kolejni redaktorzy 
naczelni. Najdłużej, bo aż ćwierć 
wieku o kształcie gazety decydował 

na przestrzeni 63 lat zmieniały się warunki polityczne i wydawnicze, szata 
graficzna, zasięg i redaktorzy naczelni. niezmienne zostało dążenie do 
poruszania najtrudniejszych i najciekawszych spraw miasta. „Głos Zabrza 
i rudy śląskiej” nigdy nie owijał i nadal nie owija niczego w bawełnę.

redaktor Władysław Ławicki, naczel-
ny „Głosu zabrza” w latach 1961–
86. To on doprowadził do pełnego 
usamodzielnienia się tygodnika, gdyż 
początkowo wydawany był wspólnie 
z gazetą dla Gliwic. W tym samym 
czasie „Głos” został – podobnie jak 
inne śląskie gazety – przejęty przez 
RsW Prasa-Książka-Ruch. 

dla Zabrza i rudy śląskiej
W 1982 roku „Głos zabrza” 
został oficjalnie przemianowany na 

„Głos zabrza i Rudy Śląskiej” i tak 
pozostaje do dziś. W związku z tym 
więcej miejsca na szpaltach zaczęto 
poświęcać sprawom Rudy Śląskiej, 
sąsiadującej z zabrzem. 
W maju 1986 r. redaktorem na-
czelnym został Ryszard Fedorowski. 
zmiana na tym stanowisku nastą-
piła ze względu na niezadowolenie 
miejscowej władzy, która dotych-
czasowemu szefowi zarzucała m.in. 
ignorowanie prestiżowych z punktu 
widzenia partii wydarzeń. Nowy 
szef przeprowadził redakcję przez 
trudny okres zmian ustrojowych. Od 
stycznia 1991 r. nowym wydaw-
cą tygodnika została zabrzańska 
spółdzielnia Pracy Dziennikarzy – 
Redakcja i Wydawnictwo, założona 
przez zespół redakcyjny. Potem 
jego szefem został Jan lazar, który 
sprawował tę funkcję do przejścia na 
emeryturę w marcu 2004 r.

dużo czytelników i spraw 
sądowych
Po tej dacie kierownictwo redakcji 
znacznie odmłodniało, a nowym 
prezesem–redaktorem naczelnym 
został wieloletni dziennikarz „Głosu” 
Jakub lazar. Od tego momentu 
jeszcze większy nacisk redakcja 
położyła na dziennikarstwo śledcze 
i interwencje prasowe. To sprawi-
ło, że rosła liczba czytelników, ale 
też... spraw sądowych wytaczanych 
gazecie. Do historii przeszła nagło-
śniona przez tygodnik sprawa długów 
poprzedniego prezydenta zabrza 
i „nękania” przez policję i prokuraturę 
redaktora naczelnego. Ostatecznie 
„Głos” okazał się gazetą postępują-
cą zgodnie z prawem, a prezydent 
odsiaduje wyrok za… morderstwo 
dłużnika. spraw mniejszego kalibru 
jest wiele, ale gazeta szeroko pisze 
także o ważnej w zabrzu ekologii, 
sporcie czy kulturze. W porówna-
niu z dawnymi czasami w drugą 
sześćdziesiątkę tygodnik wszedł 
z bardzo małym, praktycznie trzyoso-
bowym zespołem, dbającym także 
o stronę graficzną gazety, wszelkie 
sprawy techniczne i gospodarcze, 
a na dodatek prowadzącym stronę 
internetową. 
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Jakub Lazar, naczelny tygodnika, z nowym 
wydaniem na tle archiwalnego szyldu
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pod koniec lat 60. ubiegłego wieku mercedes w 114/115 był samochodem, 
o którym średnio zarabiający mieszkaniec Zachodu mógł realnie myśleć.

niezniszczalny mercedes

Rok 1968 – trudno uwierzyć, jak 
wiele spraw się wtedy wydarzyło, 
i to takich, które odcisnęły swoje 
piętno na przyszłych dziesięciole-
ciach. Polski Marzec, paryska wiosna 
i lato, inwazja na Czechosłowację, 
zabójstwo Martina luthera Kinga 
i Roberta Kennedy'ego. Nie wszystko 
było jednak takie dramatyczne – płyta 
„The Beatles”, już z wytwórni „Apple”, 
otrzymała 19-krotnie tytuł platynowej 
i raz diamentowej, a piosenka „hey 
Jude” święciła wielkie triumfy. Widać 
było bunt dorastającego powojen-
nego pokolenia „baby boom”. Dzisiaj 
wchodzi ono w jesień życia i z roz-
rzewnieniem wspomina tamte lata, 
a zatem i samochody, o jakich wtedy 
młodzi ludzie marzyli, a niektórzy 
nawet je posiadali.

Jeżdżąca poprawność
Mercedes w 114/115 to bardzo 
ważne auto tamtych lat. Mimo że to 
mercedes, to jednak należał do grupy 
samochodów, o jakich zarabiający 
średnio dobrze europejczyk czy 
Amerykanin mógł realnie myśleć. 
Niestety, nie dotyczyło to naszej 
części świata za żelazną kurtyną. Co 
jest w nim fascynującego? Choćby 
linia nadwozia, która wyszła spod ręki 

Francuza Paula Bracq'a, Austria-
ka Karla Wilfierta i Włocha Bruno 
sacco. To jeżdżąca poprawność 
tamtej epoki. spokojne, kanciaste 
linie, bez szaleństw i awangardowych 
pomysłów, za to o znakomitych 
proporcjach. I chyba to zapewnia mu 
długowieczność. Niektórzy twierdzą, 
że to ponadczasowość, z czym jed-
nak trudno mi się zgodzić. Mógłbym 
pokazać wiele innych samochodów, 
o których możemy powiedzieć, że są 
bardziej ponadczasowe. Mercedes 
w 114/115 jednak się nie zestarzał.
Design to jedno, ale dla posiada-
czy ważne były także parametry 
techniczne i użytkowe oraz trwałość 
auta. Płacąc wtedy za w 114/115 
sporą, ale nie powalającą kwotę – od 
11 tys. DM wzwyż – kupowaliśmy 
pewność, że przez kilka lat będzie-
my jeździć samochodem, który 
ciągle będzie wyglądał prestiżowo. 
Dlaczego było to ważne? Bo już na 
przełomie lat 60. i 70. u „europejskich 
Amerykanów”, czyli Niemców, miarą 
sukcesu życiowego i statusu było 
posiadanie nowego auta. z tego 
powodu wszelkie łatwe do zobaczenia 
zmiany były w tej serii wprowadzane 
spokojnie i z umiarem. Oczywiście 
już na wstępie wykluczono wersje 

pick-upa czy furgona, którymi Klaus 
lub Friedrich jeździliby z drabiną ma-
larską do klienta. Były taksówki, ale 
firma przezornie na klapie bagażnika 
umieszczała informację o tym, co 
właściciel kupił i ma pod maską. To 
rzutowało znacząco na cenę i grupę 
klientów. Nadwozia pick-up, kombi 
czy karawan były, ale powstały w ma-
łych seriach lub wręcz pojedynczych 
egzemplarzach w firmach karoseryj-
nych Binz, Miesen lub Pollman. 

nie do zdarcia
Już dawno mercedesy generacji 
w 114/115 trafiły do grona ulubio-
nych samochodów kolekcjonerskich, 
chociaż ze względu na sporą liczbę 
wyprodukowanych egzemplarzy 
(ok. 1,9 miliona) tylko niektóre 
wersje nadwoziowe i silnikowe są 
wyżej cenione. Wszystkie zaś dają 
naprawdę sporą przyjemność prowa-
dzenia i nadają się nawet do dalszych 
podróży. Ważna uwaga – samochody 
posiadają pasy bezpieczeństwa, 
co pozwala na montowanie w nich 
fotelików dziecięcych, a więc są też 
propozycją na oldtimera dla młodych 
małżeństw. Niezła dostępność 
części i ich trwałość to kolejny atut 
samochodów, z których najmłodsze 
ukończyły 42 lata. Dopracowa-
nie konstrukcyjne mercedesów 
w 114/115 zbudowało opinię, że są 
to samochody nie do zdarcia.
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niezniszczalny mercedes



Jubileusz 
Media Service Zawada

przełomowa kolekcja 
Pierwszym przedsięwzięciem, jakie-
go podjęła się firma Media service 
zawada, było zarządzanie sprzedażą 
powierzchni reklamowej dla wydaw-
nictwa Bauer. – To były początki, bo 
z czasem portfel naszych klientów 
poszerzył się m.in. o wrocławskie 
wydawnictwo Phoenix Press Media, 
a lata 1997-2002 okazały się praw-
dziwym przełomem – mówi dariusz 
chmielewski, dyrektor dystrybucji 
Msz. – Rozpoczęliśmy wówczas 
współpracę z wydawnictwem Mar-
shall Cavendish. Wspólnie stworzy-
liśmy w Polsce znaną i lubianą ko-
lekcję „Świat Wiedzy”, która w ciągu 
kilku lat sprzedała się w ogromnym 
nakładzie 200 milionów.
Wkrótce domeną Msz stały się 
czasopisma oraz książki dla dzieci 

Media Service Zawada działa na polskim rynku wydawniczym już od 1994 
roku i jest jednym z liderów wśród wydawnictw specjalizujących się w publi-
kacjach dla dzieci i młodzieży. 

w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
Publikacje Media service zawada 
powstają na podstawie najpopu-
larniejszych filmów i kreskówek, 
emitowanych w kanałach telewi-
zyjnych, oraz lubianych przez dzieci 
gier i kolekcji zabawek. – Obecnie 
jesteśmy wiodącym wydawnictwem 
sektora licencyjnego. W naszym 
portfolio niepodzielnie królują „Świn-
ka Peppa”, „Psi Patrol”, „scooby-
-Doo!” i „l.O.l. surprise” – wylicza 
Izabella Sieńko-Holewa, redaktor 
naczelna. – W tym roku dołączyły 
do nich także „Treasure X” i „44 
Koty”. za naszym sukcesem stoi 
doświadczenie, znakomity zespół 
specjalistów, imponujące portfolio 
wydawnicze.
O każdą licencję wydawnictwo dba 
z największą starannością. Publi-

kacje Msz towarzyszą dzieciom 
w domach, przedszkolach i podczas 
wakacji. Książki, kolekcje filmowe 
i czasopisma z prezentami pomyślane 
są tak, aby nie tylko bawiły, ale też 
uczyły oraz kształciły dobre przyzwy-
czajenia, zwłaszcza u najmłodszych 
odbiorców. zanim publikacja trafi 
w ich ręce, sprawdzana jest pod ką-
tem merytorycznym i opracowywana 
przez redaktorów, metodyków i pe-
dagogów. Wydawnictwo propaguje 
bezpieczne treści, które uczą przez 
zabawę, dostarczają wiedzy podanej 
w prosty, naturalny sposób, w zgo-
dzie z możliwościami intelektualnymi 
i manualnymi maluchów.

coraz więcej tytułów 
Doświadczenie i znajomość rynku 
wydawniczego pozwalają Media 
service zawada na nieustanny 
rozwój. – Ostatnich kilka lat poświę-
ciliśmy książkom – mówi Mariusz 
Kowalski, p.o. dyrektora marketingu 
– Opowiadania i książeczki z zada-
niami i kolorowankami nieustannie 
cieszą się olbrzymią popularnością 
wśród naszych czytelników. Teraz 
daliśmy im okazję, by mogli sięgnąć 
po szerszą gamę produktów – 
publikacje z układankami, figurkami 
bohaterów, dodatkami elektronicz-
nymi, wymazywalnymi flamastrami, 
naklejkami wielokrotnego użytku 
oraz książki dźwiękowe. Każda 
pozycja pomyślana jest tak, aby 
dawała możliwość wielogodzinnej 
zabawy. Nie zapominamy przy tym 
o jakości naszych produktów. Dbamy 
o certyfikaty i sprawdzamy, czy każdy 
z komponentów został przebadany 
i jest bezpieczny dla dzieci – dodaje 
dyrektor Chmielewski.

red
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Nobel 
dla Olgi Tokarczuk

Medale 
lekkoatletów 

Piłkarze jadą na Euro

Wielki  sukces Polski  i  polskiej  literatury. Decyzją  Akademii 
szwedzkiej Olga Tokarczuk została  laureatką  literackiej Na-
grody Nobla za rok 2018. W uzasadnieniu napisano, że pol-
ska  pisarka  została  wyróżniona  „za  wyobraźnię  narracyjną, 
która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie gra-
nic jako formę życia”. Tokarczuk należy do najwybitniejszych 
i  zarazem najbardziej  poczytnych polskich pisarzy.  Jest  au-
torką m.in. takich dzieł, jak „Prawiek i inne czasy”, „Bieguni”, 
„Księgi Jakubowe”, „Dom dzienny, dom nocny” czy „Prowadź 
swój pług przez kości umarłych”. Jej książki były przekładane 
na ponad 20 języków. 
Akademia szwedzka ogłosiła  również, że drugim  laureatem 
literackiego Nobla –  za  rok 2019 –  został  austriacki pisarz 
Peter handke. 

zwycięstwami 3:0 nad Łotwą i 2:0 nad Macedonią Północną piłkarska reprezentacja Polski 
zapewniła sobie udział w przyszłorocznych Mistrzostwach europy. Rozgrywki w grupie elimi-
nacyjnej jednak jeszcze się nie skończyły. Polsce do rozegrania zostały mecze: ze słowenią 
(u siebie) i z Izraelem (na wyjeździe). Oba spotkania zdecydują, czy Polska zajmie pierwsze czy 
drugie miejsce w grupie. 

z sześcioma  medalami  wrócili  z Mistrzostw 
Świata w Katarze polscy lekkoatleci. Nie zawiódł 
Paweł  Fajdek  (na  zdjęciu),  który  zdobył  złoty 
medal  w rzucie  młotem.  Był  to  jego  czwarty 
z rzędu tytuł mistrza świata. srebro wywalczyli 
Joanna  Fiodorow  (rzut młotem)  oraz  sztafeta 
kobiet 4x100 m, a brązowe medale Piotr lisek 
(skok o tyczce), Wojciech Nowicki (rzut młotem) 
i Marcin lewandowski (1500 m).
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Wyrok po myśli 
frankowiczów

Obowiązkowy 
split payment 

Co dalej  
z brexitem?

Do USA bez wiz

Korzystny dla frankowiczów wyrok Trybunału sprawiedliwości 
Unii europejskiej otworzył drogę do przewalutowania kredytów 
frankowych po kursie z dnia zaciągnięcia i przy zachowaniu 
korzystnego oprocentowania. Wyrok nie zmienia jednak 
bezpośrednio sytuacji indywidualnego kredytobiorcy. – Aby 
skorzystać z ewentualnego dobrodziejstwa płynącego z wy-
roku, kredytobiorca będzie musiał skierować sprawę do sądu 
krajowego. Wyrok TsUe oznacza jednak znaczne zwiększenie 
szans na wygraną – wyjaśnia ekspert prawny BCC Radosław 
Płonka. 

Prezydent UsA Donald Trump podpisał dokument 
obejmujący Polskę programem bezwizowym (Visa 
Waiver). To jeszcze nie oznacza automatycznego 
zniesienia wiz. Najpierw odbędzie się procedura, która 
ma do tego doprowadzić, a to zajmie kilka-kilkanaście 
tygodni. Gdy wizy zostaną zniesione, Polacy będą 
mogli podróżować do UsA w celach turystycznych 
lub biznesowych na okres do 90 dni bez konieczności 
wcześniejszego uzyskania wizy. 

Od  1  listopada  br.  polskich 
p r z eds i ęb i o r ców   zac zą ł 
obowiązywać split payment, czyli 
podzielona płatność. Polega on 
na tym, że płatności nabywców 
za  dany  towar  bądź  usługę 
trafiają na dwa konta bankowe 
dostawcy, a wartość netto jest 
oddzielona od kwoty podatku 
VAT.  Dodajmy,  że  podzielona 
płatność  dotyczy  wszystkich 
transakcji  i usług,  gdy  ich 
wartość przekroczy 15 tys. zł. 

W dalszym  ciągu  nie  wiadomo, 
kiedy  i na  jakiej  zasadzie  dojdzie  do 
brexitu,  czyli  wyjścia Wielkiej  Brytanii 
z Unii  europejskiej.  Premier  Boris 
Johnson prowadzi negocjacje zarówno 
z brytyjskim paramentem, jak Ue. Bez 
względu  na  ich  wynik,  skutki  brexitu 
odczuje  także  Polska.  Jak  wyliczył 
„Tygodnik  Gospodarczy”  Polskiego 
Instytutu  ekonomicznego,  spadek 
eksportu  w wyniku  brexitu  z umową 
obniży PKB w Polsce o 0,14 proc., czyli 
ok.  3 mld  zł. W przypadku  twardego 
brexitu  będzie  to  0,24  proc.,  a więc 
równowartość ok. 5 mld zł.
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Przegląd zagraniczny

Szwecja
Ukazujący się od 2005 r. 
szwedzki lewicowy dziennik 
„Dagens eTC” zapowiedział, że 
nie będzie zamieszczał reklam 
produktów, które bazują na 
paliwach kopalnych. W ten spo-
sób redakcja reaguje na kryzys 
klimatyczny. Dla nas to kwestia 
wiarygodności, choćby kosztem 
strat finansowych – można prze-
czytać w artykule wstępnym. 
Redakcja wezwała także inne 
media, aby postąpiły podobnie. 

Wielka brytania
Książę harry i księżna Meghan 
pozwali brytyjski tabloid „Mail 
on sunday”. stało się to po 
tym, jak gazeta opublikowała 
prywatny list, jaki księżna 
sussex napisała do swojego 
ojca. W specjalnym oświad-
czeniu książę harry stwierdził 
– przypominając to, co spotkało 
jego matkę, księżnę Dianę – że 
się nie godzi, by media po raz 
kolejny znęcały się nad osobą, 
którą kocha. 

Stany Zjednoczone 
z funkcji redaktora naczelnego amerykań-
skiego magazynu „sports Illustrated" rezy-
gnuje po 27 latach Chris stone. spekuluje 
się, że decyzja stone’a ma związek ze zmianą 
wydawcy pisma. Firma Authentic Brands Group 
zamierza zredukować zespół redakcyjny nawet 
o 40 osób.
„sports Illustrated" to popularny na całym 
świecie dwutygodnik, znany m.in. z okładek, na 
których pojawiają się sportsmenki w kostiumach 
kąpielowych. Czasopismo ukazuje się od 1954 r. 
Nowego wydawcę będzie miał też inny ame-
rykański dwutygodnik „New York Magazine”, poświęcony m.in. 
polityce i kulturze. Magazyn zostanie przejęty przez Vox Media od 
wydawnictwa New York Media, dotychczasowego wydawcy „New 
York Magazine” oraz kilku serwisów internetowych. Nowy właści-
ciel liczy, że po przejęciu „NYM” wzrosną wpływy z reklam.

Singapur
Nawet 10 lat więzienia i grzywna do 721 tys. dolarów 
może grozić osobie, która rozpowszechnia w internecie 
fake newsy, czyli fałszywe informacje. Tak drakońskie 
przepisy wprowadził singapurski parlament, dając tym 
samym rządowi możliwość cenzurowania treści uka-
zujących się w sieci. Nową ustawę ostro skrytykowały 
organizacje broniące praw człowieka, m.in. Amnesty 
International. Ich zdaniem wprowadzone przepisy ograni-
czają wolność słowa i służą dławieniu krytyki władz. 
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Agata Kulesza pięć lat temu, podczas oskarowej nocy w los 
Angeles, na chwilę wymknęła się z widowni po orzeszki 
i przegapiła wręczenie statuetki dla „Idy”. Dziś opowiada o tym 
z uśmiechem i przyznaje, że jest szczęśliwa, bo kocha film 
miłością wzajemną. Ulubiona aktorka Pawła Pawlikowskiego, 
Wojciecha smarzowskiego i Kingi Dębskiej, ponownie wystąpiła 
w serialu TVN „Pułapka”.

Agatą 
Kuleszą

rozmowa z 
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Czuję się
na swoim miejscu

Kiedy spotkałyśmy się po raz 
pierwszy, mówiła pani o tym, jak 
bardzo się cieszy, że są prze-
strzenie, w których dane jest jej 
debiutować przed czterdziestką. 
czy wciąż ma pani w sobie taką 
dziecięcą radość z tego, co 
przynosi ten zawód?
– Tak! Teraz myślę sobie, że są 
rzeczy, w których zadebiutuję przed 
pięćdziesiątką, bo jeszcze parę lat 
mi do niej zostało (uśmiech – przyp. 
red.). Mam nadzieję, że przede mną 
rzeczy, których się nauczę i wyzwa-
nia, na które mam szaloną ochotę.
Spędziła pani 17 lat w teatrze 
dramatycznym. Kiedy pani z nie-
go odeszła, wydarzył się „taniec 
z Gwiazdami” i ten zawodowy 
parkiet cudownie wiruje do dziś.
– Kiedy myślę o swojej drodze 
aktorskiej, to bardzo lubię tę drogę. 
Obecnie gram dwa przedstawienia 
w Teatrze Ateneum. zapraszam na 
„Merylin Mongoł” w reż. Bogusława 
lindy oraz „Nad czarnym jeziorem” 
w reż. Iwony Kempy. I lubię to robić, 
ale ciekawe propozycje filmowe 
sprawiły, że ostatnio trochę od teatru 
odeszłam i bardziej pochłania mnie 
film.
Film to miłość od pierwszego 
wejrzenia? czy też trochę jak 
w piosence „odkryjemy miłość 
nieznaną”?
– zawsze kochałam mój zawód, ale 
teraz kochamy się miłością wzajemną 
(uśmiech – przyp. red.). To bardzo 
przyjemna zależność i bardzo fajna 
relacja. Cieszę się, że w życiu mi się 
to zdarzyło, bo o ile ten zawód potrafi 
być przepiękny, to również potrafi być 
okrutny, frustrujący, niewdzięczny, 
dający poczucie niespełnienia.
dziedzictwo teatralne, narzędzia, 
które pani posiadła, to wszystko 
sprawiło, że od dziesięciu blisko 
lat może pani grać takie, a nie 
inne postaci na dużym ekranie.

Zawsze kochałam mój 
zawód, ale teraz kochamy 
się miłością wzajemną.

– Wyrosłam z teatru, jestem aktorką 
zawodową, po szkole teatralnej, 
a więc jestem nauczona myślenia 
o dramaturgii, o całości przedsię-
wzięcia, o budowaniu postaci, ale 
najwięcej, tak naprawdę, nauczyłam 
się idąc tą moją drogą w teatrze, 
telewizji i na planie filmowym wraz 
z kolejnymi rolami. Myślę, że te do-
świadczenia pozwalają mi na odwagę 
pokazywania coraz to nowych barw 

w rolach, a na pewno pomagają lepiej 
orientować się, jak konstruować role. 
Niektórzy to zauważają i ufam, że 
jeszcze trochę przede mną.
Jakie scenariusze do pani przy-
chodzą?
– Najczęściej są w nich role mocnych 
i smutnych kobiet.
te odcienie mroku, które dopa-
dają pani bohaterki, są naprawdę 
ciężkie.
– Interesują mnie takie role, które 
są opowieścią o człowieku, coś, co 
sama chciałabym obejrzeć w kinie.
Kiedyś marzyła pani o księgarni 
dla dzieci?
– Tak, miałam mnóstwo pomysłów! 
Teraz ten zawód mnie wessał, choć 
czasami myślę: „Boże, co to będzie, 
jak poczuję wypalenie zawodowe?”. 
Nic takiego na szczęście się nie dzie-
je, czuję się na swoim miejscu, ale 
przychodzi taka myśl: czy ja umiem 
robić coś innego?
Grając olgę Sawicką, autorkę 
bestsellerów „pułapka” i „be-
stia”, może pani poznać ten 
świat. 
– To prawda. Mam jedno życie w cią-
gu, którego mogę przeżyć wiele żyć.
Z czym przyszło się pani mierzyć 
ostatnio?

– W styczniu byłam dwa miesiące 
w Rumunii, gdzie realizowałam film 
Aleksandra Mindadze „Parquet”. 
To koprodukcja rosyjsko-angielsko-
-estońsko-polska, w której oprócz 
mnie zagrał jeszcze Andrzej Chyra 
i fantastyczna aktorka izraelska. 
Bardzo ciekawe, autorskie kino. 
została nam jeszcze jedna scena 
do nakręcenia, czekamy na zimę. 
zagrałam też w „sali samobójców. 

hejter” Janka Komasy, 
a w lecie w drugiej serii 
serialu „Pułapka” dla 
TVN i w „Ultraviolet” dla 
AXN.
Jakie to są kobiety?

– silne, nonszalanckie, wrażliwe, bę-
dące w opresji, które walczą o siebie 
i o swoje życie, starające się wyjść 
zwycięsko z tego mroku.
czerpie pani od nich siłę?
– A może ja im daję swoją siłę? 
(uśmiech – przyp. red.).
Jak scenarzyści poprowadzili 
problem olgi z alkoholem?
– Jest zaznaczony, ale wydaje mi się, 
że Olga dała sobie radę z nałogiem 
dzięki ewie i dzięki temu, że ma 
kogoś bliskiego.
to nie jest klasyczna rodzina 
matka – adoptowana córka, bo 
na to obie są zbyt niezależne 
i nieokiełznane. ale znając już 
historię obu bohaterek, olga jest 
odbiciem w lustrze dla ewy.
– Tak. One są bardzo podobne, po-
kiereszowane przez życie, kolczaste, 
zamknięte w sobie, ale gdzieś tam 
nawzajem sprawiają, że te kolce im 
odpadają. O ile w pierwszej „Pułap-
ce” to ewa przyglądała się swojej 
przeszłości, w drugiej serii to Olga 
musi się zmierzyć ze swoją traumą 
z przeszłości.

rozmawiała  
beata banasiewicz/aKpa
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Fotografa i dziennikarza arthura Felliga podejrzewano o paranormalne zdolności, ponieważ w miejscach 
zbrodni i wypadków często pojawiał się przed przyjazdem policji i innych służb. ale nie tylko dlatego stał się 
jednym z najbardziej znanych reportażystów w historii dziennikarstwa.

Jego prawdziwe nazwisko 
brzmiało Usher Fellig. Urodził 
się w 1899 r. w złoczowie, który 
wtedy należał do Austro-Węgier, 
obecnie do Ukrainy. Kiedy miał 
dziesięć lat, jego rodzice zdecydo-
wali się wyemigrować do Ameryki, 
a konkretnie – do Nowego Jorku. 
Właściwie nie była to emi-
gracja, tylko ucieczka przed 
pogromami żydowskimi, do 
których wówczas często do-
chodziło na tamtych terenach. 
W stanach Fellig zmienił imię 
na Arthur, ale sławę zyskał 
jako WeeGee. Ten pseudonim 
wziął się ze sposobu, w jaki 
fotoreporter wymawiał nazwę 
tablicy Ouija wykorzystywanej 
w seansach spirytystycznych. 

nowy Jork nocą
Jako młody człowiek imał się 
różnych zajęć, m.in. sprze-
dawał cukierki i robił zdjęcia 
przechodniom, zatrudnił się 
też w ciemni fotograficznej. 
Ta ostatnia praca sprawiła, 
że fotografia i fotografowanie 
stały się dla niego czymś więcej 
niż pasją – stały się jego życiem. 
Pracował głównie w nocy. Pene-
trował ulice Nowego Jorku, ale 
nie w bogatych dzielnicach, tylko 
w tych biednych, zapełnionych 
slumsami, a warto pamiętać, że 
były to czasy Wielkiego Kryzysu. 
znał policjantów, ale także gang-
sterów. Jego ulubionymi tematami 
były morderstwa, wypadki samo-
chodowe, samobójstwa, pożary. 
lubił zatrzymywać w kadrze 

Fotoreporter
życia i śmierci 

Wykonane przez WeeGee’ego 
zdjęcie znalazło się także na 
okładce płyty George’a Micha-
ela „Listen Without Prejudice”

moment aresztowania tego czy 
innego przestępcy. Fotografował 
bezdomnych, prostytutki, złodziei. 
Często na jego czarno-białych 
fotografiach można zobaczyć le-
żące w kałuży krwi bądź przykryte 
prześcieradłem ofiary gangster-
skich porachunków lub wypadków 

drogowych. Jak pisze autor bloga 
fototekstura.pl, „Fellig fotografo-
wał głównie nocą i musiał używać 
lampy, która nie tylko doświetlała 
kadr, ale nadawała punktowej 
surowości i klimatu zdjęciu. Bły-
skiem lampy rozbierał i obnażał to 
miasto”. 
W 1935 roku stał się niezależnym 
fotoreporterem, pracującym dla 
nowojorskiego dziennika „Daily 
News” (wychodzi do dzisiaj), który 
uważany jest za pierwszy tabloid. 
Jego fotografie trafiały zwykle 

na jedynki „Daily News”, a także 
innych gazet codziennych. Jako 
jedyny nowojorski dziennikarz 
otrzymał zgodę na podsłuchiwanie 
policyjnych kanałów radiowych. 
W bagażniku samochodu woził 
aparat, lampę błyskową oraz 
ubranie na zmianę, na wszelki wy-

padek, gdyby został obryzgany 
krwią. 

bogactwo i bieda
„WeeGee mówił o sobie, że 
jest profesjonalistą – pisze 
Anna lewandowska w arty-
kule »Najłatwiej sfotografować 
morderstwo«. – Dwa lata 
zajęło mu znalezienie idealne-
go zdjęcia pijaka, aż wreszcie 
trafił na mężczyznę śpiącego 
na chodniku przed zakładem 
pogrzebowym. »zalany w tru-
pa« – nasuwa się oczywisty 
tytuł”. Ta sama autorka 
opowiada historię zdjęcia pt. 
„Krytyk”, żeby zobrazować 
podejście WeeGee’ego do 
pracy. Fotografia została zro-
biona w 1943 roku, w wie-

czór premiery „Borysa Godunowa” 
w Metropolitan Opera: „Trwała 
wielka gala, na miejsce zjechała 
się śmietanka towarzyska. zatrud-
niona przez Weegee’ego asystent-
ka znalazła jedną ze stałych klien-
tek pobliskiego baru. Kobieta, 
napojona słuszną porcją taniego 
wina, ledwie trzymała się już na 
nogach, gdy do wejścia opery 
zaczęły podjeżdżać limuzyny. 
Pchnięta w odpowiednim kierunku 
zdołała jednak dojść do dwóch 
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nobliwych dam, doskonale znanych w kulturalnym światku Nowego Jor-
ku. WeeGee błyskawicznie zrobił kilka zdjęć – bogactwo i bieda zostały 
zamknięte w jednym kadrze” – puentuje Anna lewandowska.
Kiedy skończyła się II wojna światowa, Weegee był już znanym 
i uznanym fotoreporterem, a swoje prace sygnował specjalnym stem-
plem „WeeGee The Famous” („sławny WeeGee”). Wydał dwa albumy 
fotograficzne „Naked City” („Nagie miasto”) i „Naked hollywod” („Nagie 
hollywod”) oraz autobiografię „WeeGee by WeeGee”. Współpracował 
z hollywood, gdzie kręcił krótkie filmy dokumentalne oraz robił zdjęcia 
z planów filmowych, m.in. „Dr strangelove” stanleya Kubricka. Wśród 
pozujących mu modelek była Marilyn Monroe. 

Inspiracja dla pokoleń
Prace WeeGee’ego stały się inspiracją dla następnych pokoleń 
fotoreporterów prasowych i filmowców, trafiły też do wielu galerii na 
całym świecie (stała ekspozycja znajduje się w nowojorskim Muzeum of 
Modern Art ), pokazywane są na wystawach. Można je było zobaczyć 
również w Polsce – w 2009 roku w Krakowie zaprezentowano oryginal-
ne fotografie WeeGee’ego, powstałe w latach 1935-1947, a pochodzą-
ce z kolekcji hendrika Berinsona, właściciela galerii w Berlinie.
W 1992 roku powstał film howarda Franklina „Reporter” (tytuł oryginal-
ny „The Public eye”, „Oko Publiczne”), w którym tytułową postać zagrał 
znakomity aktor Joe Pesci. Głównym bohaterem jest wszędobylski 
i wścibski fotoreporter leon Bernstein, którego postać częściowo zo-
stała wzorowana na Weegee. W filmie wykorzystano zresztą oryginalne 
zdjęcia Felliga. 
Wykonane przez WeeGee’ego zdjęcie znalazło się także na okładce 
płyty George’a Michaela „listen Without Prejudice”.

Grzegorz Kozera
Korzystałem z artykułu Anny lewandowskiej na Onet.pl oraz tekstu na blogu 
Fototekstura.pl

debiut „Vogue Man”
Na rynku zadebiutował magazyn 
„Vogue Man” (Visteria), na razie jako 
wydanie specjalne „Vogue Polska”. 
Pismo ukazało się z trzema okładka-
mi: z Jerzym skolimowskim, Jonem 
Kortajareną oraz Jakubem Józefem 
Orlińskim. „Debiutanckie polskie 
wydanie »Vogue Man« robione jest 
z myślą o wszystkich mężczyznach 
interesujących się kulturą i modą” 
– napisał Filip Niedenthal, redaktor 
naczelny „Vogue Polska”, witając 
czytelników premierowego numeru 
magazynu. „Vogue Man” ukazał się 
w cenie 16,90 zł.

„pc Format”  
i „cd-action” połączone
Wydawnictwo Bauer zadecydowało 
o połączeniu w listopadzie redakcji 
magazynów komputerowych „PC 
Format” i „CD-Action”. szefem 
wspólnego zespołu został Adam 
Chabiński, redaktor naczelny „PC 
Format”, a jego zastępcą odpowie-
dzialnym za magazyn „CD-Action” 
Michał Kuszewski. 
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Prace WeeGee’ego stały się inspiracją dla na-
stępnych pokoleń fotoreporterów prasowych i fil-
mowców, trafiły też do wielu galerii na całym 
świecie

FleSZ |

29

Nasz Kolporter 11/2019



Większy obrót,
mniej transakcji

Jak wynika z danych cMr, we wrześniu 2019 r. całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych  
do 300 m2 była o 7,1% wyższa niż rok wcześniej, choć liczba transakcji nieznacznie spadła. W porównaniu 
z sierpniem 2019 r. obroty placówek małoformatowych spadły o 10%, a liczba transakcji zmniejszyła się o 8,5%. 

temperatura a sprzedaż
Jak co roku w sklepach mało-
formatowych wraz ze spadkiem 
temperatur zmniejsza się liczba 
transakcji (a wraz z nią także war-
tość sprzedaży), bo klienci rzadziej 
wpadają tam po lody czy napój 
z lodówki. W 2019 r. letnie upały 
skończyły się wraz z początkiem 
września, co od razu przełożyło się 
na spadek sprzedaży m.in. napojów 
gazowanych (we wrześniu liczba 
transakcji była o 23% niższa niż 
w sierpniu), wody (spadek o 27%) 
i piwa (o 17%). Największe spadki 
(o ponad 50%) odnotowała jednak 
kategoria najbardziej wrażliwa 
na pogodę, czyli lody – jeszcze 
w sierpniu po mrożone przekąski 
sięgał co piętnasty klient przycho-
dzący do placówki małego formatu, 

a we wrześniu już tylko co trzydzie-
sty. Niższe temperatury i początek 
roku to czas, kiedy do łask wracają 
tradycyjne słodycze czekoladowe, 
jak batony (we wrześniu wartość ich 
sprzedaży była o 27% wyższa niż 
w sierpniu), wafelki (wzrost o 22%) 
i rogaliki. Jak pokazują dane 
z paragonów, tego typu przekąski 
służą nie tylko do poprawy nastroju, 
ale też często są zamiennikiem lub 
dodatkiem do drugiego śniadania – 
w dni powszednie niemal co ósmy 
paragon z batonikami i wafelkami 
i co piąty z rogalikami przechodzi 
przez kasy w godzinach między 
siódmą a dziewiątą.

apetyt na musy owocowe
z danych CMR wynika, że we 
wrześniu 2019 r. średnia wartość 

transakcji w sklepach małofor-
matowych do 300 m2 wyniosła 
14,86 zł i była tylko o 1,6% niższa 
niż w sierpniu. W porównaniu 
z wrześniem 2018 r. średnia 
wartość koszyka zwiększyła się 
o 7,8%, jednak wzrost ten to 
w głównej mierze efekt rosnących 
cen. Jedną z kategorii, za które 
klienci sklepów małoformatowych 
płacili we wrześniu znacznie wię-
cej niż przed rokiem, jest cukier 
– wartość jego sprzedaży wzrosła 
o ponad 20% w porównaniu 
z wrześniem 2018 r., choć liczba 
sprzedanych opakowań utrzy-
mała się niemal na tym samym 
poziomie. 
W placówkach małego formatu 
wciąż dynamicznie rośnie sprze-
daż produktów wpisujących się we 
współczesne trendy żywieniowe 
związane ze zdrowiem, wegetaria-
nizmem oraz z wygodą i oszczęd-
nością czasu. W ujęciu rok do 
roku kilkudziesięcioprocentowe 
wzrosty zarówno pod względem 
liczby transakcji, jak i wartości 
zanotowały takie kategorie, jak 
musy owocowe (we wrześniu 
2019 r. wydatki na nie były o 91% 
większe niż rok wcześniej), goto-
we dania chłodzone czy roślinne 
zmienniki mleka. Urodzaj grzybów 
w polskich lasach przełożył się na-
tomiast na wzrost sprzedaży octu 
– we wrześniu 2019 r. wartość 
jego sprzedaży była o ponad 50% 
wyższa niż przed rokiem.

elżbieta Szarejko, cMr

| StatyStyKI

Musy owocowe – udziały producentów w wartości sprzedaży, 
sklepy małoformatowe do 300 m. kw., styczeń-wrzesień 2019 r.
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Wyniki sprzedaży 
gazet i czasopism 

Według najnowszych danych Związku Kontroli dystrybucji prasy, w sierpniu br. najlepszą sprzedażą ogółem 
wśród dzienników ogólnopolskich mógł się pochwalić „Fakt”, wśród dzienników regionalnych „Gazeta pomor-
ska”, tygodników opinii – „Gość niedzielny”, a wśród dwutygodników – „Viva”. 

W grupie dzienników ogólnopol-
skich pierwsze miejsce utrzymał 
„Fakt” (Ringier Axel springer 
Polska), którego sprzedaż ogółem 
w sierpniu wyniosła 214 677 egz. 
Na drugim miejscu uplasował się 
„super express” (zPR Media) 
z wynikiem 116 455 sprzedanych 
egzemplarzy. Trzecia pozycja 

przypadła „Gazecie Wyborczej” 
(Agora), która osiągnęła wynik  
84 572 egz.
Wśród dzienników regionalnych 
prym wiedzie „Gazeta Pomor-
ska” (Polska Press Grupa), która 
w sierpniu osiągnęła sprzedaż 
24 806 egz. Drugie miejsce zajął 
„Dziennik zachodni” (Polska 

Press Grupa) z wynikiem 20 244 
egz. Trzecia pozycja należy do 
„Głosu Wielkopolskiego” (Polska 
Press Grupa), którego średnia 
sprzedaż wyniosła 18 374 egz.
Nie zmienił się lider w segmencie 
tygodników opinii. Pozostaje nim 
„Gość Niedzielny” (Instytut Gość 
Media), który w sierpniu br. uzy-

| StatyStyKI

dzienniki ogólnopolskie*

214 678

32 294

116 455

23 156

84 572

13 256

43 155

9 799
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dzienniki regionalne*

tygodniki opinii*

dwutygodniki people*

skał wynik 106 006 sprzedanych egzemplarzy. Druga lokata 
przypadła „Polityce” (Polityka). Jej wynik to 97 189 egz. Na 
podium znalazł się także „Newsweek” (Ringier Axel springer 
Polska) z wynikiem 73 731 sprzedanych egzemplarzy. 
Tutaj dla porównania można podać, że ogólnopolski „Tygodnik 
Angora” (Wydawnictwo Westa-Druk sp. z o.o.), który nie jest 
zaliczany do tygodników opinii, mógł się w sierpniu pochwalić 
sprzedażą 240 585 sprzedanych egzemplarzy, a więc wyni-
kiem ponad dwukrotnie wyższym niż uzyskał lider segmentu. 
Powiedzmy jeszcze o dwutygodnikach z segmentu people. 
Najlepszy wynik uzyskała „Viva” (edipresse Polska), co dało jej 

awans z trzeciej pozycji na pierwszą. W sierpniu br. sprzedaż 
tego dwutygodnika wyniosła 134 749 egz. i była – jak obli-
czyły Wirtualne Media – o 59,68 proc. większa niż w sierpniu 
2018. Drugie miejsce zajął poprzedni lider, magazyn „Party” 
(edipresse Polska), z wynikiem 110 656 sprzedanych egzem-
plarzy. Na najniższym stopniu podium w sierpniu znalazł się 
„show” (Wydawnictwo Bauer). Wynik tego magazynu to 73 
764 egz.

GK
*sprzedaż ogółem sierpień 2019

24 806

106 006

134 749 110 656 73 764 37 861 33 137

97 189 73 731 39 182 31 470

20 244 18 374 13 964 12 798
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Zatrudnianie współmałżonka

zUs, a zatrudniający zobowiązany 
jest do opłacania składek. Przy 
zatrudnieniu osoby współpracują-
cej na umowę o pracę – składki 
opłacane są w wymiarze jak 
za przedsiębiorcę; na umowę 
zlecenie – składki opłacane jak 
przy umowach na zlecenie z innymi 
zleceniobiorcami i zależą przede 
wszystkim od wysokości wyna-
grodzenia; nieodpłatnie – składki 
należy opłacić w wymiarze jak za 
przedsiębiorcę.

Składki w pełnym wymiarze
Współpracujący członkowie 
rodziny nie mogą skorzystać z ulg 
i preferencyjnych stawek zUs. 
Oznacza to, że przedsiębiorca 
rozpoczynający prowadzenie 
działalności gospodarczej i korzy-
stający z ulg w postaci opłacania 
tzw. małego zUs za małżonka 
musi już odprowadzić składki 
w pełnym wymiarze. składki za 
osobę współpracującą w całości 
opłaca przedsiębiorca. Obowiązek 
odprowadzania składek występuje 
również w przypadku zatrudniania 
nieodpłatnie osoby pozostają-
cej i zamieszkującej w jednym 
gospodarstwie domowym, gdyż 
mamy do czynienia z tzw. umową 

dorozumianą, gdy nastąpiła zgoda 
świadczenia nieodpłatnej pomocy 
w działalności.
Niezgłoszenie małżonka może 
zrodzić dla przedsiębiorcy poważne 
konsekwencje. W przypadku za-
kwalifikowania przez zUs pomocy 
małżonka jako współpracę przy 
prowadzonej działalności i uzy-
skaniu przez niego statusu osoby 
współpracującej, przedsiębiorca 
zostanie wezwany do korekty 
deklaracji oraz zapłaty należnych 
składek. Ponadto mogą zostać 
naliczone odsetki oraz kara za 
zwłokę dokonania zgłoszenia.
zatrudnienie małżonka na umowę 
o pracę odbywa się na takich sa-
mych zasadach jak przy zatrudnia-
niu pracownika. Należy podpisać 
umowę, dokonać wyżej wspomnia-
nego zgłoszenia do ubezpieczeń 
społecznych, wypłacać wyna-
grodzenie oraz prowadzić akta 
pracownicze.  
Co ważne, od stycznia 2019 r. 
wprowadzone zostaną zmiany 
w ustawie o podatku docho-
dowym. I tak wynagrodzenie 
wypłacone osobie współpracującej 
może stanowić koszt podatkowy 
prowadzonej przez przedsiębiorcę 
działalności. 

osoba współpracująca
Definicja osoby współpracującej 
została wyjaśniona w ustawie 
o systemie ubezpieczeń społecz-
nych i zgodnie z nią „za osobę 
współpracującą z osobami pro-
wadzącymi pozarolniczą działal-
ność uważa się małżonka, dzieci 
własne, dzieci drugiego małżonka 
i dzieci przysposobione, rodziców, 
macochę i ojczyma oraz osoby 
przysposabiające, jeżeli pozostają 
z nimi we wspólnym gospodar-
stwie domowym i współpracują 
przy prowadzeniu tej działalności 
lub wykonywaniu umowy agen-
cyjnej bądź umowy zlecenia. Nie 
dotyczy to osób, z którymi została 
zawarta umowa o pracę w celu 
przygotowania zawodowego”. Na-
tomiast za osoby współpracujące 
nie zostanie uznane rodzeństwo. 
W przypadku zatrudnienia wymie-
nionych wyżej osób, podlegają one 
obowiązkowemu zgłoszeniu do 

obowiązujące przepisy prawa pracy nie zabra-
niają i nie ograniczają możliwości zawierania 
umów o pracę pomiędzy małżonkami. przedsię-
biorca może zatrudnić małżonka na podstawie 
dowolnej umowy, np. umowy o pracę, zlecenie, 
dzieło czy też umowy o współpracy. osoba taka 
będzie traktowana jako współpracująca, a nie 
pracownik. 

Agata Antoniak 
Specjalista ds. prawnych Pretorius

| praWo
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TEGO NUMERU SZUKAJ RÓWNIEŻ Z GRATISEM

KARNETEM NA SIŁOWNIĘ 



Ręce na kierownicy 
Ważne dla osób, które często korzystają z prywatnych lub służbowych aut. 7 listo-
pada br. weszły w życie zmiany w przepisach dla kierowców, dające m.in. większe 
uprawnienia policjantom w trakcie przeprowadzanej przez nich kontroli drogowej. 
Mandat można otrzymać np. za nietrzymanie rąk na kierownicy podczas rozmowy 
z funkcjonariuszem czy niepotrzebną dyskusję. 

policjantom wolno więcej
zmiany mają usprawnić kontrolę 
drogową i ułatwić pracę policji. 
zgodnie z nowymi przepisami poli-
cjant nie musi okazywać legitymacji 
służbowej (tylko na wyraźne życzenie 
kontrolowanego), ma również prawo 
sprawdzić przebieg kontrolowanego 
samochodu. Jeśli uzna, że kierowca 
nie stosuje się do jego poleceń, np. 
nie trzyma rąk na kierownicy lub bez 
jego zgody wychodzi z samochodu, 
albo podważa jego kompetencje 
i wdaje się w pyskówkę, może 
ukarać go dodatkowym mandatem 
w wysokości 500 zł. 
Co więcej, teraz policjanci mogą 
przeprowadzać kontrole właściwie 
wszędzie, nawet łamiąc przepisy 
ruchu drogowego. Nowe rozporzą-
dzenie ministra spraw wewnętrznych 
określa bowiem, że „dopuszcza się 
postój pojazdu policyjnego w miej-
scu, gdzie jest to zabronione, lecz 

nie zagraża bezpieczeństwu ruchu 
drogowego”. Czyli radiowóz może 
stać np. w miejscu z zakazem 
postoju albo na chodniku. Ten zapis 
dotyczy również nieznakowanych po-
jazdów policyjnych, które nie używają 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych. 

Korytarz życia i jazda  
na suwak
Prawdopodobnie jeszcze w listopa-
dzie zaczną obowiązywać kolejne 
regulacje, tym razem dotyczące 
korytarza życia i jazdy na suwak. 
Chodzi o zapewnienie jak najkrótsze-
go czasu przejazdu służb ratowni-
czych.
Według ustawy, w przypadku zwięk-
szenia natężenia ruchu utrudniają-
cego przejazd pojazdów uprzywile-
jowanych, szczególnie ratowniczych, 
poruszający się drogą z dwoma 
pasami ruchu w tym samym kierun-
ku będą mieli obowiązek zjechać 

odpowiednio jak najbliżej lewej 
i prawej krawędzi jezdni, tworząc tzw. 
korytarz życia. Natomiast na jezdni 
z więcej niż dwoma pasami ruchu 
w tym samym kierunku, poruszający 
się skrajnym lewym pasem ruchu 
będzie obowiązany do usunięcia się 
z drogi pojazdu uprzywilejowanego 
przez zjechanie jak najbliżej lewej 
krawędzi pasa, a poruszający się 
pasami sąsiednimi będą obowiązani 
do usunięcia się z drogi pojazdu 
uprzywilejowanego przez zjechanie 
jak najbliżej prawej krawędzi swoich 
pasów.
W ustawie pojawił się też przepis, 
że w przypadku gdy nie istnieje 
możliwość kontynuacji jazdy pasem 
ruchu na jezdni z więcej niż jednym 
pasem w tym samym kierunku jazdy, 
z powodu wystąpienia utrudnienia na 
tym pasie lub zanikania tego pasa, 
kierujący pojazdem poruszającym 
się sąsiednim pasem ruchu jest 
obowiązany umożliwić kierującemu 
pojazdem znajdującym się na takim 
pasie ruchu zmianę tego pasa na 
sąsiedni. Manewr zmiany pasa ruchu 
powinien następować w sposób 
pojedynczy i naprzemienny.

GK

| praWo

36

Nasz Kolporter 11/2019 



P ięć lat zajęło mi myślenie o tym, czego ocze-
kuję od życia i jakie zajęcie faktycznie spra-
wia mi największą satysfakcję. Wyszło na 

to, że robota na wsi. To bolesne, ale musiałem 
przyznać, że ucieczka do miasta była pomyłką. 
Dobrze płatnej pracy jak na lekarstwo, a z  ta-
kiej, która była w  zasięgu moich możliwości, 
miałem tyle, by wynająć mieszkanie i wypełnić 
lodówkę – nic ponad to. Połasiłem się na roz-
rywki oferowane przez miasto, ale nie wziąłem 
pod uwagę, że nie będzie mnie stać na nic ponad 
zakup sześciopaku piwa i uwalenie się po pracy 
przed telewizorem.

Tyle to i na wsi mogłem mieć.
Śmierć ojca i pozostawione samopas rodzinne 

gospodarstwo przyśpieszyło decyzję o powrocie. 
Starsza siostra nie rościła do spadku po rodzicach 
żadnych pretensji, ba, nie miała nawet zamiaru 
kiedykolwiek wrócić do kraju.

– Nie brakuje mi tu niczego – wyjaśniła w roz-
mowie przez telefon. – Kanada stała się moją 
ojczyzną. Rodzinny dom śni mi się czasami, 
a jakże, i z ulgą konstatuję po przebudzeniu, że to 
był tylko koszmarny sen… Możesz dysponować 
chałupą i ziemią według swojego uznania.

Całe lata oboje z  siostrą salwowaliśmy się 
ucieczką przed agresją alkoholika, który był na-
szym ojcem i każde z nas czekało tylko na peł-
noletność, by wyjść z domu i nigdy nie wrócić. 
Mnie starczyło mocy na miasto wojewódzkie, 
Karolina zatrzymała się dopiero za oceanem. 
Była starsza i przeżyła najgorszy okres chlania 
naszego starego – może stąd ten power? Jako 
dorośli, bardzo rzadko poruszaliśmy tematy 
związane z dzieciństwem. Nigdy nie rozumia-
łem, czemu matka uciekając, nie zabrała nas ze 
sobą? Jak mogła zostawić dzieci na pastwę agre-
sywnego gościa ze skłonnościami do chlania? 
Próbowałem kiedyś zadać to pytanie Karolinie.

– Do niej mam chyba jeszcze większy żal – 
powiedziała – niż do ojca. Właśnie o to, że nas 
urodziła i zostawiła w piekle. Wiesz co, Wojtek, 
nie chcę do tego wracać. Odpękałam swoje, 
wydałam kupę szmalu na terapeutę i, mówiąc 
szczerze, niewiele mi to dało, więc ten etap życia 
odkreślam grubą krechą. Mam teraz swoje dzie-
ciaki i skupiam się na nich.

Bycie singlem nie było takie złe, 
a samotność to stan umysłu

Karolinie udało się założyć rodzinę, ja nie 
miałem szczęścia do dziewczyn. Wszystkie 
poważniejsze związki sypały się po paru mie-
siącach. Z  czasem, odpuściłem sobie szukanie 
„drugiej połówki”. Może i  lepiej, że męska li-
nia naszej rodziny zakończy się na mnie? Już 
zauważyłem u  siebie parę niepokojących cech 
i cholera wie, jakie pokręcone geny przekazał-
bym dzieciom. Bycie singlem nie było takie złe, 
a samotność to stan umysłu. Ja nie czułem się 
samotny, ceniłem za to spokój wokół siebie, 
a w wielkim mieście trudno go znaleźć. Wypro-
wadzka na wieś zaspokoiłaby przynajmniej tę 
potrzebę.

Pół roku po śmieci starego spakowałem 
skromny dobytek i  wróciłem do rodzinnego 
domu. Obejście wyglądało nieciekawie, ale 
wykonałem tylko parę niecierpiących zwłoki 
napraw. Najpilniejsze było pole. Zima miała 
się ku końcowi i trzeba było coś na nim posiać, 

jeśli zamierzałem czerpać zyski z  rolnictwa. 
Zepsuty ciągnik ojca stał w stodole, więc wio-
senną orkę i zasiew zboża, zleciłem sąsiadowi. 
Obiecałem odpracować na jego polu odpo-
wiednią ilość godzin, kiedy już naprawię trak-
tor. Udało mi się go uruchomić po miesiącu, 
więc nie było tak źle.

Ojciec był uparty jak osioł i do samego końca 
próbował wyżyć z ziemi. 

Nie wiem, jak mu się to udawało przy tych 
ciągotach do wódki, ale ogarniał ten kram. Nie 
cały wprawdzie i dość po łebkach, bo niewielkie 
miał wymagania, a i sił pewnie nie starczało… 
Część pól jednak leżała odłogiem i patrzyłem na 
te zaniedbane kawałki łakomym wzrokiem.

– Daj se spokój z tym nieużytkiem – sąsiad 
kręcił głową z  powątpiewaniem. – To bagno. 
Ojciec twój opowiadał, że ciągnik tam prawie 
utopił.

Nie pamiętałem tego zdarzenia, ale fak-
tem jest, że ten kawałek ziemi od zawsze le-
żał odłogiem. Niby był tuż nad rzeką, ale na 
moje oko nie wyglądał na bagno. Może wody 
gruntowe z czasem opadły? Ja w każdym razie 
planowałem sadzić kapustę, a to miejsce wy-
dawało się wymarzone na plantację. Miałem 
wprawdzie sporo innej roboty, ale postano-
wiłem, że jesienią, jeżeli tylko będzie ładna 
pogoda, zaorzę to pole.…

Dalszy ciąg historii w numerze 13.  
miesięcznika „CO PRZYNIESIE LOS”

Nie wiem, czy kiedyś powiem  
siostrze o moim odkryciu.  
Spoczywaj w pokoju, mamo...

Czterolistna
koniczyna

Życiowe wybory

CO PRZYNIESIE LOS
w HOROSKOP NA ROK KSIĘŻYCA
w SENNIK, PORADY WRÓŻKI
w MAGICZNE KRZYŻÓWKI 
w NIEZWYKŁE HISTORIE ZWYKŁYCH LUDZI

CZĘSTOTLIWOŚĆ: MIESIĘCZNIK
CENA: 2,99 ZŁ
WYDAWCA: EDIPRESSE POLSKA

CENA KALENDARZA: 11,99 ZŁ

PDS: 29.10.2019

WYDANIE SPECJALNE
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W listopadowych „charakterach”: 
CzY ON/ONA MA BORDeRlINe? JAK 
ŻYć z OsOBĄ ChWIeJNĄ eMOCJONAl-
NIe 
specjaliści uważają, że coraz częstszym zabu-
rzeniem naszych czasów, niemal ich znakiem, 
jest borderline, czyli osobowość z pogranicza. 
Niektórzy mówią wręcz o „pokoleniu borderów 
i borderek” – osób, które wycieńcza walka 
z ciągłymi wahaniami nastroju. W jednej 
chwili rozpaczliwie kochają, a w drugiej żarliwie 
nienawidzą, odczuwają bolesną pustkę i prze-
raźliwie boją się porzucenia. Jak zaburzenie 
to manifestuje się w relacjach – z partnerem, 
rodzicem, dzieckiem? Jakie są możliwości 
terapii i jak, pomimo trudności, można zadbać 
o siebie w takiej relacji i dać wsparcie cierpią-
cemu „borderowi”?
a ponadto:
 • o miłości bez iluzji. „Myślałam, 
że jesteś całkiem inny”, „jestem tobą 
rozczarowany” – mówią partnerzy, gdy 
odkrywają, że poślubili swoje... fantazje. 
Jak rozpoznać, czy kochamy rzeczywistą 
osobę, czy swoje wyobrażenie o partnerze 
idealnym?

 • Kto przyciąga raka? Analizujemy wyniki 
najnowszych badań i sprawdzamy, czy 
istnieje typ osobowości, który sprzyja 
zachorowaniu na nowotwór.

 • dziecko uzależnione – terapeuci 
podpowiadają, ile czasu dziecko powinno/
może spędzać przed komputerem i ekra-
nem smartfona, by nie wpaść w pułapkę 
uzależnienia od relacji w wirtualnym 
świecie.

 • tylko psychopaci nie czują złości. David 
J. lieberman przekonuje, że złość jest 
nam potrzebna i że warto nauczyć się, jak 
ją wyrażać, by nie zrazić do siebie innych 
ludzi.

 • sPeCJAlNIe DlA NAs – opowiadanie 
olgi tokarczuk, tegorocznej laureatki Na-
grody Nobla, i rozmowa z Janem Komasą, 
reżyserem filmu „Boże Ciało”, który jest 
polskim kandydatem do Oscara.

Zaufanie do partnera, przyjaciół, naszych bliskich, a nawet 
do samego siebie nie obroni nas ani przed zdradą, ani 
przed rozczarowaniem. ale czy to powód, by nikomu nie 
ufać?

Rozmyślając o zaufaniu, musimy odwołać się do pojęcia przeciwstawnego 
ufności, a mianowicie – do rozczarowania. Dopóki nie przeżyję rozczaro-
wania i nie uznam go za coś, co może się zdarzyć między mną a bliskim 
mi człowiekiem, zaufanie pozostaje aktem wiary. A wierzyć można różnie: 
z łatwością bądź niemal nigdy, trwale bądź chwilowo, licząc na wzajem-
ność bądź bez specjalnych oczekiwań. Każdy związek, w który wcho-
dzimy, zaczyna się od tego, że wierzymy, iż z drugą osobą da się zbliżyć 
emocjonalnie, uda się spotkać, wzajemnie usłyszeć i zrozumieć. Jeśli 
mówimy wówczas o zaufaniu, to mamy na myśli raczej zaufanie w podsta-
wową, uniwersalną życzliwość ludzką, a nie zaufanie do konkretnej osoby, 
bo tego kogoś jeszcze nie znamy. Osobom, które tej podstawowej wiary 
nie mają, bardzo trudno jest stworzyć jakikolwiek związek, ponieważ nie 
szukają okazji, by zweryfikować swoje przypuszczenie na temat natury 
innych ludzi.
Ci, którzy generalnie wierzą w człowieka, są skłonni tworzyć więzi. starają 
się zachować pewną równowagę: są otwarci i pozwalają innym wpływać 
na ich własne życie, ale również dbają o utrzymanie autonomii i poczucia 
bezpieczeństwa. zaufanie to gotowość do przesuwania punktu rów-
nowagi ku otwartości i wzmacniania zależności, oparta na konkretnych 
zdarzeniach, które dają lepszy wgląd w to, kim jest człowiek obdarzany 
przez nas zaufaniem.

oszukani prawdą
Decydujące dla zaufania są sytuacje, w których zależność jednej osoby 
od drugiej zostaje poddana próbie. To wtedy okazuje się, czy lęk, że 
w wyniku czyjegoś działania możemy stracić coś dla nas ważnego, może 
znaleźć potwierdzenie bądź okazać się niepotrzebny. Niezwykle trudno 
podać przykład tego zjawiska, ponieważ relacje, w których istnieje zaufa-
nie (a więc relacje bliskie, intymne), są bardzo złożone. Przeplatanie się 
wzajemnych oczekiwań i nadziei jest w bliskim związku na tyle subtelne, 
że wyróżnienie jednego, konkretnego zachowania, które wzmacnia nasze 
zaufanie, bez opisu całości nie jest możliwe.
Dla zilustrowania tego twierdzenia przyjrzyjmy się cesze, o której na ogół 
myśli się jako o budzącej zaufanie, a mianowicie o uczciwości. Przez 
uczciwość rozumiem tu przedkładanie pozostawania w zgodzie z prawdą 
(czymkolwiek ona jest) nad inne wartości. W bliskiej relacji uczciwość 

Ufni
jak dzieci, 
rozczarowani 

jak dorośli

| pSycHoloG radZI
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może oznaczać, że osoba, której ufamy i na której zaufaniu nam zależy, 
decyduje się powiedzieć coś, co jest zgodne z jej uczuciami i wrażeniami, 
ale co niekoniecznie musi być treścią dla nas przyjemną. Tak realizowana 
uczciwość wiąże się więc z nonkonformizmem, otwartością, nieustępliwo-
ścią... Czy to budzi nasze zaufanie? Może, jeśli będziemy gotowi przyjąć tę 
uczciwość jako wyraz troski, a to wymaga odstąpienia od narcystycznego 
pragnienia utrzymania idealnego obrazu siebie. Jeżeli jednak zareaguj 
emy poczuciem zranienia, urazą i chęcią zaprzeczenia, nasze zaufanie się 
zmniejszy. Możemy wręcz czuć się oszukani, zdradzeni – rozczarowani.
Dlatego właśnie doświadczenie rozczarowania wydaje mi się kluczowe, 
gdy mowa o zaufaniu. zaufanie jest zależne od tego, jak radzimy sobie 
z uczuciem rozczarowania. Czy w chwili, gdy przeżywamy lęk i wydaje 
nam się, że nasza ufność narażona jest na szwank, wycofujemy się 
w świat własnych wyobrażeń, paranoi i samotności, czy też ryzykując 
jeszcze większe zranienie staramy się spotkać z rzeczywistością i określić 
istotę oraz prawdziwe źródło naszych przykrych uczuć.

Zgoda na niedopasowanie
zawód i rozczarowanie są nieodzowną częścią relacji. Im jesteśmy z kimś 
bliżej, im silniej wiążemy się z nim emocjonalnie, tym większe praw-
dopodobieństwo, że trafimy na cechę czy zachowanie, które nie będą 
pasowały do naszych oczekiwań, a więc przysporzą nam niezadowolenia, 
wzbudzą nasz sprzeciw i niechęć. Trudno w takich momentach rozstrzy-
gnąć, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za owe uczucia: po tamtej  
– bo ktoś nadużył tego, że pozwoliliśmy wpływać na siebie, czy po tej  

– bo wolimy pewnych rzeczy o sobie nie wiedzieć i gdy ktoś nam je przy-
bliża, obrażamy się i reagujemy odcięciem od nieprzyjemnych treści.
Często nie chcemy pamiętać o smutnej prawdzie: doskonały związek nie 
istnieje. Poczucie pewnego rozmijania się, wzajemnego niedopasowa-
nia, niezrozumienia są nieodzowne, nie da się tego uniknąć. Kiedy więc 
przekonujemy się, że ktoś nam bliski robi coś, czego się nie spodziewa-
liśmy i co kłóci się z naszym wyobrażeniem o nim, często doświadczamy 
rozczarowania, związanego nie tylko z naruszeniem zaufania, ale też  
– a może przede wszystkim – z zachwianiem tak upragnionej wiary w więź 
doskonałą. Łatwiej jednak powiedzieć, że ktoś nas zawiódł, że straciliśmy 
do niego zaufanie, niż że jesteśmy rozczarowani, bo po raz kolejny zderza-
my się z niezbyt przyjemną naturą życia.
zaufanie i rozczarowanie to emocje stale obecne nie tylko w relacjach 
z innymi ludźmi, ale także w kontakcie z samym sobą. zaufanie do siebie 
oznacza ufność, że nasz sposób spostrzegania świata jest adekwatny do 
rzeczywistości, że kiedy coś czujemy, to ma to jakieś odniesienie do tego, 
co na zewnątrz, i że wolno nam odwoływać się do uczuć, ponieważ są 
one ważnym echem interakcji między nami a światem. Jednak znalezienie 
oparcia w sobie wymaga dużej pracy nad sobą, a gdy się pojawia, ozna-
cza rzadko spotykaną dojrzałość.

Michał czernuszczyk 
jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Prowadzi terapię indywidualną i grupo-
wą, a także terapię par, małżeństw i rodzin. 

Z perspektywy czasu
Każdy czegoś czasem żałuje. Nieraz, 
patrząc na decyzje z perspektywy 
czasu, dochodzimy do wniosku, że teraz 
postąpilibyśmy inaczej. Jakiej zatem rady 
udzielilibyśmy samemu sobie z prze-
szłości, gdybyśmy mieli taką możli-
wość?
Takie pytanie zadały uczestnikom 
swojego badania Robin Kowalski i Annie 
McCord z Clemson University. Uzyskane 
wyniki opublikowały w maju 2019 roku 
w „The Journal of social Psychology”. 
Odpowiedzi badanych obejmowały pięć 
obszarów: finanse (np. więcej oszczę-
dzaj), związki (wybierając partnera, nie 
myśl o pieniądzach), edukacja (wybie-
rając kierunek studiów, nie kieruj się 
tym, co mówią inni), Ja (rób to, czego 
pragniesz, nie zwracaj uwagi na innych), 
cele życiowe (nie poddawaj się w dążeniu 
do celu). 
Badaczki zapytały też uczestników, czy 
skorzystaliby teraz z rady, której chcieliby 
udzielić swojemu przeszłemu Ja. Okazało 
się, że uczyniło to 66 procent badanych. 
Osoby te przyznały, że pomogło im to 
stać się tym, kim chcą być, przestać 
wreszcie dopasowywać się do oczekiwań 
społecznych. 
 
ACh

Słodycze poprawiają humor?
Wiele osób uważa, że słodycze są naj-
lepszym sposobem na poprawę nastroju. 
Czy rzeczywiście tak jest?
Naukowcy z Uniwersytetu Warwick 
i Uniwersytetu lancaster w Wielkiej 
Brytanii oraz Uniwersytetu humboldta 
w Berlinie na łamach „Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews” dokonali analizy 
danych pochodzących z 31 badań nad 
wpływem cukru na nastrój. Badacze brali 
pod uwagę różne aspekty nastroju, takie 
jak złość, depresja, zmęczenie czy uważ-
ność. Jak się okazuje, spożywanie cukru 
nie miało wpływu na żaden z nich, bez 
względu na to, ile słodyczy zjedli badani 
oraz czy po spożyciu cukru byli aktywni 
fizycznie czy umysłowo. Co ciekawe, 
naukowcy stwierdzili, że w ciągu godziny 
od spożycia cukru u badanych występo-
wało uczucie zmęczenia i pogorszenie 
koncentracji.
 
dj

Zaufanie i rozczarowanie to emocje stale 
obecne nie tylko w relacjach z innymi 
ludźmi, ale także w kontakcie z samym 
sobą. 
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1. Fundator nagrody nobla alfred nobel 
wynalazł: 

a) kamizelkę kuloodporną 
b) łożysko kulkowe 
c) dynamit 
2. po raz pierwszy nagroda nobla 

została przyznana w roku:
a) 1899 
b) 1900 
c) 1901 
3. noblistka Wisława Szymborska 

przez wiele lat prowadziła „pocztę 
literacką”, gdzie udzielała porad 
początkującym poetom. Jej rubryka 
ukazywała się na łamach:

a) „Tygodnika Powszechnego” 
b) „Życia literackiego” 
c) „Kultury” 
4. przyjęcia literackiego nobla odmówił: 
a) ernest hemingway 
b) Borys Pasternak 
c) Winston Churchill 
5. pierwszy polski nobel przypadł 

w udziale: 
a) henrykowi sienkiewiczowi 
b) Marii skłodowskiej-Curie 
c) Władysławowi Reymontowi 

6. czesław Miłosz, gdy otrzymywał 
nagrodę nobla w 1980 r., mieszkał 
na stałe:

a) we Francji 
b) w Wielkiej Brytanii 
c) w stanach zjednoczonych 
7. nobla w dziedzinie literatury otrzymał 

amerykański pieśniarz i kompozytor: 
a) Tom Waits 
b) Bruce springsteen 
c) Bob Dylan 
8. pokojowej nagrody nobla nie 

otrzymał:
a) lech Wałęsa 
b) Ronald Reagan 
c) Barack Obama 
9. nagrody nobla przyznawane są 

w Szwecji, z wyjątkiem jednej, 
którą przyznaje norweski Komitet 
noblowski. chodzi o 

a) Pokojową Nagrodę Nobla 
b) nagrodę w dziedzinie ekonomii 
c) nagrodę w dziedzinie chemii 
10. Głównym rywalem Władysława 

reymonta do nagrody nobla był inny 
polski pisarz: 

a) stefan Żeromski 
b) Adolf Dygasiński 
c) Bolesław Prus 

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt):
8-10 pkt. /10 – Gratulacje! Wykazałeś się znakomitą wiedzą o Nagrodzie Nobla i jej laureatach. 
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 – Możemy mieć tylko nadzieję, że w kolejnym quizie pójdzie Ci dużo lepiej.

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

QuiznobloWSKI

Jakże ważne wydarzenie dla polskiej kultury, 
jakim było przyznanie literackiej nagrody 
nobla oldze tokarczuk, zainspirowało nas do 
przygotowania quizu na temat tej nagrody, 
oczywiście z uwypukleniem polskich wątków. 
Zapraszamy więc do zabawy – prawidłowe 
odpowiedzi jak zwykle znajdują się na dole 
strony. 
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Media codziennie przynoszą tysiące informacji 
na różne tematy. Dominują polityka, gospodarka 

i sprawy społeczne, ale pojawiają się też wiadomości 
z gatunku takich, które określa się jako tabloidowe 

lub plotkarskie. Co nie znaczy, że wszystkie są 
niepoważne albo nie są ciekawe. Oto wybrane 

przez nas informacje z ostatniego miesiąca. 

Walijski turysta Thomas Dolman za pomocą drona sfo-
tografował samolot odrzutowy Pzl Ts-11 Iskra w nie-
wielkiej wsi Wólka Nosowska na Mazowszu. Walijczyk 
opublikował zdjęcie na Instagramie, ale samolot jest też 
widoczny na zdjęciach Google Maps. Odrzutowiec ukryty 
jest w zagajniku na polu i nie wiadomo, jak się tam zna-
lazł. A nam przypomniała się autentyczna historia sprzed 
lat o budowie okrętu podwodnego w górach w Kolumbii. 

Bogusław linda rzadko pokazuje się publicznie ze swoją żoną lidią 
Popiel. Tym razem aktor zrobił wyjątek i zabrał ukochaną na jubileusz 
15-lecia Warszawskiej szkoły Filmowej, która została założona przez 
reżysera Macieja Ślesickiego oraz Bogusława lindę. Niegdyś mała 
prywatna szkoła, obecnie jest jedynym w Polsce kompleksem, w którym 
kształcą się młodzi twórcy z całego świata. Aktor ma co świętować, więc 
nic dziwnego, że wspiera go w tym żona lidia. Trzeba przyznać, że ładna 
z nich para.

Pewna 74-letnia pani z województwa warmińsko-mazurskiego podczas 
porządków na strychu znalazła dwa granaty. Pomyślała że to orzechy 
i wyniosła je na szufli na podwórze. Na szczęście, w porę zorientowali się 
sąsiedzi i zapobiegli nieszczęściu. Granatami o zasięgu rażenia od 200 do 
400 metrów zajęli się saperzy. 
słyszeliśmy, że granaty przypominają kotlety mielone, ale że można je 
pomylić z orzechami, nie wiedzieliśmy. Jak widać – można.
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Przegląd tabloidowych nagłówków:

pracownicy lotniska w abu Zabi w Zjednoczonych 
emiratach arabskich przecierali oczy ze zdu-
mienia, gdy zobaczyli, że w paszporcie jednego 
z pasażerów widnieje rok urodzenia 1896. to nie 
była pomyłka. pasażerem był Hindus, który urodził 
się 8 sierpnia 1896 r. 123-letni Swami Sivananda 
jest mnichem, który – jak sam twierdzi – swoją 
długowieczność zawdzięcza życiu w celibacie, jo-
dze, unikaniu przypraw i niekorzystaniu z nowych 
technologii. podajemy tę receptę, bo może ktoś 
zechce z niej skorzystać. 

Doda poinformowała, że schudła i obecnie waży 51 kg, ale wcale ją to 
nie cieszy, ponieważ i tak uważała się za wystarczająco szczupłą, zanim 
straciła kilka kilogramów. A wszystko przez aparat ortodontyczny. „Jeśli 
ktoś chce schudnąć, to jest to najlepsza dieta ekspresowa” – cytuje 
piosenkarkę „super express”. – „Przez pierwsze dwa tygodnie zęby bolą 
dosyć mocno i nie można gryźć nic twardego, ciągnącego się. Można 
zapomnieć o mięsie. Je się tylko papkowate rzeczy.” 

24-latek ze strzelinka pod słupskiem wybrał się do lasu 
na grzyby, ale zamiast nich znalazł prawdziwy skarb: 
pięćset srebrnych arabskich monet pochodzących  
z VII-IX wieku, a więc z czasów, gdy nie było jeszcze 
państwa polskiego. Młody grzybiarz nie zamierzał ich 
sobie przywłaszczyć – o swoim znalezisku powiadomił 
archeologów. skarb trafi do muzeum, a jego odkrywca 
jest z tego powodu dumny. Taki obywatel to też skarb. 
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david lagercrantz
„ta która musi umrzeć. 
Millennium tom 6”
Czarna Owca, s. 400

Ostatnia część serii „Millennium”. 
W centrum sztokholmu znaleziony 
zostaje martwy mężczyzna. z pozo-
ru wygląda to na tragiczną śmierć 
bezdomnego, jednak pomimo cech 
charakterystycznych, jego tożsa-
mości nie udaje się ustalić. lekarka 
sądowa, Fredrika Nyman, kierując 
się swoimi podejrzeniami, kontaktuje 
się z Mikaelem Blomkvistem.
Dziennikarz niechętnie zabiera się do 
sprawy. Świadkowie potwierdzają co 
prawda, że mężczyzna kilkukrotnie 
bełkotał coś pod adresem Johannesa 
Forsella, szwedzkiego ministra obro-
ny – ale czy faktycznie coś mogło ich 
łączyć? Mikael bezskutecznie próbuje 
skontaktować się z lisbeth salander, 
która po pogrzebie holgera Palmgre-
na wyjechała z kraju. Blomkvist nie 
wie, że lisbeth trafiła do Moskwy, 
by raz na zawsze wyrównać rachunki 
ze swoją siostrą Camillą. salander 
podjęła decyzję – będzie myśliwą, nie 
ofiarą. 

Katarzyna bik
„najdroższa”
znak, s. 386

Jest rok 1490. W zamku sforzów 
w Mediolanie leonardo maluje por-
tret. zasłony w pokoju są zaciągnię-
te. Modelka siedzi na krześle. Ma 17 
lat i spodziewa się dziecka. Nigdy nie 
wyglądała piękniej niż teraz: szczupła, 
w czerwonej sukni ze złotym haftem, 
na lewej ręce trzyma białe zwierząt-
ko, a prawą głaszcze jego futerko. 
skrzypnęły drzwi. Wpadający pro-
mień światła podkreśla porcelanową 
bladość skóry dziewczyny. Modelka 
odwraca nagle głowę do tyłu. W jej 
ciemnych, dużych oczach maluje się 
ciekawość i inteligencja.
Była kochanką ludovica sforzy, 
przyszłego księcia Mediolanu, jedne-
go z najpotężniejszych ludzi rene-
sansowych Włoch i uznaną poetką. 
„Najdroższa. Podwójne życie Damy 
z gronostajem” to nie tylko opowieść 
o niezwykłej kobiecie z obrazu. To 
również historia jednego z najbardziej 
pożądanych dzieł sztuki na świecie. 
Jego dzieje nierozerwalnie splecione 
są z Polską. 

Marek Krajewski
„Mock. Golem”
znak, s. 416

Breslau, 1920. W mieście pojawia 
się sekta „mesjaszy”, którzy na 
ulicach wpadają w taneczny trans. 
Przewodzi im cyniczny dwulicowy 
guru Theodor Jauch – „tańczący Jan 
Chrzciciel”, który umiejętnie podsyca 
tlący się w mieście antysemityzm. 
Wkrótce on sam stanie się narzę-
dziem w rękach spiskowców, którzy 
nie cofną się przed niczym, by osią-
gnąć swój cel.
eberhard Mock zmaga się z naj-
straszniejszym ze swoich demonów 
– demonem alkoholizmu. Każdego 
dnia walczy z samym sobą i pró-
buje rozwikłać mroczną tajemnicę 
zaginięcia małej Rosemarie. Wie, że 
jeśli odnajdzie dziewczynkę, raz na 
zawsze wyrwie się ze szponów nało-
gu. By tego dokonać, podejmuje się 
wykonania niebezpiecznego zlecenia. 
Jeszcze nie wie, że każdy jego ruch 
śledzi tajne sprzysiężenie. Krok za 
krokiem Mock zbliża się do rozwią-
zania zagadki i poznaje coraz bardziej 
przerażające strony natury ludzkiej.

elizabeth Gilbert 
„Miasto dziewcząt” 
Rebis, s.528 

Najnowsza powieść autorki 
bestsellerowego „Jedz, módl 
się, kochaj”. „Życie jest nie tylko 
ulotne, ale też niebezpieczne, 
dlatego nie ma sensu odma-
wiać sobie przyjemności” – tym 

mottem kieruje się główna 
bohaterka „Miasta dziewcząt”. 
Wyrzucona z prestiżowej uczelni 
Vivian trafia do Nowego Jorku, do 
ciotki, która prowadzi podupa-
dający teatr rewiowy. Tu poznaje 
grono charyzmatycznych postaci: 
frywolne tancerki, seksownych 
amantów, znakomitą artystkę 
dramatyczną, autora tandetnych 
sztuk, muzyków i reżyserów. Gdy 

popełnia błąd i w środowisku 
wybucha skandal, jej nowy świat 
staje na głowie, ale choć nie od 
razu pojmie w pełni, co się stało, 
to jednak dzięki temu doświad-
czeniu zrozumie, czego pragnie 
i jak to osiągnąć.
W „Mieście dziewcząt” elizabeth 
Gilbert nie tylko zgłębia kobiecą 
seksualność, ale także tropi 
meandry prawdziwej miłości.

| dobre do cZytanIa
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PATENTY PATENTY

Jak wyliczyli uczeni z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, o tyle procent częściej kaszlą i kichają 

dzieciaki, które mieszkają w miejscowościach o największym 
stężeniu smogu. Ryzyko astmy wzrasta zaś czterokrotnie. 

ŚPIJ SPOKOJNIE 

ZJEDZ OGRYZEK
Austriaccy uczeni ustalili, że 
osoby zjadające jabłka w cało-
ści dostarczają sobie 10 razy 
więcej dobroczynnych dla jelit 
bakterii niż ci, którzy zosta-
wiają ogryzki. To samo badanie 
wykazało, że w jabłkach tzw. 
organicznych tych dobrych 
bakterii było znacznie więcej.

OKRES OCHRONNY 
Po uważnych obserwacjach żeń-
skiej drużyny hokejowej w Anglii 

uczeni doszli do wniosku,  
że między pierwszym dniem 

okresu a owulacją ryzyko kon-
tuzji jest większe. Masz okres 

albo skończył Ci się niedawno? 
W tym czasie szczególnie  
przyłóż się do rozgrzewki.

WSTAŃ NA RAZ!
Jeżeli masz zwyczaj ustawiać budzik na 7.00, 7.15, 7.25 
itd., lepiej z tego zrezygnuj i zacznij wstawać na pierw-
szy dzwonek budzika. Wg badań „Sleep Clinic Servi-
ces”, kiedy pozwalasz sobie zasnąć jeszcze na kilka 
minut, ryzykujesz tym, że po wstaniu będziesz senna 
i nieogarnięta nawet przez kilka godzin. Jeszcze lepsze 
rozwiązanie, to zupełne wyrzucenie telefonu z sypialni 
i zakup klasycznego budzika bez funkcji drzemki. 
Wtedy będziesz wiedziała, że masz tylko jedną szansę.

O tyle minut krócej spali uczestnicy szwajcarskiego 
eksperymentu podczas pełni księżyca. Co ciekawe,  
spali w pokojach pozbawionych okien, więc nie była  
to kwestia światła. Księżyc ma moc!

20
ZMARZNIJ TROCHĘ 

Zadbaj o to, żeby w sypialni nie było zbyt 
gorąco, ponieważ to mocno utrudnia 

zasypianie. Idealna temperatura do snu jest 
niższa, niż myślisz, i wynosi zaledwie 16-18 °C. 

 
POCZYTAJ 

Badanie na Sussex University pokazało,  
że już 6 minut czytania przed snem pozwala 

zmniejszyć stres i napięcie mięśniowe  
oraz zwolnić tętno. 

 
WEŹ PSA ZE SCHRONISKA 

Nie chodzi tylko o to, że wieczorny spacer,  
na który Cię wyciągnie, pomoże zrzucić 

z siebie trudy dnia. Badacze z Mayo Clinic 
przekonują, że posiadacze psów ogólnie  

są mniej zestresowani i zasypiają szybciej.

10%

CO MOŻESZ ZROBIĆ, ŻEBY ZASNĄĆ SZYBCIEJ  
I W KOŃCU PORZĄDNIE SIĘ WYSPAĆ

Musisz zbadać sobie krew?  
Badanie będzie najdokładniejsze, 

jeśli przyjdziesz na czczo, czyli 
po ok. 12 godzinach bez jedzenia 
i picia. Rano możesz ewentualnie 

wypić szklankę wody. Jeżeli 
przyjmujesz jakieś leki, odżywki, 

zioła – odstaw, jeśli możesz.  
One też mają wpływ na wyniki. 

Jeśli będziesz miał badane 
hormony, postaraj się też 

porządnie wyspać. Niedobór snu 
zakłóca wyniki. 

NA BADANIE

Reklama MH i WH do Kolportera 193x268 11_2019.indd   1 25.10.2019   00:49:41
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Wyższy VAT 
na czasopisma 
specjalistyczne Dobry wynik

Miesięczniki  
z prezentamiTestowanie „Fiesty”

1 listopada zrównane zostały stawki 
podatku Vat dla prasy do 8 proc. – 
z wyjątkiem prasy lokalnej. Stawka 
podatku dla prasy specjalistycznej 
(pisma branżowe, naukowe itp.) wzrosła  
z 5 do 8 proc., natomiast stawka dla prasy 
elektronicznej zmniejszyła się z 23 do  
8  proc. W wyniku negocjacji Izby Wydawców 
prasy z Ministerstwem Finansów udało się 
utrzymać stawkę 5 proc. dla prasy lokalnej. 

Miesięcznik „Zwierciadło” zanotował 
w sierpniu br. najwyższą sprzedaż od 20 
lat. Według Związku Kontroli dystrybucji 
prasy wyniosła ona 134 545 egz. nakład 
sierpniowego wydania wyniósł 200 tys. 
egz., a okładkę zdobiła fotografia Marilyn 
Monroe. Sierpniowy numer ukazał się 
w niższej cenie 4,99 zł (regularna cena to 
6,99 zł). średnia sprzedaż miesięcznika 
wynosi 78 881 (ZKdp). 

listopadowe wydania dwóch miesięczni-
ków agory ukazały się z prezentami dla 
czytelników. I tak do części nakładu „avanti” 
dołączone zostały dwie maseczki – do 
włosów i twarzy. cena miesięcznika wynosi 
5,99 zł, a w wersji z kosmetykami – 5,98 zł. 
Z kolei do części nakładu listopadowego 
„logo” dołączony jest karnet na siłownię 
do sieci McFIt polska. Magazyn kosztuje 
9,99 zł, w wersji z karnetem – 9,98 zł. 

W y d a w n i c t w o  b a u e r  w y p u ś c i ł o 
w październiku testowo na rynek magazyn 
kobieco-rozrywkowy „Fiesta”. takich 
testowych wydań ukaże się kilka. „Fiesta” 
jest reklamowana na okładce jako 
„nowy tygodnik! Szczerze o gwiazdach”. 
redaktorem naczelnym pisma jest tomasz 
Szymański, szef „Życia na Gorąco”. cena 
okładkowa „Fiesty” wynosi 1,69 zł. 

VAT
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na to, czy w pobliżu twojego sklepu pojawi się dyskont lub supermarket, nie masz większego wpływu. 
Możesz się jednak dobrze przygotować do twardego boju z o wiele silniejszym rywalem. Wcale nie stoisz 
na straconej pozycji.

Kiedy dyskont pojawia się w okolicy, 
na detalistów, szczególnie tych pro-
wadzących rodzinne, osiedlowe i tra-
dycyjne biznesy, pada blady strach. 
słyszą, że taka konkurencja w pobliżu 
oznacza zmniejszenie obrotów nawet 
o połowę, odpływ klientów i koniecz-
ność cięcia wszystkich kosztów, ze 
zwalnianiem nawet doświadczonych 
pracowników włącznie.

niska cena to nie wszystko
załamywanie rąk oczywiście niczego 
nie zmieni. Trzeba się przystosować 
do nowej sytuacji. Obniżanie marży, 
by dorównać dyskontowi ceną, z za-
łożenia zapowiada porażkę. Prowa-
dzenie rozsądnej polityki cenowej 
wcale nie musi oznaczać drastycznego 
cięcia marż. Na produktach, których 
konkurenci nie mają, można zarabiać 
więcej, podobnie jak na asortymencie, 
który wprawdzie w dyskoncie jest, ale 

jedynie w ograniczonym wydaniu. Nie 
warto też szukać oszczędności jedynie 
w kosztach pracowniczych, choć 
warto wprowadzić z marszu rygory, 
chociażby w zakresie korzystania ze 
służbowych telefonów. Jeśli zajdzie 
potrzeba, można pomyśleć o zatrud-
nieniu osób z biura pracy, by otrzymać 
refundację, podobnie jak w przypadku 
pracowników z grupą inwalidzką czy 
osób przyjmowanych na staż.
Dobrym pomysłem jest również 
negocjowanie kompleksowych umów 
dotyczących wywozu śmieci, legalizacji 
sprzętu gaśniczego, szkoleń BhP, de-
ratyzacji czy opłat za korzystanie z sieci 
internetowej. Rozwiązaniem może 
być również wydzielenie niewielkiej 
powierzchni i wynajęcie jej komuś na 
działalność usługową (jeśli prowadzisz 
sklep w wynajętym lokalu, koniecznie 
sprawdź umowę najmu, czy masz taką 
możliwość). Dodatkowy zysk przynie-

sie zorganizowanie w sklepie punktu 
lotto. Procedura jest dość długa, ale 
warta zachodu, bowiem sklepowe ko-
lektury w dobrych punktach przynoszą 
nawet kilka tysięcy złotych co miesiąc.
Poszukaj sposobów, które pozwolą 
zużywać mniej energii. Wymaga to 
pewnych inwestycji, jednak szybko 
przyniesie odczuwalną ulgę.
dlatego:
• wymień oświetlenie z tradycyjnego 
na energooszczędne;
• zainwestuj w czujniki światła 
dziennego i ruchu, bo może to obniżyć 
pobór prądu nawet o 30 proc.;
• dbaj o urządzenia chłodnicze, ich 
serwis i konserwację, to prawdziwe 
pożeracze prądu; zoptymalizuj ich 
ustawienia, zamontuj nocne kurtyny 
na regałach i ladach chłodniczych, co 
obniży koszty eksploatacji;
• renegocjuj umowę z dostawcą 
energii.

Spokojnie,
to tylko konkurencja

| poradnIK SprZedaWcy
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Wyróżnij się
Nieustannie monitoruj działania 
i ofertę konkurentów, by wykorzystać 
ich broń do własnych celów. Mają 
oczywiście przewagę, bo rekla-
mują się w ogólnopolskiej telewizji 
i wydają w wielotysięcznym nakła-
dzie promocyjne gazetki. Jednak ty 
możesz zaoferować podobny produkt 
w okazyjnej cenie lub zorganizować 
tematyczną wystawkę, starając się 
sprzedawać więcej dzięki metodom 
cross-sellingu (ustawianie obok siebie 
produktów komplementarnych). 
Możesz też organizować akcje promo-
cyjne w porozumieniu z dostawcami, 
namówić np. producenta kiełbasy, by 
zainwestował nieco w towar i urządził 
wraz z tobą przed sklepem grilla lub 
wynajął hostessę do przeprowadzenia 
degustacji. zastanów się, czy masz 
dobrych dostawców. Poszukaj, może 
całkiem niedaleko działa rodzinna, 
lokalna firma, która oferuje dosko-
nałe produkty, ale nie potrafi przebić 
się na rynku. Im będzie zależało na 
dobrej współpracy bardziej niż dużemu 
dostawcy, dla którego jesteś jedynie 
małym trybikiem w maszynie.

Nastaw się na perfekcjonizm i orygi-
nalność. Jeśli pieczywo i wędliny, to 
tylko świeże i doskonałej jakości, jeśli 
warzywa i owoce, to niemal prosto 
z krzaka. Wyspecjalizuj się w jakiejś 
konkretnej kategorii, zaoferuj poza 
standardowym zaopatrzeniem bogaty 
wybór chociażby zdrowej żywności, 
kawy i herbaty, ryb lub produktów 
chemii gospodarczej. Postaraj się 
o charakterystyczny, sprzedawany 
np. w wybrany dzień tygodnia towar, 
którego konsument nie znajdzie 
u konkurentów. stwórz z tego wizy-
tówkę i znak rozpoznawczy swojego 
sklepu. nie zapominaj o prasie.
Nie możesz zapominać o stałej 
i czytelnej informacji marketingo-
wej, reklama jest istotna w każdych 
okolicznościach. Jednak zamiast 
wydawania majątku na gazetkę, 
która i tak przegra z dyskontowymi 
odpowiednikami, pomyśl o wydruko-
waniu ulotek z ciekawymi przepisami 
kulinarnymi i umieść je przy zorgani-
zowanej w twoim sklepie wystawce 
tematycznej. Nawet na niewielkiej 
powierzchni możesz poprowadzić 
klienta między półkami efektywną 

dla ciebie drogą (pamiętaj o roz-
mieszczeniu strategicznych stoisk, 
czyli pieczywa, warzyw i wędlin, jak 
najdalej od siebie). Wyróżnić możesz 
się też, jeżeli zastosujesz wideo  
– i aromamarketing. 

Frontem, nie plecami
Podstawowym orężem w przycią-
gnięciu do siebie kupujących jest 
jakość obsługi. Klient w dyskoncie 
czy supermarkecie jest anoni-
mowy, choć kasjerka każdemu 
powtarza jak mantrę „dzień dobry” 
i „dziękujemy, zapraszamy ponow-
nie”. Wykorzystaj to, poznaj lepiej 
osoby, które cię odwiedzają, do-
wiedz się, co lubią, jakie produkty 
spełniają ich oczekiwania, a nawet 
zapytaj, co słychać. To zadziała 
błyskawicznie. Informacja, że jest 
zaufany sklep, gdzie można bez 
kolejek i w miłej atmosferze kupić 
coś, czego nie ma w sieciówkach, 
rozejdzie się pocztą pantoflową 
bardzo szybko. 

Wojciech chełchowski
Artykuł ukazał się w „Wiadomościach handlo-
wych” nr 148 
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THE AMAZING WORLD OF GUMBALL. 
KOMIKS CZ. 9 

Komiks ukazuje się 9 razy w roku
Cena: 12,99 zł
Wydawca: edipresse Polska 

Kolejna część totalnie odlotowych, pełnych absurdalnego humoru przygód Gum-
balla i jego kumpli, zawierająca dodatkowo plakaty i kolorowankę. Na rynku od 
21 listopada br.

ŚWIAT MOJIPOPS NR 1

Cena: 12,99 zł
Wydawca: ediba

„Świat MojiPops” to niezwykle uroczy magazyn kierowa-
ny do dzieci, głównie w wieku od 3 do 10 lat. W środku 
znajdują się oryginalne komiksy z przygodami MojiPops, 
łamigłówki, zagadki oraz miniplakaty. Oprócz tego 
w czasopiśmie jest wywiad z Aishą, bohaterką kanału 
na YouTubie Yoto Toys. Do pisma dołączona jest też 
kolekcjonerska bransoletka z zawieszką MojiPops oraz 
saszetka z figurką. Pismo będzie się ukazywać kilka razy 
w roku.

KSIążKA DO KOLOROWANIA 
SUPERZINGS

Cena: 24,99 zł.
Wydawca: ediba

Jest to książeczka kierowana do dzieci, głównie w wieku 
od 3 do 10 lat. W środku znajdują się obrazki do koloro-
wania z bohaterami bestsellerowej serii superzings. Część 
obrazków jest w formie zagadek lub łamigłówek, a wszyst-
ko to połączone jest wspólną historią. Do książki dołączo-
ne są kredki z wizerunkami najważniejszych postaci  
z 3. serii oraz saszetka z figurką superzings.

MĘSKA ENERGIA 

Miesięcznik
Cena: 9,99 zł
Wydawca: Pink Press sp. z o.o.

Nowy miesięcznik dla mężczyzn, którzy kochają aktywne życie i piękne kobiety; 
dla hedonistów, którzy są ciekawi świata, otwarci na nowe technologie, poszukują 
nowości i dbają o własne zdrowie. Na 72 stronach czasopismo będzie prezentować 
i kreować styl życia nowoczesnego mężczyzny oraz podpowiadać, jak sprawiać przy-
jemność ukochanej osobie. W magazynie poruszane będą tematy dotyczące zdrowia, 
aktywnego wypoczynku, zabawy i mody. znajdą się w nim również stałe rubryki. Na 
stronach magazynu publikowane będą również artystyczne zdjęcia kobiet, prezentu-
jące w wysublimowany sposób piękno ich ciał. W „Męskiej energii” czytelnicy znajdą 
także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz specjalne kupony rabatowe na zakupy 
w sklepach pinkshop.pl.

| noWoścI W oFercIe
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Kaczor Donald 
listopadowe wydanie „Kaczora donalda” to zarazem numer 1000 tego 
popularnego wśród polskich dzieci magazynu. Łączny nakład miesięcznika 
osiągnął już w polsce 150 milionów egzemplarzy! 

„Kaczor Donald” to jedno z najstarszych 
dziecięcych pism komiksowych w Polsce. Ko-
lejne pokolenia Kaczkofanów zachwycają się 
przygodami Donalda, sknerusa, Myszki Miki 
i Goofiego. Na łamach najzabawniejszego mie-
sięcznika, oprócz historii kipiących humorem, 
czytelnicy mogą znaleźć najnowsze informacje 
o kultowych grach, sporcie i sportowcach, no-
wych technologiach oraz łamigłówki, inteligent-
ne zabawy słowne, konkursy czy ciekawostki. 
Magazyn prezentuje klasyczne komiksy disne-
jowskie, takich twórców jak: Carl Barks, Don 
Rosa, Vicar, a także współcześnie rysowane 
opowieści tworzone przez artystów z całego 
świata. Ich siłą są humor, wartka akcja, zaska-
kujące puenty, grupa różnorodnych bohaterów 
i doskonały przekład. Popularnością cieszą się 
również żarty i oryginalne prezenty „kaczorowe” 
dołączane do magazynu – zabawki, gadżety do 
robienia kawałów. 

pionierzy polskiego rynku
Pismo wydawane jest przez egmont Polska 
od 28 kwietnia 1994 roku, jako kontynuacja 
czasopisma „Mickey Mouse”, którego pierwszy 
numer ukazał się w Polsce w październiku 
1990 roku. Wtedy był pionierskim na rynku 
polskim magazynem komiksowym dla dzieci 
nastawionym na dostarczanie rozrywki. Dziś 
czasopismo kontynuuje tę tradycję. Przez lata 
niezwykle popularny polski magazyn, wydany 
już w 1000 numerach, osiągnął łączny nakład 

blisko 150 mln egzemplarzy! Warto wspo-
mnieć, że największą sprzedaż odnotował  
10. numer tygodnika z 1999 roku, który 
sprzedał się w blisko 300 000 egzemplarzy.

Gwiazda Hollywoodu
Kaczora Donalda nikomu nie trzeba przed-
stawiać. Tę kultową postać znają młodzi 
i starsi. Pozytywne emocje oraz poczucie 
humoru łączą pokolenia. – za każdym 
razem, gdy się z nim spotykałem, jego 
optymizm i energia udzielały mi się na 
cały dzień – mówi Jarosław Boberek, 
aktor, który użycza głosu Kaczorowi 
Donaldowi.
Na ekranach kin Kaczor Donald po 
raz pierwszy pojawił się w 1934 roku. 
laureat Oskara, celebryta uhonorowany 
własną gwiazdą na bulwarze hollywo-
od. szybko stał się również bohaterem 
komiksów, których najpopularniejszymi 
rysownikami byli Carl Barks i Don Rosa. 
Pierwsze wydanie pisma „Kaczor Donald” 
na świecie ukazało się w 1949 roku. 
Obecnie ukazuje się w kilkudziesięciu krajach.
W jubileuszowym, tysięcznym numerze znala-
zły się komiksy takich autorów, jak Korhonen, 
Branca, Pineda, Fernandez czy Murry, jest 
także 5 prezentów i wielki konkurs z setką 
nagród.
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Kolporter został laureatem Nagrody specjalnej przyznanej przez Ka-
pitułę konkursu Polish Masters of Business. Firmę uhonorowano jako 
przedsiębiorstwo szczególnie zasłużone dla polskiej gospodarki. Gala 
Polish Masters of Business odbyła się w warszawskim Teatrze Capitol, 
a została zorganizowana przy współpracy merytorycznej z wywiadow-
nią Bisnode oraz magazynami „harvard Business Review” i „Forbes”. 
W konkursie nagrodzono firmy, które nie tylko corocznie generują 
wysokie dochody, ale cały czas rozwijają się i mają wysoką dynamikę 
wzrostu przychodów. 

| KartKa Z KalendarZa

oddZIaŁ bIa ŁoStocKI 
dyStrybucJI praSy
15-688 Białystok
ul. Przędzalniana 8
tel. 85 87 70 900
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 22 do 27
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. 58 732 51 22 do 27
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 24
lublin@kolporter.com.pl
oddZIaŁ ŁódZKI 
dyStrybucJI praSy
93-253 Łódź
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
tel. 42 288 04 11-12,
fax 42 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl

od dZIaŁ olSZtyńSKI 
dyStrybucJI praSy
10-683 Olsztyn
ul. Augustowska 23 a
tel. 22 355 05 00, 355 04 00
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. 12 25 49 700
rzeszow@kolporter.com.pl
oddZIaŁ SZcZecIńSKI 
dyStrybucJI praSy
70-789 szczecin
ul. Dąbska 69
tel. 91 881 35 88 
fax 91 881 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 06
fax 71 73 44 531
wroclaw@kolporter.com.pl
oddZIaŁ ZIelonoGórSKI 
dyStrybucJI praSy
65-001 zielona Góra 
Al. zjednoczenia 102 B
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
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
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