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Przygotuj się na gorący okres 
sprzedaży kalendarzy!

Zamów wygodny ekspozytor 

510 030 688   |  502 715 039

Wymiary standu 
1/4 palety:
- wysokość: 135 cm  
+ 30 cm topper
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 40 cm

Wymiary standu 
1/8 palety:
- wysokość: 132 cm  
+ 18 cm topper
- szerokość: 30 cm
- głębokość: 40 cm
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tyle osób demonstrowało w paryżu  
po zamachu na redakcję „Charlie 
Hebdo”

lICZba MIesIąCa

oD WYDaWCY | 

obyśmy zdrowi byli

Tematyka zdrowotna była w prasie zawsze jedną z „topowych”, ale ostatnie miesiące spo-
wodowały, że stała się wręcz priorytetową. Światowa pandemia, która przechodzi różne 
fazy, ale niezmiennie nam towarzyszy i zmienia nasze życie, to dziś temat numer jeden  
dla wszystkich mediów. Zdrowie stało się przedmiotem troski praktycznie wszystkich, 
a pisanie o zdrowiu – swego rodzaju misją, o potężnym znaczeniu społecznym. Potwier-
dzają to wydawcy czasopism specjalizujących się w tematyce zdrowotnej, z którymi roz-
mawialiśmy. Ich opinie, uwagi, ale także bezcenne wskazówki jak dotrzeć do właściwych 
i wiarygodnych treści prezentujemy w artykule „Czytelniku, lecz się mądrze!”.
W tym numerze rozpoczynamy też cykl „Prasa ma siłę”, w którym będziemy prezen-
tować rozmowy z wydawcami na temat rynku prasowego. Jak może wyglądać prasa 
za 5, 10, 15 lat? Jak rozwijać czytelnictwo? Z jakimi wyzwaniami mierzą się wydawcy 
gazet i czasopism? To tylko niektóre z pytań, na które postaramy się wspólnie znaleźć 
odpowiedzi. Nasz cykl rozpoczyna rozmowa z Alexem Sorgiem, prezesem Burda Media 
Polska sp. z o.o. –  tytuł wywiadu: „Prasa buduje wiarygodność”.
Kontynuujemy również nasz cykl jubileuszowy, związany z 30-leciem Kolportera. 
W poprzednich numerach naszego miesięcznika prezentowaliśmy szczegółową 
historię firmy.  Tym razem pokazujemy jej normalny dzień pracy, choć raczej należałoby 
powiedzieć dobę pracy, ponieważ Kolporter działa praktycznie 24 h. Stąd tytuł artykułu – 
„Firma, która nie śpi”. Pokazujemy w nim jak „od kuchni” wygląda cały proces dystrybucji, 
co dzieje się z prasą po opuszczeniu drukarni i jak wygląda jej droga do czytelnika. 
Zachęcam również do lektury artykułu poświęconego „Charlie Hebdo”. To francuskie 
czasopismo, za sprawą dramatycznego ataku terrorystycznego sprzed 5 lat, jest dziś 
znane na całym świecie. Islamscy ekstremiści zabili kilkunastu dziennikarzy i rysow-
ników. Ale czasopismo nie zmieniło swojej linii – jest dziś przykładem medium, które 
za swoje przekonania zapłaciło najwyższą cenę i mimo to pozostało im wiernym. Tytuł 
artykułu: „Charlie Hebdo”: Nigdy nie przestaniemy!”.
Zapraszam do lektury.

Dariusz Materek
Redaktor Naczelny

W NaJblIżsZYCH NUMeraCH: 

Cena prasy – czy gazety i czasopisma  
są za drogie czy za tanie? Ile warto 
zapłacić za wartościową informację?  
Czy ceny prasy w Polsce odbiegają 
znacząco od tych na świecie?

Dziennikarz na celowniku – co roku  
na całym świecie reporterzy giną podczas 
wykonywania swoich obowiązków. Często 
są obiektem ataków, zemsty, szantażu.  

Humor i satyra w prasie – co nas dziś bawi 
w gazetach i czasopismach? 

1,5 
miliona 
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Przedstawiamy Państwu kolekcję najpiękniejszych powieści o miłości,  
które na stałe zapisały się w historii romansu.

Poznaj losy kochanków, uwikłanych w dramaty życiowe, pełne niezwykle  
intrygujących wątków.

Namiętna miłość, fascynacja – czy burzliwe koleje losu kochanków  
pozwolą im osiągnąć pełnię szczęścia?

ROMANSE WSZECH CZASÓW

Projektantem okładek do wyjątkowej kolekcji romansów Hachette jest 
Maciej Sadowski, pasjonat epoki baroku, twórca albumu „Kwiaty baroku”, 

zawierającego ponad 150 reprodukcji obrazów, zachwycających urodą.  
Wśród artystów znajdują się m.in. takie sławy jak Caravaggio,  

Rubens czy Van Dyck. 

  Kolekcja najpiękniejszych powieści o miłości...
...która wzruszy Cię do łez!

Start i promocja
Numer 3+4 w sprzedaży od 28 października bieżącego roku.
Numer 5 w sprzedaży od 10 listopada bieżącego roku
Kolejne numery będą ukazywały się co dwa tygodnie w środę.

Dane Wydawnicze:
Seria: Romanse wszech czasów
Wydawca: Hachette Polska Sp. z o.o.
Pierwszy dzień sprzedaży: 14 październik 2020
Częstotliwość: dwutygodnik
Liczba numerów serii: 80
Ceny: nr 1+2 – 14,90 zł;

 nr 3+4 – 29,99 zł;
nr 5 i kolejne – 29,99 zł (Vat 5%)

WIĘCEJ NA: WWW.KOLEKCJA-ROMANSE.PL

REKLAMA
TV

Dzięki kolekcji ROMANSE WSZECH CZASÓW  
możesz cieszyć oko reprodukacjami mistrzów barokowego 

malarstwa w zasięgu Twojej biblioteczki!

reklama.indd   1 18.09.2020   15:48
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CZYtelNIKU,  
leCZ sIę MąDrZe!
Prowadzone w prasie 
kampanie prozdrowotne 
przyczyniają się do zmiany 
świadomości społecznej. 
A bywa, że ratują życie. 

s.6-10

RynEk pRASowy

CHarlIe HebDo: 
NIGDY sIę NIe 
poDDaMY!
Na początku września 
ruszył proces terrorystów 
odpowiedzialnych za atak 
na redakcję francuskiego 
tygodnika „Charlie Hebdo”.

s. 20-21

nASzA AkCjA

prasa bUDUJe 
WIarYGoDNość

Rozmowa z Alexem Sorgiem, 
prezesem  

Burda Media Polska sp. z o.o.

s. 18-19

jubIlEuSz kolpoRTERA

FIrMa,  
Która NIe śpI
Podstawą działalności 

Kolportera pozostaje  
do dziś dystrybucja prasy.  
To cykl, który przypomina 

stale kręcące się koło.

spIs treśCI | 

s. 22-23
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Czytelniku, 
lecz się 
mądrze!
o ile dla wielu lekarzy zmorą 
dzisiejszych czasów jest 
samodiagnozowanie i samoleczenie 
się pacjentów za pomocą Internetu, 
to prasa zajmująca się tematyką 
zdrowotną ma do odegrania istotną 
rolę. przede wszystkim jeśli chodzi 
o profilaktykę zdrowotną, chociaż 
nie tylko. prowadzone w wielu 
tytułach kampanie prozdrowotne 
przyczyniają się do zmiany 
świadomości społecznej.  
a bywa, że ratują życie i zdrowie.
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P
oszukiwanie informacji na temat zdrowia 
jest dziś jedną z najczęściej wykonywanych 
czynności – szukamy kontaktu do specja-

listów, ale przede wszystkim informacji i wiedzy 
na temat dokuczających nam chorób  
czy dolegliwości. Z badań Instytutu Monitorowa-
nia Mediów wynika, że aż 7 na 10 osób zmagają-
cych się z różnego rodzaju problemami zdrowot-
nymi w pierwszej kolejności szukają informacji 
w Internecie. To zresztą tendencja światowa 
– ponad 80 procent internautów szuka w sieci 
porad zdrowotnych. Niestety, w zalewie inter-
netowych śmieci trafiają najczęściej na zupełnie 
bezwartościowe lub wręcz szkodliwe informacje.  
Według badań Uniwersytetu Edith Cowan (ECU), 
opublikowanych w „Medical Journal of Austra-
lia”, tylko ok. 30 procent wyszukanych w sieci 
informacji na temat zdrowia można uznać za 
pomocne czy wartościowe.
Lekarze biją na alarm – internetowe samoleczenie 
jest wyjątkowo niebezpieczne, a może okazać się 
tragiczne w skutkach. I apelują: informacji  
na temat zdrowia szukajmy w wiarygodnych, 
sprawdzonych źródłach. A do takich można 
z pewnością zaliczyć media ściśle współpracujące 
z medykami lub nawet przez nich współtworzone. 

Fachowo i przystępnie

Źródłem najbardziej fachowej wiedzy są oczywi-
ście specjalistyczne czasopisma medyczne.  
Te najbardziej znane na świecie, jak „The Lancet” 
czy „New England Journal Of Medicine”,  
od blisko 200 lat są bardzo ważnym elemen-
tem systemu opieki zdrowotnej. Publikują m.in. 
wyniki najnowszych badań, opinie wybitnych 
ekspertów itp. Nie są jednak przeznaczone dla 
przeciętnego czytelnika. To typowe czasopisma 
naukowe, skierowane przede wszystkim do 
lekarzy. Na polskim rynku również ukazuje się 
kilkanaście tego typu wydawnictw – m.in. „Ogól-
nopolski Przegląd Medyczny”, „Gazeta Lekarska”, 
„Polski Merkuriusz Lekarski”.
Gdzie więc przeciętny czytelnik może znaleźć 
sprawdzone i wiarygodne informacje o swo-
im zdrowiu, napisane przystępnym językiem? 
Odpowiedź jest prosta – w prasie. Dziś w zasadzie 
wszystkie tytuły mają swoje rubryki poświęcone 

zdrowiu, dodatki specjalne, ukazuje się rów-
nież sporo czasopism o profilu prozdrowotnym. 
W zdecydowanej większości ściśle współpracują 
z ekspertami – świat medyczny jest na tego typu 
współpracę bardzo otwarty. Dobra komunikacja 
jest bowiem jednym z istotnych elementów sze-
roko pojętej profilaktyki zdrowotnej. 
Przykładem sprzed kilku dziesięcioleci, dobrze obra-
zującym znaczenie komunikacji medialnej w ochro-
nie zdrowia, jest historia epidemii AIDS. Pierwsze 
publicznie udokumentowane przypadki zachorowa-
nia odnotowano w USA 5 czerwca 1981 r. W ciągu 
kolejnych sześciu miesięcy na tajemniczą chorobę 
zmarło 150 osób. Tak gwałtowny wzrost zacho-
rowań i wysoka śmiertelność były poważnymi 
sygnałami ostrzegawczymi, sygnalizującymi, że 
możemy mieć do czynienia z niezwykle groźną 
epidemią. Problem nie był jednak znany opinii 
publicznej aż do sierpnia 1982 r., gdy „New York 
Times” poinformował o tajemniczej chorobie.  
To właśnie w artykule NYT po raz pierwszy uży-
to terminu „zespół nabytego niedoboru odporno-
ści”, czyli AIDS. Do kampanii informacyjnej na 
temat nowej choroby szybko włączyły się kolejne 
gazety i czasopisma. W efekcie pół roku później – 
jak pokazały badania – już 90 procent dorosłych 
Amerykanów wiedziało o AIDS. Prowadzona 
w kolejnych latach w prasie i innych mediach 
szeroka akcja edukacyjna spowodowała, że pod 
koniec lat 80. większość populacji na świecie 
wiedziała jak można zarazić się wirusem HIV 
i jak tego unikać. Dzięki aktywności mediów i ich 
ścisłej współpracy z lekarzami oraz naukowcami 
udało się uratować życie tysiącom osób. 
W podobnej sytuacji znaleźliśmy się dziś. Pande-
mia koronawirusa stała się tematem numer jeden 
w mediach, a informacje, które do nas trafiają po-
zwalają nam lepiej chronić się przed zagrożeniem. 

Misja z ręką na pulsie

Pisanie o zdrowiu w tak szczególnym czasie jest 
wyjątkowo ważne. Dla wydawców to nie tylko 
oczywisty dziennikarski obowiązek, ale też 
rodzaj misji. 
– To jest nie tylko misja, ale i bardzo odpowie-
dzialne zadanie. Wszyscy, także my, dziennika-
rze, szukamy codziennie nowych, rzetelnych 
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informacji na temat koronawirusa, sytuacji w służbie zdro-
wia, prognoz. Tych informacji jest sporo i łatwo się w nich po-
gubić. Rolą dziennikarza jest więc przeanalizowanie danych 
i przekazanie tylko tych wiarygodnych w sposób prosty, by 
czytelnik po ich przeczytaniu otrzymał pakiet informacji, nie 
musiał niczego doszukiwać, sprawdzać. Misją jest też takie 
informowanie, by nie budzić niepotrzebnego lęku,  
a po prostu zachęcać do zachowań prozdrowotnych – mówi 
Marta Nowik, redaktor magazynu „Dbam o Zdrowie” (Ringier 
Axel Springer Polska). 

– W ostatnich miesiącach tematem nr 1 jest oczywiście koro-
nawirus. Trzymamy rękę na pulsie, ponieważ to nowy wirus, 
więc wiedza na jego temat nieustannie ewoluuje. Pojawiają 
się nowe badania naukowe, zmieniają się metody leczenia. 
Dlatego każdy materiał na ten temat, zanim pojawi się w dru-
ku, wielokrotnie uaktualniamy, konsultując się z najlepszymi 
ekspertami w Polsce oraz korzystając z artykułów naukowych 
w prasie światowej. Nasi czytelnicy mają pewność, że w na-
szych magazynach znajdą tylko rzetelne i sprawdzone infor-
macje. Traktujemy to jako rodzaj misji, bo obecnie Internet, 
a zwłaszcza media społecznościowe przeżywają zalew fake 
newsów, które w erze Covid-19, są wyjątkowo niebezpieczne. 
Uważamy, że świadomość społeczna, wiedza i właściwe postę-
powanie mogą uchronić zdrowie i życie wielu osób – zauważa 
Agnieszka Wierzbicka, redaktor naczelna segmentu poradni-
kowego w wydawnictwie Burda Media Polska.
Podobnego zdania jest Iwona Zabielska, redaktor naczelna 
„Newsweek Zdrowie” (Ringier Axel Springer Polska). – Pisanie 
o zdrowiu jest misją bez względu na okoliczności. W czasach 
„pokoju” nawet bardziej niż w czasie „wojny”, bo kiedy żyjemy 
w jakimś ustalonym, spokojnym trybie, jesteśmy w miarę za-
dowoleni ze swojego życia i nie mamy szczególnych powodów 
do niepokoju, zainteresowanie zdrowiem jest minimalne.  
Po co się nim zajmować, skoro nic nam nie jest? A nawet jeśli 
jest, można poszukać „recepty” w mediach społecznościo-
wych, czyli trochę byle gdzie - byle szybko. Koronawirus 
weryfikuje wiele naszych dotychczasowych postaw, po-
nieważ żeruje na najsilniejszej z emocji - lęku, a do tego na 
najtrudniejszej jego odsłonie - lęku przed śmiercią. To z kolei 
w prostej linii prowadzi nas do myślenia o zdrowiu swoim 
i bliskich, troski o niego, martwienia się o nie. Dla tych, którzy 
piszą o zdrowiu, to czas wielkiej odpowiedzialności - w końcu 
po drugiej stronie jest ktoś, kto naprawdę chce wiedzieć – 
stwierdza. 
– Pisanie o zdrowiu zawsze wiąże się z odpowiedzialnością 
i misją, nie tylko w dobie pandemii. Oczywiście, mamy teraz 
szczególny czas, częściej mówimy o zdrowiu. Tym bardziej po-
trzeba jasnych i rzetelnych informacji na temat zdrowia. I takie 
właśnie znajdują czytelnicy w naszym miesięczniku  – dodaje 
Anna Zalech, redaktor naczelna miesięcznika „Szlachetne 
Zdrowie” (SPES sp. z o.o.).

Moda na zdrowie

Czasopisma zdrowotne od lat cieszą się dużą popularnością 
wśród czytelników – to jeden z najpopularniejszych segmen-

NaJbarDZIeJ sZaNoWaNe 
CZasopIsMa MeDYCZNe  
Na śWIeCIe

1. NeW eNGlaND JoUrNal oF MeDICINe 
(NeJM)
Wydawane przez Massachusetts Medical 
Society, jest jednym z najstarszych 
i najpoczytniejszych czasopism 
medycznych. Pierwszy numer ukazał 
się w 1821 roku. Dziś tygodnik NeJM ma 
największy wpływ na medycynę kliniczną. 

2. tHe laNCet
Czasopismo zostało założone w 1823 r. 
przez Thomasa Wakleya, angielskiego 
chirurga. „Lancet” publikuje oryginalne 
artykuły naukowe, wyniki badań, 
opisy przypadków, recenzje książek 
medycznych. Czasopismo ma redakcje 
w Londynie, Nowym Jorku i Pekinie.

3. JoUrNal oF aMerICaN MeDICal 
assoCIatIoN (JaMa)
Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie 
od 1883 roku. To tygodnik, którego celem 
jest promowanie lepszego zdrowia 
publicznego i sprawdzanie standardów 
medycznych. Ukazuje się w trzech 
językach: hiszpańskim, francuskim 
i angielskim, jest wydawany przez 
Amerykańskie Towarzystwo Medyczne. 

4. tHe bMJ
Początkowo tytuł ukazywał się jako 
British Medical Journal, ale w 1988 r. 
nazwę skrócono. To tygodnik znany 
z publikowania unikalnych artykułów 
naukowych i studiów przypadku. The BMJ 
zdecydowanie wspiera medycynę opartą 
na faktach. Co roku ukazuje się wiele 
numerów tematycznych. 

5. aNNals oF INterNal MeDICINe
Wydawane przez American College 
of Physicians czasopismo powstało 
w 1927. Ukazuje się 1 – 2 razy w ciągu 
miesiąca. Publikuje wyniki badań, artykuły 
przeglądowe, wytyczne i komentarzy 
dotyczące praktyki klinicznej, świadczenia 
opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego.  

źRóDło: PRACTo.CoM
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 „DbaM o ZDroWIe” 
– miesięcznik 
o zdrowym 
i aktywnym 
trybie życia

„NeWsWeeK 
ZDroWIe”  
– kwartalnik 
poświęcony 
tematyce 
zdrowotnej

„sZlaCHetNe 
ZDroWIe”  
– miesięcznik  
o zdrowiu  
i profilaktyce 
żywieniowej

„ZDroWIe I żYCIe” 
– dwumiesięcznik 
o zdrowiu, nauce 
i odkryciach 
medycznych

„saMo ZDroWIe”  
– dwumiesięcznik  
dla pań, które chcą 
żyć zdrowo

CHCesZ WIeDZIeć WIęCeJ 
o ZDroWIU? prZeCZYtaJ

tów rynku prasowego. Z pewnością wpływa na to wzrost 
świadomości zdrowotnej Polaków – z roku na rok przybywa 
osób, które starają się żyć zdrowo, dbają o swoją kondycję, 
urodę itp. 
– Czytelnicy są coraz bardziej świadomi tego, że mogą mieć 
wpływ na to, jak będzie wyglądać ich życie za 10, 20, 30 lat… 
Chcą brać sprawy w swoje ręce i walczą o to, by jak najdłu-
żej cieszyć się zdrowiem. Wiedzą, że mogą uniknąć chorób 
cywilizacyjnych, których rozwój w większości zależy od trybu 
życia, nie tylko od genów. I wreszcie – chcą na dłużej zachować 
młodość i piękny wygląd, a tego bez dobrej kondycji i zdrowia 
nie da się osiągnąć – uważa Renata Ciemięga, redaktor prowa-
dząca magazyny „Zdrowie i Życie” oraz „Samo Zdrowie” (Burda 
Media Polska).
– Temat zdrowia dotyczy każdego człowieka i jest ponad 
wszelkimi podziałami. Czytelnicy szukają przede wszystkim 
kompetentnych ekspertów, którzy są w stanie odpowiedzieć  
na ich pytania dotyczące dbania o zdrowie, zapobiegania cho-
robom czy też ich leczenia – mówi Anna Zalech z miesięcznika 
„Szlachetne Zdrowie”.
– Dlaczego czytelnicy tak lubią tematykę zdrowotną? Ponie-
waż wiedza, jaką tam znajdują, daje im poczucie, że robią  
dla siebie i bliskich coś ważnego. Ci, którzy czytają pisma o ta-
kiej tematyce, to wyjątkowi ludzie - wybierają świadomość, 
wiedzą, że dzięki temu mają realny wpływ na swoje życie 
– stwierdza Iwona Zabielska, redaktor naczelna „Newsweek 
Zdrowie”.

– Każdy z nas chce wiedzieć jak najwięcej o swoim (i swoich bli-
skich) zdrowiu, by uniknąć problemów. To normalne, to nasza 
codzienność. Teraz w sytuacji pandemii to zainteresowanie jest 
spotęgowane naszymi realnymi obawami o zdrowie. Nie tylko 
chcemy uniknąć zakażenia i wiedzieć, co robić, gdy podejrze-
wamy u siebie zachorowanie, lecz także chcemy wiedzieć, jak 
leczyć inne schorzenia w sytuacji pandemii. Polska służba 
zdrowia pracuje inaczej niż pół roku temu i obecnie pacjenci 
w wielu sytuacjach zdani są sami na siebie (duże kolejki do 
specjalistów, niewystarczające teleporady) - sami poszukują 
informacji dotyczących zdrowia w mediach – wyjaśnia Marta 
Nowik z magazynu „Dbam o Zdrowie”.

eksperci doradzają

Wydawcy czasopism zajmujących się tematyką zdrowotną 
są też zgodni co do tego, że jednym z kluczowych elementów 
budujących ich pozycję i wiarygodność jest współpraca z eks-
pertami.  
– Przez lata razem ze współpracującymi z nami lekarzami 
informujemy o tym, jak skutecznie chronić swoje zdrowie 
i zdrowie swoich bliskich. To dzięki prasie medycznej ludzie 
dowiedzieli się o tym, jak ważna jest witamina D i że w sezo-
nie infekcji warto ją suplementować. Na długo przed Noblem 
za odkrycie zależności między rakiem szyjki macicy a wi-
rusem brodawczaka ludzkiego pisaliśmy o tym problemie 
w „Samym Zdrowiu”. Wspólnie z ekspertami donosiliśmy, 
że jest już szczepionka, która przed tym nowotworem może 
ochronić. Zanim Nordic Walking stał się popularny, a  kijki 
widać dziś w każdym parku, pisaliśmy o tym, jak popraw-
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nie uprawiać tę dziedzinę sportu i dlaczego warto to 
robić – mówi Agnieszka Wierzbicka z wydawnictwa 
Burda Media Polska.  – By przygotować jak najbardziej 
sprawdzone merytorycznie artykuły, ściśle współpracu-
jemy z lekarzami różnych specjalności. Nasze teksty są 
konsultowane przez najlepszych ekspertów medycznych 
w Polsce. Naszą ideą jest pisanie o tym, jak nie zachoro-
wać. Jednak nie pozostawiamy bez pomocy czytelników, 
którzy już cierpią na konkretne schorzenia – publiku-
jemy artykuły na temat najnowszych metod leczenia, 
środków diagnostycznych, nowoczesnych substancji 
leczniczych. Piszemy też o sprawach głośnych, spraw-
dzamy kontrowersyjne doniesienia, oceniamy modne 
diety czy metody leczenia –  dodaje Renata Ciemięga 
z tego samego wydawnictwa.
– Nasi eksperci i lekarze, z którymi współpracujemy, 
dobierani są bardzo skrupulatnie pod kątem kompetencji, 
która w naszym mniemaniu musi być podparta doświad-
czeniem i dogłębną wiedzą w danej specjalizacji. Dzięki 
temu czasopisma takie jak nasz miesięcznik, zajmujące się 
komplementarną tematyką zdrowotną, rzeczywiście mają 
realny wpływ na poprawę kondycji zdrowotnej Polaków. 
Gdyby tak nie było, to podejmowanie tej misji nie miałoby 
sensu – uważa Anna Zalech, redaktor naczelna „Szlachet-
nego Zdrowia”.
Marta Nowik, redaktor magazynu „Dbam o Zdrowie” 
pytana o to, czy czasopisma zajmujące się tą tematyką rze-
czywiście mają realny wpływ na poprawę kondycji zdro-
wotnej Polaków odpowiada: – Tak, o ile robią to w sposób 
przyjazny dla czytelnika, nie nakazowy, lecz zachęcający 
do zdrowego trybu życia, inspirujący do zmiany nieodpo-
wiednich nawyków. Liczy się też dobre „adresowanie” te-
matów, czyli zawsze zwracanie się do odpowiednich grup 
czytelników z propozycjami właśnie dla nich, czyli inaczej 
piszemy do rodziców dzieci w wieku szkolnym, a inaczej  

do seniorów. 
I dodaje: – Współpracujemy z lekarzami, bo oni dysponu-
ją wiedzą nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, dzięki 
czemu łatwiej przygotować materiał, który nie będzie 
wyimkiem z encyklopedii zdrowia, lecz poradnikiem, 
z którego skorzystają czytelnicy. Ważne jest także utrzy-
manie równowagi w zakresie tematów. To, że mamy teraz 
pandemię i codziennie nowe doniesienia naukowe dotyczą-
ce koronawirusa, nie oznacza, że zniknęły nowotwory lub 
migrena - te zagadnienia nadal są w kręgu zainteresowa-
nia czytelników i trzeba je poruszać na łamach czasopism 
poradnikowych. 

O rzeczywistym wpływie czasopism na kondycję zdro-
wotną ich czytelników mówi także Iwona Zabielska, re-
daktor naczelna „Newsweek Zdrowie”. – Formuła maga-
zynu „Newsweek Zdrowie” jest taka, że wszystko, o czym 
piszemy, powstaje w oparciu o wiedzę ekspercką. Każdy 
artykuł ma swojego merytorycznego konsultanta, wybit-
nego specjalistę w swojej dziedzinie. To jest fundament, 
na którym budujemy. Wypowiadamy się w sprawach 
najważniejszych - dotyczą one ludzkiego zdrowia i życia. 
Tu nie ma miejsca na półśrodki i półprawdy. Wpływamy 
najpierw na tych, którzy czytają, później na tych, z który-
mi oni żyją, spotykają się, przyjaźnią.  
Bo zdrowie, samopoczucie, kłopoty z tym związane, czę-
sto są przedmiotem rozmów. Lubimy rozmawiać o zdro-
wiu. Jeśli coś wiemy, siłą rzeczy przekazujemy to dalej. 
I tak rozsiewa się edukacja. Chociaż to, niestety, powolny 
proces. W Polsce teoretycznie wszyscy interesują się 
zdrowiem i stawiają je na pierwszym miejscu. W praktyce 
robi to mniejszość. Byłoby wspaniale powiedzieć, że jest 
odwrotnie – zauważa. 

DarIUsZ MatereK
KarINa ZaWaDZKa

pIerWsZe prasoWe KaMpaNIe ZDroWotNe
Zakrojone na szeroką skalę kampanie informacyjne 
dotyczące zdrowia pojawiły się po raz pierwszy w Stanach 
Zjednoczonych w XVIII wieku. W 1721 roku pastor Cotton 
Mather wykorzystał pierwsze ukazujące się w Bostonie 
gazety, aby promować szczepienia na ospę. W 1896 roku 
Departament Zdrowia Nowego Jorku, odpowiadając  
na raport o gruźlicy opracowany przez Hermanna Biggsa, 
wydał rozporządzenie zakazujące plucia. Nowy Jork stał 
się pierwszą amerykańską metropolią, w której zakazano 
plucia na chodniki, podłogi w budynkach publicznych 
i w transporcie publicznym. W szeroką kampanię 
informacyjną, która miała oduczyć Amerykanów brzydkiego 
nawyku, bardzo aktywnie włączyły się gazety. Dzięki ich 
udziałowi udało się skutecznie wyedukować społeczeństwo.
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Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni  
– w Polsce i na świecie.

tarcza 5.0Druga fala pandemii
Pandemia nie odpuszcza. europejskie Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opubliko-
wało ocenę ryzyka, która dotyczy pandemii 
CoVID-19 oraz zestaw wytycznych na temat 
niefarmakologicznych sposobów unikania 
zakażenia takich, jak higiena rąk czy zasłanianie 
ust i nosa. Wspólnota zaapelowała, aby kraje 
należące do Ue były gotowe na zaostrzenie 
restrykcji z uwagi na zbliżającą się drugą falę 
epidemii.

od 15 października kolejni przedsiębiorcy 
będą mogli wnioskować do ZUS o wspar-
cie. Nowe przepisy, nazwane Tarczą 5.0, 
wprowadzają trzy formy wsparcia  
dla przedstawicieli branży turystycznej, 
estradowej i wystawienniczej. Przedsię-
biorcy z tych branż będą mogli skorzystać 
ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, 
sierpień i wrzesień, a także wnioskować 
o wypłacenie świadczenia postojowego.

| WYDarZeNIa

Trochę więcej na ZUS

Według wyliczeń „Rzeczpospolitej”, składki do ZUS 
w przyszłym roku wzrosną o 15,60 zł miesięcznie. 
Składka emerytalna wyniesie 615,93 zł, rentowa 
252,43 zł, wypadkowa 52,70 zł, na Fundusz Pracy  
77,31 zł, a płacona dobrowolnie składka chorobowa 
77,31 zł. Do tego trzeba doliczyć składkę na ubezpie-
czenie zdrowotne, która według szacunków ekonomi-
stów wyniesie 371,40 zł. Pełna składka z działalności 
wyniesie w przyszłym roku 1447,08 zł miesięcznie.

Zmiany 
w rozliczeniach 

z fiskusem

1 października weszły istotne zmiany 
dotyczące rozliczania się firm z fisku-
sem w zakresie deklaracji VAT-7 oraz 
JPK. Czynni podatnicy VAT zobowią-
zani są przekazywać deklaracje do 
urzędu skarbowego w nowej formie, 
tj. połączonych deklaracji VAT-7 oraz 
JPK w tzw. nowym JPK_VAT: JPK_V7M 
i JPK_V7K. Nowy plik JPK_VAT składa 
się z dwóch części – deklaracyjnej oraz 
informacyjnej. elektroniczny raport 
musi od października zawierać kody to-
warów i usług - tzw. kod GTU. Za każdy 
błąd grozi kara 500 zł. 

Nasz Kolporter 10/2020

12



Błachowicz 
mistrzem

Wraca 
czas zimowy

Odcisk palca 
w dowodzie

Zakaz lądowania

W ostatnich miesiącach, z oczywistych po-
wodów, jest mniej okazji do pisania o sporcie 
i sukcesach polskich sportowców. Tym 
chętniej odnotowujemy więc, że Jan Bła-
chowicz (na zdjęciu), zawodnik mieszanych 
sztuk walki, jest pierwszym Polakiem, który 
został mistrzem świata organizacji UFC.  
27 września, podczas gali UFC 253 w Abu 
Zabi, Błachowicz pokonał przez nokaut 
Amerykanina Dominicka Reyesa. Zawodnicy 
walczyli w kategorii półciężkiej.   

W nocy z sobotę na niedzielę,  
z 24 na 25 października, przejdziemy z czasu 
letniego na zimowy. Tej nocy zegarki cofnie-
my z godziny 3:00 na 2:00, co oznacza, że 
będziemy spać dłużej o godzinie. Państwa 
członkowskie Unii europejskiej do końca  
2021 r. muszą zdecydować, który czas, zimo-
wy (CeT) czy letni (CeST), wybiorą jako obo-
wiązujący. W Polsce po raz ostatni będziemy 
zmieniać czas na wiosnę 2021 r.

Rząd wprowadził od 30 września zakaz lądowania 
w Polsce samolotów z państw, w których współ-
czynnik – w zakresie 14-dniowej skumulowanej 
liczby zachorowań na CoVID-19 na 100 tys. miesz-
kańców – przekracza 90. Zakaz nie dotyczy państw 
członkowskich Ue, europejskiego obszaru Gospo-
darczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy. Na liście  
29 krajów, które zakaz obejmuje, znalazły się  
m.in. Stany Zjednoczone, Izrael, Bośnia i Hercegowi-
na, Czarnogóra oraz Brazylia. W połowie paździer-
nika  zostaną opublikowanie nowe dane dotyczące 
zakazu lotów. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
opublikowała projekt, który wprowadza 
odciski palców do e-dowodów osobi-
stych. Takie zmiany nakazuje prawo unij-
ne – ma to utrudnić fałszowanie doku-
mentów tożsamości. Dane biometryczne 
w nowych dowodach będą mogły być 
odczytane we wszystkich państwach 
Ue. Zmiany w przepisach miałyby zacząć 
obowiązywać od sierpnia 2021 r.
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Prasa na świecie

Nie drukują programu tv
Amerykański dziennik „The New york Times” po ponad 80 latach 
zrezygnował z publikowania codziennego programu telewizyjne-
go w gazecie drukowanej. Po raz ostatni ukazał się na początku 
września. Jako powód redakcja podała rosnącą liczbę kanałów 
telewizyjnych na żądanie. Programu telewizyjnego na cały tydzień 
„NyT” nie publikuje od 2006 r. 

Nadal źle na białorusi
Coraz trudniej jest niezależnym redakcjom i dziennikarzom na Białorusi. 
Władze zakazały druku co najmniej trzech pism: dwóch niezależnych 
tygodników i opozycyjnego dziennika. Nie ustają również prześladowania 
białoruskich dziennikarzy, którzy są zatrzymywani na 72 godziny. Z kolei 
dziennikarze zagraniczni mają problemy z wjazdem na Białoruś.
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trudniej wjechać do Hongkongu 
Jeszcze niedawno Hongkong był wzo-
rem, jeśli chodzi o wolność prasy, ale to 
się zmienia od czasu, gdy komunistycz-
ne władze Chin zaostrzyły kurs w byłej 
brytyjskiej kolonii. ostatnio nie wydano 
wizy cenionemu korespondentowi 
„New york Timesa” Chrisowi Buckley-
owi.  Podobnie – bez podania żadnego 
powodu – potraktowano irlandzkiego 
dziennikarza Aarona McNicholasa, któ-
ry miał pracować dla portalu HKFP.

pierwszy taki wyrok
Na 50 lat więzienia został skazany 
zabójca meksykańskiej dziennikar-
ki Miroslavy Breach, która została 
zastrzelona w 2017 roku. To pierw-
sza tak wysoka kara w Meksyku  
za zabicie przedstawiciela mass 
mediów. 54-letnia Breach, praco-
wała dla gazet „La Jornada” i „Norte 
de Juarez” i pisała o handlu narko-
tykami. od roku 2000 w Meksyku 
zginęło ponad 100 dziennikarzy.

Uniewinnienie i skazanie
Słowacki biznesmen Marian Kocner, oskarżony o zlecenie zabójstwa 
dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusniro-
vej, został uniewinniony przez sąd. Natomiast bezpośredni zabójca, Tomas 
Szabo, został skazany na 25 lat więzienia. Jego wspólnik Miroslav Marcek już 
wcześniej przyznał się do zabójstwa i dostał karę 23 lat więzienia. Do zabój-
stwa Kuciaka i jego narzeczonej doszło 21 lutego 2018 r. we wsi Velka Maca. 
Po tej zbrodni w całej Słowacji odbyły się marsze przeciwko przemocy.
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Masłowska w „tygodniku 
powszechnym” 
Pisarka Dorota Masłowska dołączyła do 
grona felietonistów „Tygodnika Powszech-
nego” (Tygodnik Powszechny Sp. z o.o.) – jej 
pierwszy tekst ukazał się w wydaniu z 23 
września. Dorota Masłowska to pisarka 
i autorka sztuk teatralnych. Zadebiutowała 
w 2002 r. powieścią „Wojna polsko-ruska 
pod flagą biało-czerwoną”, nagrodzoną 
Paszportem „Polityki”. Wydany cztery lata 
później „Paw królowej” przyniósł jej Nagrodę 
Nike. oprócz Doroty Masłowskiej w „Tygo-
dniku Powszechnym” można regularnie 
czytać felietony Wojciecha Bonowicza, Anny 
Dziewit-Meller, Andrzeja Stasiuka, Pawła 
Bravo, Jana Klaty i Stanisława Mancewicza.

Nowy magazyn  
Wydawnictwa bauer  
„Siedlisko. Moje nowe miejsce  
na ziemi” to nowe czasopismo Wydaw-
nictwa Bauer, przeznaczone dla osób 
chcących przenieść się z miasta na 
wieś. Jeśli magazyn spotka się z zain-
teresowaniem czytelników, będzie się 
ukazywał cyklicznie, co dwa miesiące. 
Pierwszy numer trafił do sprzedaży we 
wrześniu. W piśmie znalazły się porady 
dla osób próbujących urządzić sobie 
życia z dala od miasta – m.in. dotyczą-
ce ogrodnictwa, hodowli, gospodarki 
odpadami. obszernym działem są kuli-
naria, magazyn opisuje również historie 
osób, które przeniosły się na wieś. 

 „Wysokie obcasy”  
o mądrym rodzicielstwie 
„Być rodzicem” to nowa akcja spo-
łeczna „Wysokich obcasów” (Agora 
SA), której celem jest rozwój relacji 
rodziców z dziećmi i propagowanie 
mądrego, dojrzałego rodzicielstwa. Na 
łamach magazynu znalazły się m.in. 
teksty z zagranicznych tytułów – m.in. 
amerykańskiego „The New york Times", 
niemieckiego „Die Welt", francuskiego 
„Le Figaro" i hiszpańskiego „el Pais" oraz 
rozmowy z ekspertami i psychologami 
o wychowaniu, dzieciach i relacjach.

Konkurs na jubileusz

 
Z okazji jubileuszu 25 lat istnienia 
redakcja magazynu „Z życia wzięte” 
(Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.., Sp. 
K.) przygotowała specjalny konkurs dla 
czytelników. Jubileuszowy numer cza-
sopisma ukazał się 25 września. oprócz 
konkursu „25 nagród na 25 lat „Z Życia 
Wzięte” znalazły się w nim m.in. historie 
z życia redakcji, a także stały zestaw 
porad, przepisów i rozrywki. 

Zmiany w „Focus Historia 
ekstra” 
od 23 września dostępny jest nowy 
numer „Focus Historia ekstra” (Burda 
Media Polska Sp. z o.o.). Magazyn ukazał 
się w zmienionym layoucie i zwiększonej 
objętości. Wydanie liczy 132 strony (śred-
nia objętość przed zmianą wynosiła 76 
stron), a nowa szata graficzna podkreśla 
jego książkowy charakter.  Najnowszy 
„Focus Historia extra” jest poświęcony 
walkom starożytnych Rzymian z barba-
rzyńcami.  Artykuły są bogato ilustrowa-
ne m.in. zdjęciami zabytków, infografika-
mi i zdjęciami grup rekonstrukcyjnych. 

„teraz rock” większy 
i droższy
od numeru wrześniowego magazyn „Teraz 
Rock” (Advertigo SA)  ukazuje się w zwięk-
szonej o 16 stron  objętości i w cenie wyższej 
o 3 zł – pismo kosztuje obecnie 12,99 zł. To 
pierwsza od 12 lat podwyżka ceny magazynu 
- redakcja tłumaczy ją wzrostem bieżących 
kosztów działalności. Czytelnicy powinni 
być jednak usatysfakcjonowani zawarto-
ścią – w nowym wydaniu znalazło się więcej 
interesujących artykułów. 

| rYNeK prasoWY
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Prasa buduje 
wiarygodność
rozmowa z alexem sorgiem, prezesem burda Media polska sp. z o.o.

Na ile – w Państwa ocenie – epide-
mia koronawirusa zmieniła rynek 
prasowy? Jak oceniają Państwo 
jego obecną kondycję?
 – W kluczowym momencie pandemii 
koronawirusa dla rynku prasowe-
go – tak jak i dla wielu innych gałęzi 
gospodarki – najważniejsza była dys-
trybucja. Czytelnicy nie zmienili swo-
ich przyzwyczajeń z dnia na dzień, 
natomiast zmieniły się  miejsca, gdzie 
mogli kupić swój ulubiony magazyn. 
Nasi partnerzy dystrybucyjni wspól-
nie z nami codziennie podejmowali 
szereg decyzji związanych z nakła-
dem, ceną, ilością dostaw, nadziałów 
itp., tak aby jak największa ilość prasy 
miała szanse znaleźć się w czynnych 
punktach sprzedaży. Od razu po 
stopniowym „odmrażaniu” kolejnych 
miejsc widzieliśmy natychmiastowe 
wzrosty sprzedaży egzemplarzowej. 
Znacznie wolniej odbudowuje się rynek reklamy w prasie 
magazynowej. Jest to przede wszystkim powiązane z sytu-
acją ekonomiczną silnych dotąd reklamowo branż, takich 
jak: moda, uroda, motoryzacja, turystyka. Wszystkie te 
branże bardzo szybko odczuły spadek sprzedaży, a co za 
tym idzie cięły wydatki marketingowe. Od lipca widać już 
stopniowe ożywienie i budżety marketingowe wracają. 
Burda Media Polska jest wydawcą wielu magazynów skiero-
wanych do bardzo konkretnych odbiorców - od miłośników 
mody, wykrojów (nasz kultowy magazyn „Burda”), ogrod-
nictwa, pasjonatów kulinariów. Na każdy z tych segmentów 
prasy pandemia miała odmienny wpływ. Są przykłady, gdzie 
zarówno sprzedaż egzemplarzowa, jak i wpływy reklamowe 
nie ucierpiały i te produkty mają się świetnie. Mam na myśli 
nasze magazyny skierowane do miłośników ogrodnictwa 
i kulinariów. Zmieniły się także zachowania konsumenckie 
naszych czytelników. Obserwujemy dużą zmianę miejsc, 
w których sprzedawane są nasze magazyny. Duże galerie 
handlowe czy sklepy wielkopowierzchniowe zaczynają mieć 
mniejszy znaczenie aniżeli położone bliżej domu, mniejsze 

punkty sprzedaży. Cały czas sta-
wiamy na jakość naszych produk-
tów i dbamy o nasycenie nimi sieci 
sprzedaży, ponieważ wierzymy,  
że prasa ma nadal ogromne zna-
czenie. DNA Burdy to dostarczanie 
rozrywki swoim odbiorcom poprzez 
najlepszej jakości treści. O to będzie-
my dbać zawsze.  
  
Prasa tradycyjna, papierowa,  
to cały czas ważny element spo-
łecznego systemu komunikacji.  
Co można zrobić, aby poprawić  
jej czytelnictwo?
 –  Priorytetem dla nas, jako wy-
dawcy z ogromną tradycją,  
jest dbałość o jakość produktów. 
Klienci zawsze doceniają dobre 
produkty i zauważamy, że te ma-
gazyny, które mają jasno zdefinio-
wane grupy odbiorców i strategie 

wydawnicze, mają się bardzo dobrze. W Polsce jest stała 
grupa czytelników magazynów. Oczywiście, jak na każdym 
rynku i tu obserwujemy zmiany. Jednakże nie wszyscy 
korzystają tylko z mediów społecznościowych i Internetu. 
Coraz bardziej wyraźny jest trend digital detox, który widać 
choćby w sprzedaży naszych magazynów. Najlepszym tego 
przykładem jest magazyn „Sielskie Życie”. 
Wsparcie dystrybutorów, duża ilość miejsc, w których 
można kupić prasę są kluczowe.  Każdy odbiorca chce mieć 
możliwość wyboru, stąd tak ważne jest, aby jak największa 
ilość produktów prasowych miała miejsce na półce. 
 
Grupą, która najrzadziej sięga po tradycyjną prasę, jest 
młodzież i młodzi dorośli. Czy widzą Państwo możliwości 
dotarcia do tej grupy? Jakie działania mogą podjąć wydaw-
cy aby przekonać młodego odbiorcę do sięgnięcia po prasę?
 – Od lat trendy zmieniają się bardzo szybko, jednakże 
zawsze część społeczeństwa będzie korzystała z różnych 
środków przekazu, aby czerpać nie tylko informację, ale tak-
że przyjemność. Nasze produkty w segmencie lifestylowym 

Alex Sorg: Dobra prasa zawsze się obroni
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czy podróżniczym („ELLE”, „Glamour”, „National Geogra-
phic”) mają cały czas spory udział młodych czytelników, któ-
rzy chętnie kupują prasę. Chcą realizować swoje marzenia 
i nie tylko gonić za światem, ale  mieć też czas dla siebie i spę-
dzać go z ulubionym magazynem czy książką. Jeden trend 
się nie zmienia: cały czas jest grupa konsumentów, którzy  
po prostu lubią spędzać czas z ulubionym  magazynem, któ-
ry dostarcza im rozrywki i skupia na sobie uwagę. 
Prasa buduje wiarygodność. Dla wielu czytelników to,  
co jest wydrukowane w prasie jest sprawdzone i wiążące, 
zawsze się pod tym ktoś podpisuje z imienna i nazwiska, 
nadaje tym treściom wiarygodności. Jest to także bardzo 
ważne dla klientów reklamowych, którzy coraz więcej 
sprzedają w kanałach e-commercowych, ale zależy im na 
treściach w prasie. One nadają ich produktom wyjątkowej 
ekskluzywności i wiarygodności. 
Naszą strategią jest tworzenie wokół marek społeczności. 
Jednym z przykładów jest marka „Glamour”. Od lat kon-
sekwentnie inwestujemy w rozwój zasięgu, aby do swojej 
target grupy (czyli kobiet w wieku 20-35) treści docierały  
odpowiednio dobranymi kanałami dystrybucji. Ukazują-
cy się od 19 lat magazyn papierowy został rozbudowany 
o serwis www.glamour.pl, projekt mobile unicorn.glamour.pl 
oraz kanały social mediowe. Dzięki temu widzimy, jak rośnie 
nasza społeczność „Glamour” i trafiamy z bardzo sprofilo-
wanym komunikatem do prawie 2 milionów czytelników 
i użytkowników. W tej społeczności druk i papier nadal 
odgrywają istotną rolę. Jest to zarówno wykorzystanie no-
wych narzędzi w promowaniu tradycyjnego produktu,  
ale także dynamiczne rozbudowanie zasięgu odbiorców,  
co jest bardzo atrakcyjne dla naszych klientów reklamo-
wych.  
 
 Jakie widzą Państwo szanse i jakie zagrożenia dla współ-
czesnego rynku prasowego?
 – Pandemia pokazała, że świat potrafi się zatrzymać, choćby 
na chwilę. Można mniej podróżować, wolniej konsumo-
wać… To jest też moment, aby poświęcić więcej czasu dla 
siebie. Dobra prasa zawsze się obroni. Stąd najważniejszym 

wyzwaniem dla rynku wydawniczego jest utrzymanie wy-
sokiej jakości i bardzo uważne śledzenie oczekiwań swoich 
czytelników. Bo tylko dzięki temu można zawsze być o krok 
do przodu – dzięki temu doświadczony wydawca, z dobrą 
intuicją, jest w stanie zaproponować coś zupełnie nowego. 
Internet nie jest zagrożeniem dla prasy, tak jak telewizja  
nie zmieniła radia. Zmienił się tylko sposób konsumpcji po-
szczególnych mediów. Trzeba o tym wiedzieć i odpowiednio 
wykorzystać w komunikacji i promocji swoich produktów. 
Zagrożeniem może być utrata uwagi poświęconej swoim 
klientom. Trzeba zawsze pamiętać o tym, dla kogo tworzymy 
produkty. 
  
Jak – w perspektywie najbliższych 5 lat – może zmienić się 
dzisiejszy rynek prasowy? Jakie najważniejsze wyzwania 
czekają go w najbliższych miesiącach?
 Już od paru lat widzimy, że rynek się konsoliduje. Mniejsi 
wydawcy, a nawet więksi rynkowi gracze, bez jasnej 
strategii i koncentracji na wartościach dla czytelnika będą 
mieli coraz większe problemy z utrzymaniem się  
na rynku. Dzisiaj praktycznie we wszystkich segmentach 
prasy ogromna ilość tytułów konkuruje między sobą - jak 
najniższą ceną okładkową, a nie jakością i wyraźną war-
tością dla czytelnika. Można więc spodziewać się dalszej 
koncentracji rynku.
Z drugiej strony widzimy, że pojawiają się wciąż nowe 
tytuły - a Burda konsekwentnie realizuje tę strategię, czy 
to w segmencie kulinarnym, popularnonaukowym, czy też 
w innych segmentach - dla nowych i wyraźnie ukierunko-
wanych odbiorców, o szczególnych zainteresowaniach. Druk 
ma ogromną zaletę, jaką jest wiarygodność, dzięki starannie 
dopracowanym, przez profesjonalne zespoły redakcyjne, 
treściom.
Jeżeli prasa ma pozostać istotnym elementem rynku, po-
trzebujemy porozumienia i dobrej współpracy wydawców 
i dystrybutorów. Jest to niezbędne, aby dalej wprowadzać 
innowacje i dostarczać najlepsze produkty tam, gdzie ludzie 
robią zakupy.  

roZMaWIaŁa KarINa ZaWaDZKa

Pod tym hasłem rozpoczynamy cykl wywiadów z wydawcami. Jesteśmy przekonani, 
że prasa ma siłę, że jest bardzo ważnym elementem życia społecznego. Trzeba 
jednak rozmawiać o jej znaczeniu, o tym, w jakich kierunkach może i powinna się 
rozwijać. Dlatego wspólnie będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania 
kluczowe dla rynku prasowego, rozmawiać o perspektywach i szansach,  
ale także o zagrożeniach. Jak może wyglądać prasa za 5, 10, 15 lat? Jak rozwijać 
czytelnictwo? Jak docierać do nowych, zwłaszcza młodych, czytelników? Z jakimi 
wyzwaniami mierzą się wydawcy gazet i czasopism? Dziś, w dobie pandemii, 
stajemy wobec zupełnie nowej rzeczywistości, która całkowicie przedefiniowała 
wiele dotychczasowych twierdzeń i poglądów. Tym bardziej więc ważna wydaje 
się dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń, wspólne poszukiwanie nowych 
rozwiązań. Temu celowi ma właśnie służyć nasz nowy cykl.
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„Charlie Hebdo”: 
Nigdy nie 
przestaniemy!

Demonstracja po zamachu na redakcję 
Charlie Hebdo, Paryż 2015 r.
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Na początku września ruszył proces terrorystów odpowiedzialnych 
za atak na redakcję francuskiego tygodnika satyrycznego „Charlie 
Hebdo”. Na okładce pisma ponownie znalazły się karykatury Mahometa, 
a wydawca i właściciel laurent „riss” sourisseau we wstępniaku napisał 
„Nigdy nie przestaniemy! Nigdy się nie poddamy!”. 

T
o właśnie publikacja karykatur Mahometa  
była głównym powodem ataku na redakcję  
7 stycznia 2015 r. Dwaj islamiści pochodzenia al-

gierskiego - Saïd i Chérif Kouachi - wdarli się do redakcji 
tygodnika i zabili 12 osób, głównie dziennikarzy i rysow-
ników, a 11 ranili. Ten brutalny atak przeszedł do historii 
jako jeden z najbardziej krwawych zamachów na media. 
Wśród zabitych znalazło się ośmiu członków redakcji: 
rysownicy Stephane Charbonnier (Charb), Jean Cabut 
(Cabu), Georges Wolinski, Bernard Verlhac (Tignous), 
Philippe Honoré, felietoniści Elsa Cayat i Bernard Maris 
(Oncle Bernard), korektor Mustapha Ourad, a także za-
proszony do redakcji Michel Renaud, kierownik obsługi 
technicznej budynku Frédéric Boisseau i dwóch policjan-
tów: Franck Brinsolaro i Ahmed Merabet. Po szeroko za-
krojonych poszukiwaniach i obławie napastnicy zostali 
osaczeni i zastrzeleni przez policjantów 9 stycznia 2015 r. 
Śledztwo ujawniło jednak powiązania, łączące ich z inny-
mi ekstremistami, których uznano za współwinnych 
terrorystycznego zamachu. To właśnie oni zasiadają dziś 
na ławie oskarżonych. 
„Charlie Hebdo” znalazł się na celowniku islamskich eks-
tremistów już w lutym 2006 roku, kiedy to przedrukował 
karykatury Mahometa duńskiego dziennika „Jyllands-
-Posten” uzupełnione o swoje własne rysunki. W 2011 r. 
budynek redakcji został obrzucony butelkami z benzyną. 
Wybuchł pożar, który zniszczył znaczną część redak-
cyjnego sprzętu. Atakowana była witryna internetowa 
gazety, pogróżki otrzymywali w zasadzie stale wszyscy 
pracownicy – śmiercią grożono przede wszystkim Stépha-
ne'owi Charbonnierowi (Charbowi), dyrektorowi redak-
cji. W 2012 r. Al-Kaida umieściła go na liście dziewięciu 
osób, na które wydała wyrok. S. Charbonnier korzystał 
z policyjnej ochrony, ale tygodnik nie zrezygnował z kon-
trowersyjnych publikacji. Były i są one do dziś swoistym 
znakiem rozpoznawczym „Charlie Hebdo”.
Tygodnik założono w Paryżu w 1970 roku, ukazuje się 
w każdą środę. Bogato ilustrowany, pełen ironicznych 
tekstów, zjadliwych komentarzy i felietonów jest znany 
przede wszystkim z karykatur wyszydzających wszelkie-
go rodzaju ekstremizmy – polityczne i religijne. Dla saty-
ryków z „Charlie Hebdo” nie ma tematów tabu – szydzą  
po równo z chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Wyśmie-
wają – często na granicy dobrego smaku – głowy państw 
i kościołów, pisarzy, aktorów, piosenkarzy. Wszystkich, 
którzy – zdaniem redakcji – zasługują na smagnięcie 
satyryczną rózgą. W „Charlie Hebdo” znalazły się m.in. 
karykatury Romana Polańskiego, Michaela Jacksona, 
wszystkich papieży. To na łamach tego tygodnika Philippe 

Val po raz pierwszy użył określenia „polski hydraulik”, 
ośmieszając stereotypy myślenia zachodniej Europy i pro-
wokując liczne dyskusje.
„Charlie Hebdo” krytykuje i prowokuje, szydzi i obraża. 
U jednych budzi niesmak czy oburzenie, dla innych jest 
symbolem absolutnej wolności słowa. Jest też przykładem 
medium, które za swoje przekonania zapłaciło najwyższą 
cenę i mimo to pozostało im wiernym, przykładem dzien-
nikarskiej odwagi. 

Po ataku oficjalna strona internetowa „Charlie Hebdo” 
została wyłączona, a niedługo później włączona z białym 
napisem „Je suis Charlie” (Jestem Charlie) na czarnym tle. 
Slogan w bardzo szybkim czasie został spopularyzowany 
do tego stopnia, że był wykorzystany przez większość 
mediów mówiących o tragedii. Cztery dni po ataku milio-
ny osób w całej Francji wyszły na ulicę, niosąc hasło „Je 
suis Charlie”. W największej manifestacji, która odbyła się 
11 stycznia w Paryżu wzięło udział ok. 1,5 miliona osób, 
w tym głowy państw i szefowie rządów – m.in. przewod-
niczący Rady Europejskiej Donald Tusk, Angela Merkel, 
David Cameron, król Jordanii Abd Allah II. Pomimo kon-
fliktu izraelsko-palestyńskiego w manifestacji wspólnie 
brali udział prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud 
Abbas i premier Izraela Binjamin Netanjahu. Ale reakcją 
na zamach były też protesty przeciwko… „Charlie Heb-
do”. Przeciwko pismu protestowali muzułmanie w cze-
czeńskim Groznym, a w Nigrze wybuchły dwudniowe 
zamieszki, podczas których spalono 45 kościołów; 10 osób 
zginęło. W Pakistanie palono francuskie flagi, protesty 
odbyły się także w Afganistanie.
12 stycznia 2015 r. „Charlie Hebdo” przedstawiło okładkę 
najnowszego magazynu, który ukazał się w sprzedaży 
tydzień po ataku. Okładka przedstawia postać płaczącego 
Mahometa trzymającego znak „Je suis Charlie”, nad które-
go głową widnieje zdanie „Tout est pardonné” („Wszystko 
jest wybaczone”)…
Ponad pięć lat po tragicznych wydarzeniach na ławie 
oskarżonych zasiada 14 osób, podejrzanych o wsparcie 
logistyczne sprawców ataków. Są sądzeni przed specjalnym 
sądem przysięgłym. Ogłoszenie wyroku przewidziano 
na 10 listopada 2020 r. To największy proces islamskich 
ekstremistów od 2017 r. Wydawca „Charlie Hebdo” Laurent 
„Riss” Sourisseau, który w trakcie ataku z 2015 r. został 
ciężko ranny w ramię, przemawiając na początku procesu 
stwierdził: „Żałuję, że widzę, jak mało ludzi walczy w obro-
nie wolności. Jeśli nie walczymy o swoją wolność, żyjemy 
jak niewolnicy i promujemy śmiercionośną ideologię ”.

opraC. DM
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Firma, która nie śpi
podstawą działalności Kolportera była od początku i pozostaje do dziś dystrybucja prasy. to cykl, który 
przypomina stale kręcące się koło – gazety są przyjmowane, rozdzielane, rozwożone i dostarczane  
do punktów cały czas, zwroty są odbierane i rozliczane. o to, aby ten mechanizm działał sprawnie każdego 
dnia, dba kilkaset osób, zatrudnionych na różnych stanowiskach. spróbujemy przybliżyć specyfikę tej 
pracy – co warto zaznaczyć: pracy, która trwa praktycznie przez całą dobę.  

Ok. godz. 6:00 – 7:00 rano pracę za-
czynają sprzedawcy prasy – większość 
punktów otwiera się wcześniej, tak aby 
ludzie idący do pracy mogli kupić ulu-
biony tytuł. I w tym momencie zaczyna 
się cykl życia gazety czy czasopisma. 
Dla Kolportera to etap finalny procesu 
dostawy, po nim nastąpi jeszcze odbiór 
zwrotów. Poprzedzające go kilkanaście 
godzin to czas bardzo intensywnej pracy 
całego zespołu ludzi, pracujących w cen-
trali firmy, Oddziale Logistyki Centralnej 
(OLC) w Mościskach i 17 Oddziałach 
Terenowych (OT) w całej Polsce.
Aby gazety i czasopisma mogły w ogóle 
wyjechać do czytelników, konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie całego 
procesu dystrybucji.

przygotowanie

W Kolporterze cała prasa podzielona 
jest na dwie główne grupy – prasę 

kolorową (tygodniki, miesięczniki, 
kwartalniki, wydawnictwa okazjonal-
ne, kolekcje itp.) oraz dzienniki (gazety, 
które ukazują się codziennie). 
W przypadku prasy kolorowej, aby 
dany nowy tytuł trafił do czytelnika, 
co najmniej miesiąc przed planowanym 
pierwszym dniem sprzedaży (tzw. PDS) 
wydawca musi złożyć ofertę dystrybucji 
i podpisać stosowną umowę. Pracow-
nicy Kolportera prezentują propozycję 
wydawnictwa sieciom sprzedaży, do 
których finalnie trafi czasopismo. Uzy-
skane od sprzedawców informacje służą 
przede wszystkim do ustalenia nakładu, 
jaki dystrybutor będzie mógł przyjąć  
od wydawcy. 
Najpóźniej dwa dni przed planowanym 
PDS tytułu, wydawca przesyła Kolpor-
terowi tzw. awizację dostawy nakładu. 
To dokument zawierający najważniejsze 
informacje, m.in. o: cenie, stawce vat, 

numerze wydania, kodzie kresko-
wym, wielkości nakładu, standardach 
pakowania, ewentualnych dodatkach, 
okresie sprzedaży, formie rozliczenia 
zwrotów. W sytuacji, gdy zmianie 
ulegają istotne dane, znajdujące się na 
okładce czasopisma (cena, stawka vat, 
kod kreskowy), taka informacja powin-
na trafić do Kolportera na co najmniej 
14 dni przed planowanym dniem sprze-
daży. Te wszystkie dane Dział Dystry-
bucji Kolportera wprowadza do systemu 
informatycznego, a dane okładkowe 
przekazuje do systemów sieci handlo-
wych, które będą sprzedawały czaso-
pismo. Dopiero teraz tytuł jest w pełni 
przygotowany do dostawy.
W przypadku dzienników cały proces 
wygląda identycznie. Prasa codzien-
na jest nadzielana przez Kolportera 
według określonych parametrów 
i logarytmów, trafia do tych wszyst-

Dział Dystrybucji 
codziennie 
wprowadza 
awizacje dostaw

dostawa 
zwrotów prasy 
do oddziałów 
Terenowych 
Kolportera

rozdział prasy 
kolorowej przez 
oddział Logistyki 
Centralnej na 
kolejny dzień

dostawa prasy 
kolorowej do 

oddziału Logistyki 
Centralnej 

w Mościskach

wyjazd 
transportów 

z prasą kolorową 
z Mościsk do 

oddziałów 
Terenowych

skanowanie 
zwrotów

godz. 6:00 – 15:00 do godz. 9:00 do godz. 12:00 

do godz. 9:00 godz. 11:00 do godz. 16:00 

cykl dystryBucyjny
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kich punktów, w których jest na nią 
największy popyt. 

dostawa

Prasa kolorowa trafia do Oddziału Lo-
gistyki Centralnej Kolportera w Mości-
skach najpóźniej do godziny 9:00 rano 
na dzień przed planowanym pierwszym 
dniem sprzedaży (PDS). Tu dostarczony 
nakład jest dzielony na poszczególne 
Oddziały Terenowe (OT), w oparciu 
o dane z systemu informatycznego. 
Pracownicy w Mościskach każdego 
dnia przygotowują do dystrybucji 
kilkadziesiąt różnego rodzaju tytułów 
prasy kolorowej, które są pakowane na 
kilkaset palet. Załadowane na potężne 
ciągniki siodłowe wyruszają w trasę. 
Transport czasopism startuje z Mościsk 
ok. godz. 11:00 – 12:00, tak aby do godzi-
ny 21:00 przed PDS mógł być przyjęty 
w Oddziałach Terenowych Kolportera. 
W Oddziałach wszystkie tytuły są dzie-
lone na poszczególne punkty sprzedaży 
detalicznej (PSD) – również zgodnie 
z danymi z systemu. Załadowane na 
mniejsze samochody wyruszają do skle-
pów, saloników i kiosków; ich transport 
trwa od godz. 3:00 nad ranem. Ułożona 
w specjalnie zabezpieczonych skrzyn-
kach prasa czeka już tylko na przyjście 
sprzedawców i otwarcie punktów. 
W przypadku dzienników czas prze-
znaczony na ich podział i przygotowa-

nie do transportu jest zdecydowanie 
krótszy. Gazety trafiają do OT do godz. 
1:00. Tu podział nakładów musi się 
odbywać naprawdę błyskawicznie, 
tak aby gazety mogły jak najszybciej 
dotrzeć do punktów sprzedaży deta-
licznej (PSD).

rozliczenie

Cały proces dystrybucji nie kończy się 
na dostawie prasy do punktu sprze-
daży detalicznej (PSD). Trzeba jeszcze 
rozliczyć już sprzedane egzemplarze 
i zagospodarować zwroty. Niesprzedane 
tytuły są pakowane przez sprzedawców 
do specjalnych worków, które odbierają 
kierowcy dostarczający prasę. 
Zwroty czasopism i gazet trafiają  
na specjalne stanowiska do ich skano-
wania. Rozliczenie sprzedaży danego 
punktu odbywa się w oparciu o odczyt 
kodu kreskowego z każdego niesprzeda-
nego egzemplarza. Dzięki temu dokład-
nie wiadomo, jak wyglądała sprzedaż 
każdego z tytułów w dowolnym 
punkcie. To cenne dane, które trafiają 
automatycznie do systemu. Pozwalają 
na bieżące korygowanie dostaw, tak aby 
gazety i czasopisma trafiały dokładnie 
tam, gdzie są poszukiwane i kupowane. 
W zależności od warunków okre-
ślonych w umowie z wydawcą lub poda-
nych w awizacji, przyjmowane zwroty 
są dzielone. Te, które mają trafić na ma-

kulaturę to tzw. zwroty protokolarne. Są 
one wrzucane do specjalnych pojemni-
ków, które odbierają firmy zajmujące się 
utylizacją makulatury. 
Zwroty, które wydawcy chcą odebrać 
(tzw. zwroty fizyczne) pracownicy 
oddziałów segregują, pakują oddzielnie 
poszczególne czasopisma i kierują  
do OLC w Mościskach.  
Po skompletowaniu zwrotów Dział Dys-
trybucji Kolportera informuje wydaw-
ców o ich przygotowaniu do odbioru. 
Rozliczenie sprzedaży z wydawcami 
następuje 14 dni od daty zakończenia 
sprzedaży danego numeru.

wsparcie

Nad organizacją całego procesu dystry-
bucji i sprzedaży prasy czuwa każdego 
dnia kilkaset osób. Poza pracownikami 
zajmującymi się bezpośrednio dystry-
bucją, są to menadżerowie i specjaliści, 
którzy w Kolporterze odpowiadają m.in. 
za współpracę z wydawcami, sieciami 
handlowymi i sprzedawcami indywi-
dualnymi, za badania i analizy, obsługę 
systemów informatycznych, marketing 
i działania promocyjne. 
Wspólnie dbają, aby co roku do punk-
tów sprzedaży w całej Polsce dotarło  
ok. 1 miliarda gazet i czasopism. 

DarIUsZ MatereK
KarINa ZaWaDZKa 

WspóŁpraCa: GrZeGorZ WoźNICa

dojazd prasy 
kolorowej do 
oddziałów 
Terenowych

podział prasy 
na punkty 
sprzedaży 
detalicznej 

rozpoczęcie 
sprzedaży prasy 

dostawa 
dzienników 

do oddziałów 
Terenowych

wyjazd transportów 
z oddziałów 

Terenowych do 
punktów sprzedaży 

detalicznej

zebranie zwrotów 
niesprzedanych 

egzemplarzy 
z punktów 
sprzedaży 

detalicznej

godz. 21:00 do godz. 2:30 godz. 6:00 

do ok. 
godz. 1:00 

do godz. 4:00 godz. 6.00
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Publiczność zna Panią jak aktorkę teatralną, 
filmową i serialową. Tymczasem spektrum 
Pani działań jest znacznie szersze: posiada 
Pani własną agencję artystyczną, reżyseruje 
sztuki, pisze książki, podręczniki i słuchowi-
ska radiowe dla dzieci...
– To prawda, mój syn, gdy chce mi dokuczyć, 
mówi: „Ty mamo jesteś teraz bardziej bizne-
swoman, reżyserką, producentem, pisarką niż 
aktorką”. A ja byłam, jestem i umrę jako aktorka. 
Na każdy mój plan zdjęciowy, recital czy 
monodram poetycko-muzyczny jadę z najwięk-
szą przyjemnością i cieszę się tym. Okazuje się 
jednak, że sprawdzam się także jako reżyser. 
Skończyłam, jako drugi fakultet, filologię polską 
na Uniwersytecie Warszawskim, więc bardzo 
biegle piszę adaptacje sztuk, scenariusze. Wiele 
lat temu założyłam Agencję Artystyczną Laura, 
w ramach której organizuję imprezy, bale, pikni-
ki, pokazy mody. Od lat prowadzę Teatr KARTA 
i Teatr Seniorów w Karczewie, uczę interpretacji 
wiersza, bo poezja jest moją pasją od lat.

Gra Pani w „Klanie” właściwie od samego 
początku. Nigdy nie czuła się Pani zmęczona 
rolą Gabrieli w „Klanie”?
– Nie, bardzo lubię tę rolę. Kiedyś myślałam, 
że moja bohaterka jest może zbyt szlachetna, 
dobra, uczciwa, a przez to nudna i papierowa. 
Okazało się jednak, że widzowie polubili ją 
właśnie za to, jaka jest. Więc i ja ją zaakcepto-
wałam, z całą tą jej szlachetnością.

Czy w tym natłoku zajęć znajduje Pani czas 
tylko dla siebie?
– Od wielu lat nie mam czasu dla siebie – bra-
kuje mi go na hobby, jakiekolwiek przyjemno-

ści, wyjazdy czy podróże. Przestałam chodzić 
do teatru, na koncerty czy do kina i bardzo nad 
tym ubolewam. Często powtarzam, że pracuję 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Może 
dlatego wpadłam w pracoholizm. Zawsze moją 
pasją była historia sztuki, zbierałam antyki, 
obrazy, meble, bibeloty, sama je potem podda-
wałam renowacji. Sztuki tej nauczył mnie mój 
ojciec. Teraz odeszłam od tych działań. Bardzo 
dużo czytałam, można rzec - chorobliwie dużo, 
teraz także niestety mniej. Dlatego na pytania, 
czy jestem z życia zadowolona, od lat niezmien-
nie szczerze odpowiadam - nie. Nie lubię ani 
siebie takiej jaką jestem teraz, ani życia jakie 
obecnie prowadzę. Jestem bardzo samotna,  
od śmierci męża żyję sama, z wyboru. Owszem, 
miałam powodzenie u panów, ale nie byłam 
zainteresowana, bo nie byłam zakochana.

Mimo to ma Pani w sobie wielką energię 
i radość...
– Energię mam do pracy, niesamowitą i niespo-
żytą. Poza pracą już nie mam w sobie radości 
życia. Jestem postrzegana jako kobieta pogodna, 
uśmiechnięta, żywiołowa, pełna zapału. Nigdy 
na nic nie narzekam i ze wszystkim radzę sobie 
sama. Pewno po ojcu mam ten ciągły uśmiech 
na twarzy, bo on rzeczywiście był człowiekiem 
niezwykle radosnym. We mnie to trochę zgasło, 
może przez tę samotność. Zawsze lubiłam to-
warzystwo mężczyzn, a gdy byłam zakochana, 
bardzo starałam się być w dobrej formie, ładnie 
wyglądać dla tego jedynego mężczyzny. Dawało 
mi to napęd do życia. A od kiedy jestem sama, 
nie jestem zakochana, ani nikt we mnie nie jest 
zakochany, to jakoś straciłam radość. Pracuję 
jednak nad sobą i może uda się to zmienić.

Tylko miłość 
daje mi radość
laura Łącz przyznaje, że najszczęśliwsza była, gdy jako młodziutka dziewczyna 
mieszkała w wynajętej kawalerce ze swoim pierwszym mężem. teraz, po 
śmierci drugiego męża Krzysztofa Chamca, aktorka mieszka sama, w dużym, 
pięknym domu, ale czuje się samotna. „żyję jak odludek” – mówi.
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Nie ciągnie Panią w świat, w podróże po świecie?
– Nie. Jestem typową domatorką. Pewnie odziedziczy-
łam to po mamie. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat mama 
nie wyjeżdżała nigdzie - na żadne wczasy czy wakacje. 
Była piękną, zamożną kobietą z domem i własnymi 
oszczędnościami, ale nie lubiła podróżować. Jestem 
taka sama. Mama poświęciła się dziecku, czyli mnie 
i ja w pewnym sensie jakoś psychicznie żyję życiem 
mojego syna. Do tej pory moim celem jako matki było 
wychowanie i wykształcenie go. W tym roku skończył 
studia na wydziale prawa, obronił znakomitą pracę 
magisterską, ale nie wiem jeszcze w jakim charakterze 
i gdzie będzie pracował. Już się w jego życie nie wtrą-
cam, zwłaszcza, że on jest niezwykle samodzielny.

Patrząc na Pani życie, wielu ludzi może powiedzieć: Lau-
ra Łącz ma życie jak marzenie – znana, bogata, piękna.
To prawda, wydawać by się mogło, że nic do szczęścia mi 
nie brakuje. Powinnam być zachwycona, bo mam willę, 
samochody, pieniądze, ciekawą pracę w swoim zawodzie, 
wyglądam jak na swój wiek nie najgorzej. Tymczasem to 
wcale nie daje człowiekowi szczęścia. Byłam szczęśliwa 
z moim pierwszym mężem w wynajętym mieszkaniu, 
w czyjeś kawalerce, jeździłam autobusem, a wieczorami 
szliśmy sobie na imprezę z jakąś butelką winą w kieszeni. 
To było szczęście, bo była młodość i miłość.

Bardzo młodo wyszła Pani za mąż.
– Tak, w wieku 18 lat, z jedną walizką wyprowadzi-
łam się z pięknego domu i opieki rodzicielskiej. Byłam 
bardzo szczęśliwa. To był czas, który wspominam 
naprawdę jako najpiękniejsze lata życia. To, czego teraz 
jest mi żal, to prawdziwej młodości. Gdy ktoś mi powie 
komplement, że dobrze wyglądam, nic to dla mnie nie 
znaczy, ponieważ nie jestem już młoda. Mam jednak 
w głowie cytat Marii Czubaszek, która powiedziała, 
że w pewnym wieku kobieta sama ustala, ile będzie 
miała lat i tego się trzyma do końca życia. Ja ustaliłam, 
że będę miała lat 25! Tak jak moja mama, która umarła 
niedawno, w wieku 90 lat, pięknie wyglądając, jako 
kobieta bez wieku. Dowód osobisty, ze zdjęciem z lat jej 
młodości, miała schowany na dnie szuflady... Nikomu 
nigdy nie przyznała się do swojego wieku. A ja nie boję 
się przyznać publicznie, że tęsknię za młodością.

roZMaWIaŁa eDYta KarCZeWsKa-MaDeJ/aKpaF
o

T.
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Laura Ewa Łącz – polska aktorka teatralna 
i filmowa. Jest córką piłkarza i aktora Ma-
riana Łącza i aktorki Haliny Dunajskiej. Wy-
stąpiła w kilkudziesięciu filmach kinowych, 
telewizyjnych, serialach, przedstawieniach 
teatralnych i Teatru Telewizji. Jest również 
autorką książek dla dzieci.

Nasz Kolporter 10/2020

25



R
E

K
L

A
M

A

Sa(a)d story
P rzechodzi³ trudny okres,

w ¿yciu ka¿dego przycho-
dz¹ momenty zw¹tpienia,

chwile, gdy zastanawiasz siê, czy
wybory, których dokonujesz s¹
w³aœciwe. U Janoty problemy siê
spotêgowa³y, tym bardziej trudno
dziwiæ siê, ¿e myœla³ o zakoñcze-
niu kariery. 

– Zmar³ mój tata, nied³ugo
póŸniej w po¿arze statku straci-
³em starszego brata, nastêpnie
po¿egna³em babciê, w miêdzy-
czasie spad³em z Górnikiem Za-
brze z Ekstraklasy. Gra³em
w pierwszej lidze w barwach
Podbeskidzia Bielsko-Bia³a, co
prawda furory nie robi³em, ale
po niepowodzeniach poczu³em
siê jak kozio³ ofiarny. Bra³em
ostry zakrêt – opowiada. – Trener
Smó³ka maltretowa³ mnie jednak
telefonami. Powiedzia³em ¿onie:
dajê sobie rok, idê do Stali, nie
odpalê, koniec z profesjonalnym
graniem w pi³kê. W Mielcu od-
zyska³em jednak radoœæ z upra-
wiania futbolu, a radoœæ jest naj-
wa¿niejsza. Nigdy wczeœniej nie
pracowa³em ze szkoleniowcem,
który by³by tak mocno za mn¹.
Ka¿dy pi³karz potrzebuje wspar-
cia, jeœli masz trenera, który trak-
tuje ciê jak powietrze, kasuje ciê
z byle powodu, nie wystrzelisz
z form¹. Nie zawsze jednak
w naszych relacjach panowa³a
œwietna atmosfera, dochodzi³o
do zgrzytów. Mój charakter
do naj³atwiejszych nie nale¿y, ale
ciê¿k¹ pracê lubiê – trener Smó³-
ka potrafi³ to wykorzystaæ, trzy-
ma³ nade mn¹ bat. Nie marudzi-
³em na niego, no mo¿e czasami.
Ale to u pi³karzy normalne. Mie-
liœmy jednak do siebie szacunek. 

Smó³ka trafi³ do Ekstraklasy,
zacz¹³ pracê w Arce i zabra³ ze
sob¹ Janotê. Czas spêdzony
przez tego szkoleniowca w Gdy-
ni jest ró¿nie oceniany, przewa-
¿aj¹ negatywne opinie, niemniej
transfer Janoty by³ strza³em
w dziesi¹tkê. Pi³karz zaliczy³
œwietn¹ jesieñ, „PN” nominowa-
³a go do miana Ligowca Roku,
choæ na poziomie Ekstraklasy
spêdzi³ tylko pó³ sezonu. Kilka
miesiêcy póŸniej by³ ju¿ w Al-
-Fateh. 

W klubie o wszystkim decydu-
je Saad bin Abdulaziz Al-Faaliq.
Trudno znaleŸæ o nim wiêcej in-
formacji w sieci, Janota opowia-
da, ¿e to ca³kiem m³ody facet,
studiowa³ w Stanach Zjednoczo-
nych, wiêc nie ma problemów
z komunikowaniem siê w jêzyku
angielskim, co dla tej historii ma

znaczenie. – Za oceanem prowa-
dzi te¿ interesy, przede wszyst-
kim jednak jest synem wa¿nego
polityka. Klub traktuj¹ jak ro-
dzinny biznes. Nie jest jednak
tak, ¿e mia³em do czynienia
z szejkiem. Przy pierwszym kon-
takcie mister Saad, tak siê o nim
mówi w klubie, sprawia bardzo
dobre wra¿enie. Otwarty, komu-
nikatywny. Dopiero póŸniej po-
wychodzi³y pewne sprawy. Uj¹³-
bym to tak – cz³owiek, który ma
dwie twarze. W kilku sytuacjach
poczu³em siê ok³amany, inni pi³-
karze równie¿. 

Konkretnie chodzi³o o ustale-
nie, kto pod koniec zimowego
okna transferowego podj¹³ decy-
zjê o tym, ¿e Janota nie bêdzie
brany pod uwagê przy ustalaniu
sk³adu przez trenera. Zazwyczaj,
przecie¿ nie zawsze tak siê dzieje
tak¿e w europejskich klubach, ta-
kim przywilejem cieszy siê szko-
leniowiec. Rzecz w tym, ¿e Jano-
ta by³ jednym z ulubieñców Yan-
nicka Ferrery. Stawia³ na Polaka
– wiêkszoœæ ligowych meczów
za jego kadencji zaczyna³ w wyj-
œciowej jedenastce, oczywiœcie
do momentu odsuniêcia od gry.
W dodatku Ferrera pochodzi
z Belgii, z kolei Micha³ wczeœniej
gra³ w Holandii. Panowie szybko
znaleŸli wspólny jêzyk. To mister
Saad powiadomi³ Janotê o tym,
¿e d³u¿ej nie bêdzie brany
pod uwagê przy ustalaniu sk³adu.
Prezydent klubu w podjêcie de-
cyzji ubra³ jednak trenera. Tym-
czasem Ferrera w rozmowie
z pi³karzem stwierdzi³, ¿e nie ma
z t¹ spraw¹ nic wspólnego, ¿e to
pomys³ Saada. 

– W lidze Arabii Saudyjskiej
mo¿e wystêpowaæ w jednym ze-
spole maksymalnie siedmiu ob-
cokrajowców. Dla mnie zabrak³o
miejsca, podobno zespó³ mia³
zmieniæ ustawienie na bardziej
defensywne. Co nie zmienia fak-
tu, ¿e ktoœ tu k³ama³ – twierdzi
Janota. – Sprawa rozegra³a siê kil-
ka dni przed zamkniêciem okna
transferowego. Prezydent chcia³,
abym odszed³ na wypo¿yczenie
do lata, zamierza³ nawet p³aciæ
mi ca³¹ pensjê, ale ja nie by³em
przygotowany na przeprowadz-
kê. Czasu zosta³o bardzo ma³o,
nie spodziewa³em siê, ¿e taka hi-
storia mo¿e mieæ miejsce. Prze-
cie¿ gra³em. Wiêcej, czu³em za-
ufanie od trenera, wsparcie.
W trakcie rozmowy szkolenio-
wiec powiedzia³, ¿e bardzo chcia³
mnie zatrzymaæ. Sam siê ju¿
w tym zacz¹³em gubiæ. �
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Handel w sierpniu

Do wzrostu wartości sprzedaży w ujęciu rok do roku przyczy-
niły się w dużej mierze dwie najważniejsze kategorie produk-
towe – alkohol i produkty tytoniowe, za które  
m.in. ze względu na wyższą akcyzę, w br. trzeba płacić więcej 
niż przed rokiem. W sierpniu br. w placówkach małego 
formatu znacznie lepiej niż przed rokiem sprzedawało się 
wino i whisky (wydatki na tę kategorię były o 20% wyższe niż 
przed rokiem). Duże wzrosty w ujęciu wartościowym odnoto-
wały też wódki czyste i smakowe – w sierpniu 2020 r. klienci 
sklepów małoformatowych wydali na nie ponad 10% 
więcej niż przed rokiem, jednak w ujęciu wolumenowym 
wzrost tych kategorii był znacznie niższy (około 3%). 
Podwyżki cen nie zaszkodziły również kategorii papiero-
sów – w sierpniu 2020 r. ich sprzedaż w sklepach mało-
formatowych była zarówno w ujęciu wartościowym, jak 
i wolumenowym wyższa niż przed rokiem. Wprowadzony 
pod koniec maja zakaz sprzedaży wariantów mentolowych, 
który namieszał wprawdzie w asortymencie i udziałach po-
szczególnych marek, także nie przełożył się na razie  
na spadki sprzedaży tej kategorii w małym formacie. Coraz 

lepiej radzą sobie jednak również innowacyjne produkty 
tytoniowe, takie jak wkłady do podgrzewaczy tytoniu, 
pody do papierosów elektronicznych, a także karty aroma-
tyzujące, które są dobrą alternatywą dla palaczy przyzwy-
czajonych do smaku mentolowego.
Pogoda i epidemia sprawiły, że słaby start sezonu miały 
lody. W sierpniu wartość sprzedaży lodów impulsowych 
była wprawdzie o 6% wyższa niż w rok wcześniej, ale liczba 
sprzedanych opakowań nieznacznie spadła. Gorzej niż 
przed rokiem w sierpniu sprzedawały się również słody-
cze impulsowe, a także gumy do żucia. Znaczące wzrosty 
sprzedaży w sierpniu odnotowały natomiast napoje ener-
getyzujące i izotoniczne. 
W sierpniu br. obroty sklepów małoformatowych utrzyma-
ły się na poziomie niemal takim samym jak w lipcu, mimo 
iż liczba transakcji była o niespełna 2% niższa. Wyraźne 
wzrosty zarówno liczby transakcji, jak i wartości sprzedaży 
w tym formacie sklepów odnotowano w tygodniu z długim 
weekendem. 

elżbIeta sZareJKo, CMr

Jak wynika z danych CMr, w sierpniu 2020 r. łączna liczba transakcji w sklepach małoformatowych  
do 300 m2 była o 9% niższa niż rok wcześniej, mimo to ich obroty wzrosły o 6%.

udziały w wartości sprzedaży
SklePy małOfOrmaTOWe DO 300 m2
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*Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spo-
żywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy 

spożywcze 101-300 m2 oraz specjalistyczne sklepy alkoholowe.
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PATENTY PATENTY

 Badania wykazały, że zjadanie połowy cebuli dziennie 
redukuje ryzyko nowotworu okrężnicy aż o 79%.  

To zasługa jednego ze składników cebuli, który ma działanie 
przeciwnowotworowe oraz sporej ilości błonnika.    

JESIENNE MALINY
Maliny mają tyle właściwości zdrowot
nych, że właściwie powinny być sprze
dawane w aptekach: mają mało kalorii, 
więc nie tuczą, są wypełnione anty
oksydantami, więc chronią przed 
rakiem, utratą pamięci i przedwczesnym 
starzeniem się, no i zawierają sporo 
witaminy C, która jest niezbędna do pro
dukcji odpowiedzialnego m.in. za ela
styczność skóry kolagenu. 

CO W NUMERZE?
• Areta i Agnieszka  „Łączy 

nas miłość, szacunek i pasja”.
• Qczaj radzi, jak wytrwać  

w postanowieniu.
• Jak spać, żeby się wyspać.

• Popraw makijaż  
w 20 minut.

• Suplementy na odporność, 
sylwetkę i urodę.
• Higiena intymna  

w wersji eko.

  
MNIEJ MIĘSA
Jak donosi serwis „nauka 
w polsce”, w czasie izolacji 
co czwarty badany jadł mniej 
mięsa, a więcej niż połowa 
planuje je ograniczyć. To 
dobra wiadomość dla planety, 
bo hodowla zwierząt rzeź
nych wymaga niewyobrażal
nych ilości wody. 

 
 Następnym razem zamiast po słodzone napoje lepiej 
sięgnij po wodę. „British Medical Journal” donosi, że 

może istnieć korelacja między piciem słodzonych napo
jów a zachorowaniami na nowotwory. Z analizy zwy

czajów ponad 100 000 Francuzów wynika, że już 100 ml 
dziennie zwiększa ryzyko raka piersi o 22%.

22%

Pół cebuli

Jeśli czujesz, że już dłużej nie dasz 
rady, możesz się zdrzemnąć w ciągu 

dnia, ale staraj się, by ta przerwa 
nie przekraczała godziny. Chińscy 
uczeni odkryli, że ludzie, którzy 
drzemią dłużej niż 60 minut, są 

o 34% bardziej narażeni na choroby 
serca. Ryzyko przedwczesnej śmierci 

u „drzemkowców” jest wyższe 
o 30% w porównaniu do tych, którzy 

nie sypiają za dnia.

Szybka drzemka

 
CO W NUMERZE?
• Łukasz Kadziewicz  

mistrz siatkarski o tym,  
jak wrócić do formy.  

• Siła i rzeźba w miesiąc. 
Potrzebujesz tylko hantli.
• Powrót do natury łagodzi 
stres codzienny. To działa!
• Jedzenie na budowanie 

mięśni.
• 22 sprytne patenty  

do wykorzystania w łóżku.

Gęstsze włosy
W łysieniu telogenowym przyczy

ną często jest długotrwały stres 
albo np. przewlekłe niedosypianie. 

Wypadają Ci włosy? Śpij dłużej 
i więcej trenuj  wysiłek fizyczny 

obniża poziom stresu.  
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DOBRE CHWILE 
 zawsze w piątek z FAKTEM! 

FAKT TV  
zawsze w czwartek z FAKTEM! 

FAKT poleca!

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 11,99zł

Córka morza  Przepowiednia

Sara długi czas nie odzyskuje przytomności.  
Któregoś dnia jej stan nagle się poprawia – nie wszyscy 
jednak się z tego cieszą. W tym czasie Maria zaczyna 

odczuwać skurcze i wzywa do siebie Elizabeth.  
Dzień przechodzi w noc, wstaje kolejny dzień,  

a poród nadal trwa. Sprawy się komplikują.  
Elizabeth martwi się o siostrę i o jej dziecko.  

Całe Dalsrud wybiera się na jarmark do Kabelvaag. 
Elizabeth tra�a przypadkiem do namiotu wróżki. Wszyscy 

namawiają ją, żeby weszła i poznała swoją przyszłość...

...nie potra�ła powiedzieć, jak długo tam była.  
Nie docierały do niej żadne dźwięki z zewnątrz,  

słyszała jedynie monotonny głos kobiety.  
Obmywał ją niczym fala – zalewał słowami,  

których nie chciała słyszeć, słowami, które  
ją przerażały i sprawiały, że serce zaczęło jej  

szybciej bić. Poczuła ból w piersi.

23

Tom 24. w sprzedaży od 20 października 2020 r.

Cena 13,99 zł  
w tym 5% VAT
Indeks 430 714

Córka morza to fascynująca saga  
rozgrywająca się w XIX w. w Norwegii  
w niezwykłej scenerii wysp Lofotów.
Lofoty to norweski archipelag leżący  

za kołem podbiegunowym z wysokimi, stromymi  
skałami spadającymi pionowo do morza,  

przepięknymi piaszczystymi plażami  
oraz malowniczymi osadami.

OD 6 PAŹDZIERNIKA  
W SPRZEDAŻY! 
Tom XXIII tylko 13,99 zł

ISBN 978-83-8091-944-0

9788380919440

Indeks 536 520

Kalendarz 2021 O
kladka m

ontaz.indd   All Pages

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł 

Jaglana, gryczana, jęczmienna… 
Rodzajów kasz jest tyle, 

że z pewnością znajdziesz 
coś dla siebie. A warto! 

Są zdrowe, nieprzetworzone 
i pomagają schudnąć. Można z nich 

zrobić niemal wszystko. Ciasto 
z kaszy? Placuszki? Poznaj przepisy 

na smakowite dania, a potem 
eksperymentuj, delektuj się nimi, 

serwuj gościom. Smacznego! 

Kasze

Numer 5/2020 
Indeks 272 68X

Kasze okladka.indd   1,3 21/08/2020   16:04

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 11,99 zł

Co to za choroba? Komu najbardziej zagraża i jak 
można się przed nią uchronić? Jak przebiega dia-
gnostyka, a następnie leczenie? Na te i wiele in-
nych pytań odpowiadamy w tym poradniku. Obok 
farmakoterapii prezentujemy domowe sposoby 
przynoszące ulgę. Dajemy jadłospisy i zalece-
nia dietetyczne, które pozwalają na samodzielne 
komponowanie posiłków.
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Dna moczanowa Fakt leksykon zdrowia 4_2020 Okladka.indd   All Pages 15/09/2020   12:32

Kolorowanie to niezwykle ważne ćwiczenie
w rozwoju małego dziecka. Dzięki niemu najmłodsi uczą się
rozróżniać kolory, doskonalą umiejętności grafomotoryczne,

ćwiczą koncentrację oraz rozwijają kreatywne myślenie.
Książka „Koloruję i naklejam. Farma” z pewnością spodoba się  

małym miłośnikom kolorowanek i zabaw z naklejkami.
Obrazki można pokolorować według własnego

pomysłu lub wzoru z naklejki.

Indeks 424 382
Numer 6/2020

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 7,99 zł 

AUTOR: Dorota Skwark 
SKŁAD: Małgorzata Anczykowska 
ILUSTRACJE: © Shutterstock, 123rf

Copyright © by Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2020
ISBN: 978-83-8091-877-1 
ISBN: 978-83-8144-417-0

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. 
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49 

www.ringieraxelspringer.pl 
Wydawnictwo „Jedność” 

25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
Książkę można zamówić telefonicznie: 801 000 869  

lub przez internet: literia.pl
Drukarnia im. A. Półtawskiego 

www.drukarnia.kielce.pl

W serii ukazały się również:

Książki można zamówić telefonicznie: 801 000 869 lub przez internet: literia.pl

Co to za puszyste kuleczki hasają po łące? 
To kotki! Te maleństwa zapraszają cię  

do zabawy. Dopasuj naklejki do ramek,  
a kotki z radością przytulą się  

do ciebie.

Puszyste maluchy

Naklejki
iskierki

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł

Zwierzaki domowe to nie tylko koty i psy. W domu można 
hodować również małe gryzonie, rybki, gady czy papugi. 

Zazwyczaj mieszkają w akwariach, terrariach lub klatkach.
Dzięki książeczce „Zwierzaki domowe” dowiesz się  

skąd pochodzą, co lubią jeść i jak o nie dbać.
Pomogą Ci w tym kolorowe naklejki i wesołe zadania.

Zwierzaki zapraszają Cię do swojego świata wypełnionego 
zabawą i smakołykami. Zaprzyjaźnij się z nimi!

Indeks 242 748
Numer 4/2020

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł

dla malucha

Indeks 428 671
Numer 4/2020

Copyright © by Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
Warszawa 2020
Ilustracje: 123rf
Projekt okładki: Tadeusz Szlaużys
ISBN 978-83-8091-896-2

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49
www.ringieraxelspringer.pl
Książkę można zamawiać telefonicznie: 801 000 869
lub przez internet: literia.pl

Książeczka z malowankami wodnymi  
to okazja do świetnej zabawy dla najmłodszych 
artystów.Wystarczy zanurzyć pędzel w wodzie 
i przejechać nim po stronie, aby na obrazkach 

wyczarować bajeczne kolory, które pojawiają się  
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Zapraszamy do wspólnej zabawy. 

JUŻ W SPRZEDAŻY!
Tylko 7,99zł

Jest podstępną, groźną chorobą cywilizacyjną. 
Warto wiedzieć o  niej jak najwięcej, ponieważ 
w  wielu przypadkach możesz jej zapobiec, jeśli 
tylko odpowiednio o siebie zadbasz. A  jeżeli już 
wiesz, że masz cukrzycę, ta książka pomoże ci z nią 
żyć. Znajdziesz w niej nie tylko mnóstwo wskazó-
wek, ale też konkretne informacje na temat zale-
canej diety i zasad jej stosowania.
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Indeks 240 885
Numer 6/2020

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 11,99 zł

Skład: Małgorzata Anczykowska 
Ilustracje: Monika Giełżecka 
Projekt okładki: Tadeusz Szlaużys

Copyright © by Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2020

ISBN 978-83-8144-428-6 
ISBN 978-83-8091-941-9

Wydawnictwo „Jedność” 
25-013 Kielce 
ul. Jana Pawła II nr 4

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. 
02-672 Warszawa 
ul. Domaniewska 49 
www.ringieraxelspringer.pl

Książkę można zamówić telefonicznie: 801 000 869 
lub przez Internet: www.literia.pl

Drukarnia im. A. Półtawskiego 
www.drukarnia.kielce.pl

Kolejna ksiazeczka 
w sprzedazy  
od 22 pazdziernika

JUŻ W SPRZEDAŻY!  
Tylko 8,99 zł

Cena: 19,99 zł 
Indeks: 434388
ISBN KOLEKCJI 978-83-8143-910-7

ISBN 978-83-8143-900-8

KOLEKCJĘ 
POLECA

PARTNER 
KOLEKCJI

Gdy w spokojnym miasteczku Fjällbacka na zachodnim wy-
brzeżu Szwecji zostaje znaleziona martwa Alexandra Wijkner, 
wszystko wskazuje na to, że popełniła samobójstwo. Matka 
kobiety ma jednak wątpliwości i prosi przyjaciółkę córki z dzie-
ciństwa, pisarkę Erikę Falck, żeby przyjrzała się tej tragedii. Eri-
ka wspólnie z Patrikiem Hedströmem, kolegą z młodzieńczych 
lat, a obecnie policjantem, próbują rozwikłać sprawę. Wkrótce 
zaczynają podejrzewać, że śmierć Alex ma związek z mroczną 
tajemnicą z przeszłości...

Kryminalna seria Camilli Läckberg osiągnęła światowy sukces 
czytelniczy. To nie tylko mroczne thrillery, ale również dosko-
nałe powieści obyczajowe, znakomicie oddające klimat współ-
czesnej szwedzkiej prowincji.

to jedna z najciekawszych szwedzkich pisa-
rek, uznawana za mistrzynię skandynawskiego kryminału. Świa-
tową sławę przyniosła jej seria o Fjällbace, która sprzedała się 
w ponad 26 milionach egzemplarzy. Powieści Camilli przetłuma-
czono na 35 języków, a kilka z nich zekranizowano. Jest także 
autorką bestsellerowych serii książek dla dzieci o przygodach 
Super-Charliego. Oprócz tego Camilla działa na rzecz kobiecej 
przedsiębiorczości i równości płci jako współzałożycielka spółki 
Invest in Her. 

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 19,99 zł 

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 9,99 zł 



nigdy nie znikną z Internetu, a mogą 
być wykorzystane przeciwko nam.  
Nie powinniśmy też zamieszczać pew-
nych informacji i danych o nas w postaci 
zdjęć czy postów. Są to np. fotografie 
wartościowych przedmiotów, informa-
cje o naszych planach wyjazdowych, 
adresach, numerach telefonów, zarob-
kach i innych danych na nasz temat. 
Wszystko to może zachęcić przestępców 
do realnego włamania i kradzieży.

wyłudzanie danych

Oprócz oszustw związanych z kradzie-
żą pieniędzy, często mamy do czy-
nienia z próbami wyłudzania danych 
osobowych. Mogą one posłużyć do 
zaciągania kredytów lub dokonywania 
innych przestępstw niejako na nasze 
konto. Zatem pamiętajmy, aby nie po-
dawać newralgicznych danych takich 

Wielu internautów uważa, że zagroże-
nia ich nie dotyczą, ponieważ  
w  czasie wolnym przeglądają jedynie 
witryny internetowe lub kontaktują 
się ze znajomymi za pośrednictwem 
portali społecznościowych. Takie 
podejście nie jest właściwe, ponieważ 
każdy z nas jest potencjalną ofiarą 
wirtualnych zagrożeń. 
Przede wszystkim powinniśmy pa-
miętać, aby nie podawać w Internecie 
żadnych prywatnych danych i unikać 
serwisów wymagających podania 
numeru PESEL, numeru dowodu oso-
bistego, adresu, nazwiska czy numeru 
telefonu. To podstawowa zasada. 

realna kradzież 

Miliony użytkowników Internetu 
korzystają z portali społecznościo-
wych, nawiązując nowe kontakty czy 
zamieszczając zdjęcia lub dane o sobie: 
chętnie dzielimy się ze znajomymi 
naszymi wspomnieniami z wakacji, 
chwalimy się naszymi pociechami  
lub prowadzimy dyskusje w sieci. Sy-
tuację taką wykorzystać mogą jednak 
przestępcy, dla których jest to dosko-
nała okazja. Jeśli więc chcemy zadbać 
o swoją prywatność, pamiętajmy o tym, 
aby materiały, informacje, profile były 
dostępne nie publicznie, a jedynie dla 
osób, które znamy. Warto publikować 
również tylko takie rzeczy, które na-
dają się do publicznego udostępnienia. 
Zamieszczone wypowiedzi czy zdjęcia 

jak PESEL, imiona rodziców, numer 
dokumentu tożsamości czy skanu 
dowodu, jeśli nie mamy pewności,  
że robimy to na stronie banku lub 
urzędu. Dane takie mogą być wyłudza-
ne, np. pod pozorem składania wniosku 
o pożyczkę czy do nowej pracy. Poda-
jąc swoje dane osobowe i załatwiając 
sprawę zawsze należy upewnić się, że 
witryna jest szyfrowana i posiada zielo-
ną kłódkę obok adresu oraz że rzeczy-
wiście należy do danej firmy, a firma  
ta działa legalnie. Należy bardzo ostroż-
nie podchodzić do wszelkich formula-
rzy, w których wymagane jest podanie 
danych osobowych. Ważne jest rów-
nież, aby nasze hasło było dość długie 
i „mocne”, czyli trudne do odgadnięcia.

darMowa pułapka

Pułapką może być też korzystanie 
z darmowych hot-spotów Wi-Fi, które 
mogą okazać się naszym największym 
wrogiem. Nie brakuje nieuczciwych lu-
dzi, którzy oszukują nieświadomych in-
ternautów, proponując darmowe Wi-Fi. 
Gdy połączymy się z taką spreparowaną 
siecią, oszust może swobodnie przyglą-
dać się naszej Internetowej aktywności 
lub nawet przechwycić wpisywane 
przez nas hasła za pomocą odpowied-
niego oprogramowania. Dlatego, chcąc 
uniknąć takich sytuacji, powinniśmy 
zainwestować w odpowiednie programy 
antywirusowe i szyfrowania, żeby nasze 
dane nie wpadły w niepowołane ręce.

| praWo I FINaNse

obecnie praktycznie nie ma możliwości pozostania osobą anonimową w sieci. Niejednokrotnie 
słyszymy o kradzieżach danych i innych negatywnych zjawiskach, na które mogą być narażone osoby 
korzystające z Internetu.  Dlatego warto pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa przy podawaniu 
swoich danych osobowych. 

Bezpieczeństwo 
w sieci 
Klaudia rudzińska
specjalista ds. prawnych 
pretorius sp. z o.o.

Warto WIeDZIeć
Według Biura Informacji 
Kredytowej, w Polsce może 
dochodzić co roku od kilkunastu 
do nawet kilkudziesięciu tysięcy 
przypadków przejęcia cudzej 
tożsamości, mających na 
celu np. wyłudzenie kredytu. 
Jednocześnie zaledwie  
ok. 20 procent Polaków korzysta 
z zaawansowanych rozwiązań 
zapewniających bezpieczeństwo.
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W trakcie lockdownu Polacy 
zajadali stres słodyczami
W czasie izolacji społecznej wywołanej pandemią polacy dużo częściej 
dodawali do swojej listy zakupów słodkie i słone przekąski oraz napoje 
energetyczne – wynika z danych aplikacji mobilnej listonic. W reakcji  
na negatywne emocje i stres na listy zakupów ze wzmożoną częstotliwością 
zaczęły trafiać czekolady, żelki czy słodzone napoje owocowe.

Z danych Listonic wynika, że od marca do maja liczba deklaracji o zamiarze kupna 
czekolady wzrosła blisko trzykrotnie, a największe zainteresowanie (wzrost 
o 400  proc.) przypadło na przełom marca i kwietnia, czyli w tygodniach, kiedy 
nastąpił początek izolacji. Często sięgaliśmy również po słone przekąski – spożycie 
paluszków i chipsów wzrosło o 200 proc. w porównaniu do poprzednich tygodni, 
a niewielkie przegryzki – dropsy, żelki i gumy do żucia trafiały na nasze listy 
zakupowe ponad dwa razy częściej.
Wraz ze zwiększeniem liczby kupowanych przekąsek wzrosło również 
zainteresowanie słodkimi napojami – w okresie lockdownu o 300  proc. częściej 
wybieraliśmy gazowane płyny, a także soki i napoje owocowe. Największy wzrost 
zamiaru kupna napojów o wysokiej zawartości cukru do list zakupów nastąpił 
na przełomie marca i kwietnia. Niemniejszym zainteresowaniem cieszyły 
się energetyki oraz izotoniki, które, jak wynika z danych Listonic, 
trafiały do koszyka trafiały dwa razy częściej.
Średnia tygodniowa słodyczy oraz słonych przekąsek dodawanych 
do list zakupów w drugim kwartale 2020 roku wzrosła o ponad 
300 proc. w porównaniu do poprzednich miesięcy, z kolei 
gazowanych napojów - o blisko 200 proc. Co ciekawe, wcześniej 
wybory zakupowe tego typu podejmowaliśmy pod wpływem 
impulsu, natomiast w trakcie pandemii ich zakup planowaliśmy 
z wyprzedzeniem – mówi Emil Krzemiński, B2B Sales & 
Marketing Team Manager w Listonic.
Wraz ze znoszeniem obostrzeń związanych z pandemią 
również konsumenci zaczęli nieco inaczej podchodzić  
do kwestii zakupów i rzadziej je planować, a częściej 
kupować spontanicznie. Z tygodnia na tydzień coraz 
rzadziej planowaliśmy zakup słodyczy i napojów 
gazowanych. Z danych Listonic wynika, że największy 
spadek dodań do listy zakupów tej kategorii produktów 
przypadł na początek lipca, czyli moment, kiedy w Polsce 
rozpoczęło się lato, a Polacy tłumnie zaczęli wyjeżdżać 
na wakacje. Od sierpnia natomiast wyraźnie wzrosło 
zainteresowanie napojami energetycznymi.
W wakacje dużą popularnością cieszyły się napoje 
energetyczne oraz izotoniki, które Polacy planowali 
kupić blisko dwa razy częściej w porównaniu  
do poprzednich miesięcy. Zapewne wpływ na to miał fakt, 
że po kilku tygodniach izolacji postanowiliśmy aktywnie 
spędzać czas – wróciliśmy do biegania i przesiedliśmy się na 
rowery, a jak powszechnie wiadomo tego rodzaju płyny dobrze 
nawadniają i dodają energii – dodaje Emil Krzemiński, B2B Sales & 
Marketing Team Manager w Listonic.

WWW.WIaDoMosCIHaNDloWe.pl
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Na rynku zyskują produkty 
od lokalnych dostawców
sytuacja związana z pandemią CoVID-19 wpłynęła także 
na preferencje marek wśród polskich konsumentów. 
Zyskują rozpoznawalne polskie marki i produkty 
pochodzące od lokalnych dostawców – wynika z raportu 
pt. „Nowa rzeczywistość: konsument w dobie CoVID-19. 
Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe polaków w czasie 
koronawirusa?”, który opracowała firma KpMG w polsce.

Wybuch pandemii wpłynął nie tylko na obecne, ale również 
na przyszłe decyzje zakupowe Polaków. Sytuacja związana 
z COVID-19, zgodnie z deklaracjami konsumentów, oddziałuje 
również na ich postrzeganie i preferencje marek oraz 
charakterystykę i zachowania, których od tych marek oczekują.
W kategorii zakupów spożywczych, 22 proc. respondentów 
przyznało, że częściej niż przed pandemią zacznie kupować 
produkty pochodzące od lokalnych sprzedawców  
lub produkty pochodzące od rozpoznawalnych polskich 
marek, na które wskazało 24 proc. badanych. Te same 
typy marek wskazywane były przez konsumentów jako 
preferowane w kategorii zakupów pozaspożywczych,  

ale wzrosty ich popularności były na poziomie 15-17 proc. 
Jednocześnie konsumenci są mniej skłonni kupować towary 
rozpoznawalnych marek światowych.
Podczas wyboru produktu liczy się lokalna produkcja – 
uwagę na ten aspekt zwraca 57 proc. Polaków dokonujących 
zakupy spożywcze oraz ponad 1/3 podczas zakupów 
produktów innych niż spożywcze.
W przypadku zakupów pozaspożywczych 60 proc. Polaków 
przykłada wagę do kwestii ochrony środowiska, a 33 proc.  
deklaruje, że istotne jest dla nich podejście firmy do 
społeczności lokalnych. 73 proc. Polaków deklaruje, że jest 
w stanie zapłacić więcej za produkty spożywcze pochodzące 
od lokalnych dostawców, z czego zdecydowana większość – 
62 proc. – wskazuje taką gotowość tylko i wyłącznie  
za wybrane produkty. Jednocześnie w przypadku produktów 
pozaspożywczych, udział Polaków gotowych zapłacić więcej 
za lokalność spada do połowy w porównaniu do produktów 
spożywczych, w tym zdecydowana większość z nich jest 
gotowa dopłacić tylko za wybrane towary.

WWW.WIaDoMosCIHaNDloWe.pl
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W
 tym zaleceniu, aby nad związkiem pracować i coś robić, by 
się nie psuł, jest jednak ukryty diabelski dylemat. Czy w ogóle 
warto pracować? A od kiedy jest tak, że lepiej nie pracować tylko 

skończyć? Zadziwiające, jak wiele terapii par kończy się niepowodzeniem 
z różnych powodów. Jeden z nich jest taki, że terapeuci z przyzwyczajenia 
odsłaniają, co tylko mogą, a związek jest przecież w pewnej mierze kompro-
misem i odsłanianie nie zawsze go scala. Drugi kłopot poważniejszy – tak 
naprawdę para, która przychodzi, dawno parą już nie jest, bo ludzie już 
w głębi serca dawno zdecydowali o końcu. Na czym jednak opiera się ich 
decyzja? Na pragnieniu, by skończyć. Więcej nie chcą. Ale takie niechcenie 
to coś, co pochodzi z nas samych i sami za to musielibyśmy odpowiadać. 
To trudne, dlatego wiele osób idzie na terapię par, by mieć pewien rodzaj 
dowodu, że zrobili wszystko, by psujący się związek uratować i że to nie jest 
tak, że „nie chcą”, ale tak, że „się nie da”. Czasem samo życie ułatwia sprawę, 
bo można się powołać na coś zewnętrznego. To daje ulgę, bo branie odpo-
wiedzialności za własne pragnienie nie jest prostą rzeczą. 

gdyBy Mnie kochał, wiedziałBy... 

Terapeuci i doradcy mówią nam często, co robić, by związek polepszyć. 
Na przykład, doradzają, aby mówić miłe rzeczy, doceniać, dbać, 
dawać, dotykać, dziękować. Takich prawd jest znacznie 
więcej. Na przykład ze statystycznych analiz wynika, 
że najbardziej pewnym znakiem przyszłego rozpa-
du jest to, że któryś z partnerów czuje do drugiego 
pogardę. Co więc nam radzą? Nie czuj pogardy?  
Aż tak daleko się chyba nikt nie posuwa, sugeruje 
się jednak, by odczuwanej pogardy partnerowi nie 
okazywać. Inne jeszcze wskazówki, jakie można 
znaleźć – mów dokładnie, o co ci chodzi. Unikaj 
wszelkich generalizacji i uogólnień. Postawa, która 
przynosi najgorsze skutki, to taka, kiedy mówimy 
coś w rodzaju „gdyby mnie kochał, wiedziałby, co 
zrobić”. Oczywiście, nie będzie wiedział, a my, 
przekonani o tym, że jest to oczywisty dowód 
braku miłości, będziemy skrycie cierpieć. 
Wiele znajdziemy takich na pozór dobrych 
wskazówek. Zakładają one, że możemy 
całkowicie kontrolować własne zachowanie. 

| psYCHoloG raDZI

Czy słyszałeś/słyszałaś o czymś takim jak „praca nad 
związkiem”? podtrzymywanie związku. podtrzymywanie 
relacji intymnej, dbanie o nią, wkładanie w nią wysiłku, 
aby trwała. Jesteśmy tym częstowani dosłownie non stop 
i często tę myśl o pracy nad związkiem przyjmujemy zupełnie 
już bezrefleksyjnie. 

W NAJBLIŻSZyM, 
PAźDZIeRNIKoWyM NUMeRZe 
CHARAKTeRóW, KTóReGo TeMAT 
To MIŁość W MaŁYCH GestaCH 
ZNAJDą PAńSTWo:

Na teMat
•	 Na	pomoc	ginącej	miłości
 Czy istnieje recepta na dobry związek  

i co robić, gdy uczucie gaśnie?
 Paweł Droździak
•	 Przez	żołądek	do	serca,	czyli	co	o nas	mówi	

to, co mamy na talerzu 
 Milena Maryon-Nowak
•	 „Niekochalni”	–	o tym,	kim	są	i dlaczego	

czasem do nich lgniemy 
 Andrzej Gryżewski w rozmowie z dr Dorotą 

Krzemionką 

psYCHoloGIa I żYCIe
•	 „Zarażenie	afektywne”	–	jak	do	niego	

dochodzi? 
 dr Piotr Kwiatek 
•	 Jak	stać	się	mentalnie	odpornym	i czego	

nie robią takie osoby? 
 Amy Morin 

treNING psYCHoloGICZNY
•	 W jaki	sposób	rozmawiać	o otyłości,	 

aby nie piętnować?
 dr Małgorzata Majewska
•	 Tornado	czy	flamenco	–	jak	się	kłócić	 

na zgodę? 
 Katarzyna Kucewicz  
•	 Kiedy	dziecko	przekracza	granice	opiekuna?	
 Anna Bajus  
•	 O szukaniu	połączenia	między	ciałem	

a emocjami
 Anna Czarnecka 

poraDNIK poZYtYWNeGo MYśleNIa 
•	 Surowe	osądy	miłości	
 Natalia de Barbaro
•	 O chłopcu	i jego	ojcu	
 Bartek Pawlikowski 
•	 O miłościach	nieoczywistych	
 z Sylwią Chutnik rozmawia Marcin Wilk

34
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Przez pewien czas tak, ale wcześniej czy później w końcu wyjdzie z nas to, 
co ma wyjść. Przypuśćmy, że ktoś nam sugeruje, byśmy często partnera 
głaskali i dotykali. Dlaczego sami z siebie nie chcieliśmy tego robić i robimy 
dopiero, kiedy przeczytaliśmy, że to potrzebne? Zmuszamy się, choć sami 
z siebie nie mielibyśmy chęci i robimy to tylko po to, by poprawić relację? 
To przecież będzie sztuczne. Czy to oznacza, że nic nie można zmienić?

całuj go / ją… w wyoBraźni 

Rady są dobre, ale niekoniecznie do tego, byśmy je mieli od razu stosować. 
Można z nich zrobić lepszy pożytek. Przykładowo taka rada: dotykaj czę-
sto partnera, przytulaj się do niego i go całuj. Po nic. Po prostu tak rób. 
Jak z tej rady skorzystać? Wyobraź sobie, że od jutra to robisz. Pomyśl 
o tym przez chwilę; spróbuj wyobrazić sobie, jak by to było, jak byś się 
wtedy czuła/czuł? Co by to w Tobie uruchamiało, z czym to się kojarzy? 
Jak się czujesz z tym obrazem? W ten sposób, obserwując własne skoja-
rzenia, własne uczucia związane z tym, co sobie wyobrażasz, dowiadujesz 
się, co tak naprawdę sprawia, że sam/sama nie wpadasz na to. Niektórzy 
ludzie mają z domu wyniesione doświadczenie dobrego kontaktu z opie-
kunami. Także w sferze czułości. Jako dzieci brano ich na kolana, noszono 
na rękach, przytulano. Również dorośli często przy nich okazywali sobie 
uczucia w taki sposób. Te osoby zwykle naturalnie tak właśnie się zacho-
wują. Są jednak tacy ludzie, którzy z domu wynieśli całkiem odmienne 
doświadczenia. Dorośli unikali fizycznego kontaktu, ciało było raczej 
czymś, co choruje albo co trzeba karmić niż czymś, przez co przechodzą 
jakieś uczucia. Prawdopodobnie w efekcie tych doświadczeń fizyczny 
kontakt z drugą osobą będzie czymś trudnym do wyobrażenia, a jeśli ktoś 
chciałby do tego się zmuszać, nie będzie wcale czuł się lepiej, tylko gorzej. 
Dzięki wyobrażeniu sobie tego, uruchomieniu skojarzeń, uruchomieniu 
tych emocji, możemy tego tematu dotknąć i zacząć nad nim pracować. 

Błądząc, Bliżej sieBie 

Czy w ogóle możemy zmienić swoje zachowanie wobec drugiej osoby 
w taki sposób, żeby to było skuteczne? Żeby dobrze działało i żebyśmy 
nie mieli wrażenia zmuszania się do czegoś i sztuczności? Podstawowym 
warunkiem jest uświadomienie sobie, czym to poszukiwane zachowanie 

byłoby dla nas. Czy uruchamia w nas jakiś rodzaj oporu? Skąd ten 
opór pochodzi? Czy biorąc pod uwagę historię naszego życia, jest 

w ogóle możliwe, że poczujemy się komfortowo, zmieniając 
zachowanie w taki sposób? Tego typu analiza to pierwszy 
warunek, ale potrzebne jest coś więcej. 
Trening. Eksperymenty. Jeśli chcemy nauczyć się zachowy-
wać w nowy sposób, musimy próbować. Eksperymentować, 
stopniowo przekraczając nasze nawyki, ale też w pewnym 
sensie dozując to sobie tak, żeby zmiany były dla nas moż-

liwe do zaakceptowania. I podobnie z partnerem. Ważne jest, 
żeby pozwolić mu się uczyć. A proces nauki wymaga, byśmy 
się zgodzili, że popełnia się błędy. 

Nie ma recepty na dobry związek. Nie ma i nie będzie. 
Budowanie trwałej, bliskiej relacji jest sztuką, wzajem-

nym uczeniem się siebie nawzajem. Błędy wpisane 
są w ten proces. Pytanie, jak je potraktujemy: 

czy jako coś, co pozwoli się nam czegoś więcej 
dowiedzieć o sobie i o naszym związku, czy 

też jako dowód, że partner jest do niczego 
i pretekst, by się rozstać.  

paWeŁ DroźDZIaK

„Niekochalni”
Zyskiwanie bliskości to gra o wysoką 
stawkę. Można to porównać z wygra-
ną w kasynie. Wszyscy chcielibyśmy 
być bogaci, mieć wiele pieniędzy, ale 
żeby je zdobyć, trzeba postawić na 
szali wszystkie oszczędności. Wiąże 
się z tym ogromne ryzyko. Podobnie 
gdy poznajemy kogoś nowego, zawsze 
jest to jakiś rodzaj loterii. Bliskość 
zaś wymaga, by się odsłonić, odważyć 
komuś zaufać, a my nie wiemy, na kogo 
trafiamy i kim się okaże z czasem. 
Bardzo boimy się źle ulokować uczucia, 
zwłaszcza w micie popularnym w tym 
kraju, że jedna osoba ma być na całe 
życie.

Andrzej Gryżewski

Jak pracować 
nad odpornością 
psychiczną
Wiele osób unika rzeczy, które budzą 
w nich przerażenie, jak na przykład 
branie udziału w wystąpieniach 
publicznych. Strach nie jest jednak 
dobrym sposobem oszacowania 
ryzyka. Istotne jest przyjrzenie się 
rzeczywistej sytuacji, z jaką się 
konfrontujemy. Można spisać korzyści 
i straty z podjęcia lub niepodjęcia 
określonego ryzyka. Takie działanie 
może wzmocnić nasze logiczne 
myślenie, które jest kluczem do zrów-
noważenia naszego strachu.  

Amy Morin 
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Fakty po Mitach
Tygodnik
Cena: 4,90 zł
Wydawca: Mediator – Jan Dariusz Cychol

Ogólnopolski tygodnik opinii zrodzony z marzenia  
o normalności. Różnią nas sympatie polityczne i stosunek 
do wiary, łączy zaś wizja Polski: kraju równego traktowa-
nia obywateli i - co najważniejsze – państwa świeckiego. 
Sprzeciwiamy się klerykalizacji życia społecznego i do-
magamy oddzielenia Państwa od Kościoła. Są z nami 
m.in.: prof. Joanna Senyszyn, Piotr Gadzinowski, Janusz 
Korwin-Mikke, Hanna Bakuła, Bolesław Parma. Do lektury 
zaprasza red. naczelny – Dariusz Cychol. Uwaga! Czytanie 
nas uzależnia!

Mojipops party Książka do kolorowania
Czasopismo okazjonalne
Cena: 24,99 zł 
Wydawca: ediba Polska sp. z o.o.

Książeczka dla najmłodszych z bohaterkami bestsellerowej 
kolekcji MojiPops. Poppy Celebrity organizuje w Mojilandzie 
niezwykł ą imprezę, a inne MojiPops pomagają jej w przygo-
towaniach. W tej 36-stronicowej książeczce dzieci znajdą 
sympatyczną historię i mnóstwo obrazków do kolorowania. 
Do książeczki doł ączone są aż trzy saszetki z figurkami Moji-
Pops.

ogród z pomysłem
Rocznik
Cena: 14,90 zł
Wydawca: Wydawnictwo Target Press Sp. z o.o. Sp. k.

„Ogród z Pomysłem” to rocznik skierowany do pasjonatów 
aranżacji ogrodowych, zarówno hobbistów jak i profesjonali-
stów zajmujących się projektowaniem przestrzeni wokół domu. 
Prezentuje oryginalne rozwiązania z zakresu architektury ogro-
dowej, wyposażenia oraz pielęgnacji zieleni. Stanowi bogate 
źródło inspiracji oraz praktycznej wiedzy dla osób kreujących 
otoczenie domu. Treści uporządkowane i pogrupowane w działy 
prowadzą czytelnika od ogrodzenia, przez nawierzchnie, 
elementy wyposażenia i aranżacji, aż po porady związanie 
z pielęgnacją zieleni. A wszystko to w towarzystwie przeglądu 
aktualnych trendów i stylów ogrodów z pięknymi, pobudzający-
mi wyobraźnię realizacjami.
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Reporter 
niepokorny

prawnik, dyploMata, żołnierz

W encyklopediach określa się Pruszyńskiego jako praw-
nika, wykładowcę akademickiego, dyplomatę, żołnierza, 
reportera i literata. Prawo kończył na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, potem był zastępcą asystenta prof. Stanisława 
Estreichera. W czasie wojny, w 1940 r., brał udział w bitwie 
o Narwik w szeregach Samodzielnej Brygady Strzelców 
Podhalańskich. Cztery lata później w bitwie pod Falaise, 
jako przedni strzelec czołgu Cromwell, został ciężko ranny. 
Dwa razy odznaczony został Krzyżem Walecznych. 
Po wojnie zdecydował się na powrót do Polski, co wielu jego 
przyjaciół pozostałych na emigracji, m.in. Jerzy Giedroyc, 
uznało za zdradę. Władze komunistyczne przyjęły go 
natomiast z otwartymi ramionami. Najpierw został radcą 
ambasady w Waszyngtonie, później urzędnikiem polskiej 
misji przy ONZ. W latach 1948–1950 powierzono mu sta-
nowisko ministra pełnomocnego i posła nadzwyczajnego 
Polski Ludowej w Hadze (Holandia).

na granicy ryzyka

Przede wszystkim jednak Ksawery Pruszyński zasłynął 
jako dziennikarz, reporter i literat o niezależnych po-
glądach, który narażał się każdej ze stron politycznych 
sporów, od prawa do lewa. Był pierwszym, który jeszcze 
przed wojną w swoich reportażach stosował oszczędny, 
chłodny styl pisania, dlatego też uważa się go za twórcę 
polskiej szkoły reportażu, z którego czerpali m.in. Ryszard 
Kapuściński i Hanna Krall. 
Pisanie było sensem jego życia. Wiedzę i doświadczenie 
czerpał nie tylko z książek czy rozmów, również  z licznych 
podróży. Odwiedził m.in. Danię, Węgry, Palestynę, Hisz-
panię, Stany Zjednoczone. Wzdłuż i wszerz zjechał Polskę, 
ukazując różne oblicza polskości. Pierwsze jego teksty uka-
zywały się w  czasopismach studenckich, w latach 30. pu-

blikował m.in. w krakowskim „Czasie”, „Wiadomościach Li-
terackich”, „Słowie” i „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. 
Był korespondentem w czasie wojny domowej w Hiszpanii, 
którą opisywał ze strony wojsk republikańskich – jego 
reportaże ukazały się później w zbiorze „W czerwonej Hisz-
panii”. Podczas II wojny światowej nieprzerwanie publiko-
wał w pismach emigracyjnych – był realistą, przewidywał, 
że to ZSRR wygra wojnę. Dużą popularność przyniosły mu 
takie książki, jak „Sarajewo 1914, Szanghaj 1932, Gdańsk 
193?” (1932), „Palestyna po raz trzeci” (1933), „Podróż po 
Polsce” (1937), „Droga wiodła przez Narvik” (Londyn 1941) 
czy „Karabela z Meschedu” (1948).
Ksawery Pruszyński odszedł przedwcześnie. Zginął 
w wypadku samochodowym – 13 czerwca 1950 r. prowa-
dzone przez niego auto zderzyło się z ciężarówką w Rhy-
nern w Niemczech Zachodnich. Niektórzy uważali, że był 
to zamach przygotowany przez Służbę Bezpieczeństwa, 
ponieważ niepokorny reporter podpadł komunistycznym 
władzom i cenzura coraz częściej ingerowała w jego kry-
tyczne artykuły. Ale wiadomo też było, że Pruszyński lubił 
szybką jazdę, na granicy ryzyka, a tamtego feralnego dnia 
wyprzedzał niezgodnie z przepisami. W chwili śmierci miał 
43 lata. Spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

GK

Nieco zapomniany dzisiaj Ksawery pruszyński 
(1907-1950) uważany jest za jednego 
z najlepszych polskich reporterów w historii 
prasy polskiej. odznaczał się nie tylko zmysłem 
reporterskim i świetnym piórem, ale także 
dużą przenikliwością. Już na początku lat 30. 
ubiegłego wieku przewidział m.in., że polsko-
niemiecki spór o Gdańsk przerodzi się w wojnę 
światową.  
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Ksawery Pruszyński był przede wszystkim reporterem i pu-
blicystą, ale też żołnierzem, prawnikiem i dyplomatą
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Z TURYSTY
W PODRÓŻNIKA
redakcja@pilipili.pl



| statYstYKI

Wykształcenie
a czytanie prasy
Które gazety i czasopisma najchętniej czytają osoby z wykształceniem średnim lub wyższym? pokazuje 
to nam raport polskich badan Czytelnictwa, obejmujący okres od lutego do lipca 2020 r. 

W przypadku dzienników wśród 
osób z wykształceniem średnim 
i wyższym największą popularno-
ścią cieszy się „Gazeta Wyborcza”, 
którą czyta 2,9 proc. badanych, 
co w przełożeniu na liczby daje 
estymację 557 000 czytelników), 
na drugim miejscu jest „Fakt”  
(2,1 proc.; 399 000 czytelników), 
a na trzecim „Super Express”  
(1,6 proc.; 298 000 czytelników). 
Wśród tygodników zdecydowanie 
prowadzi „Tele Tydzień” (7,2 proc; 
1 359 000 czytelników), potem 
kolejno są „Angora” (4,5 proc.;  
858 000 czytelników) i „Życie  
na Gorąco” (3,5 proc.; 673 000 
czytelników).
W gronie tygodników prym 
wiedzie „Przyjaciółka” (2,4 proc.; 
estymacja 458 000 czytelników), 
na drugim miejscu jest „Viva”  
(2,2 proc.; 422 000 czytelników), 
a na trzecim „Z Życia Wzięte”  
(18, proc.; 338 000 czytelników).
Najchętniej czytanymi miesięcz-
nikami przez osoby ze średnim 
i wyższym wykształceniem są 
„Twój Styl” (2,8 proc.; 531 000 
czytelników), „Świat Wiedzy”  
(2,5 proc.; 474 000 czytelników) 
oraz „Komputer Świat” (2,4 proc.; 
456 000 czytelników). 
I jeszcze dwumiesięczniki - wśród 
których prowadzi „Focus Historia” 
(1,2 proc.; 221 000 czytelników), 
wyprzedzając „PC Format” (1,1 proc.; 
207 000 czytelników) i „Komputer 
Świat. Twój Niezbędnik” (1,1 proc.; 
206 000 czytelników).    

GK
źróDŁo: polsKIe baDaNIa CZYtelNICtWa; lUtY 

2020 - lIpIeC 2020; CpW; GrUpa CeloWa: osobY 
W WIeKU 15-75 lat, N=14 202, realIZaCJa: KaNtar 

polsKa, oGólNopolsKI paNel baDaWCZY arIaDNa, 
arC rYNeK I opINIa.

CZYtelNICtWo tYGoDNIKóW WśróD osób 
Ze śreDNIM I WYżsZYM WYKsZtaŁCeNIeM 

CZYtelNICtWo MIesIęCZNIKóW WśróD osób 
Ze śreDNIM I WYżsZYM WYKsZtaŁCeNIeM
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Sprzedawaj 
PRENUMERATY 

TECZKOWE
ZALETY DLA SPRZEDAWCÓW

•  Masz zagwarantowaną sprzedaż 

przez cały miesiąc 

•  zyskujesz stałych klientów, 

którzy codziennie będą odwiedzali 

Twój punkt sprzedaży

•  masz możliwość automatycznego 

przedłużania prenumeraty teczkowej 

na kolejny miesiąc

ZALETY DLA KLIENTÓW

•  najkorzystniejsza cena „Wyborczej” 

w prenumeracie teczkowej

•  dogodny sposób i miejsce odbioru

•  gwarancja dostępności

•  gwarancja zakupu

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

Jeśli jesteś Partnerem prowadzącym Salonik Kolportera skorzystaj z opcji dostępnej w systemie iDetal 
i zamów prenumeratę „Gazety Wyborczej”.

Egzemplarze prenumeraty teczkowej otrzymasz wraz z  bieżącą dostawą prasy. 

Cena sugerowana – około 15 % rabatu w stosunku do średniej ceny egzemplarzowej. Oferta dotyczy wydań „Wyborczej”  
o zawartości odpowiadającej niższej z cen podanych na egzemplarzu.

  Informuj klientów  
o prenumeracie teczkowej

 Przyjmuj zamówienia

  Zyskaj nowych,  
stałych klientów!
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ANGORA®
TYGODNIK

WSZYSTKIE
GAZETY 

W JEDNEJ!

Nie lekceważ przecinków,  
interpunkcja czasami ratuje 

życie!
***

– Zabić, nie ułaskawić!
– Zabić nie, ułaskawić!

***
– Rozstrzelać, nie wolno wypu-

ścić!
– Rozstrzelać nie wolno, wypu-

ścić!
***

– Jedzcie dzieci!
– Jedzcie, dzieci!

***
– Mieszkańcy, bydło zdycha, bur-

mistrz zakazuje jeść jego mięso!
– Mieszkańcy bydło, zdycha bur-

mistrz, zakazuje jeść jego mięso!
***

– Toaleta wyłącznie dla niepeł-
nosprawnych starszych ciężarnych 
dzieci.

– Toaleta wyłącznie dla niepeł-
nosprawnych, starszych, ciężar-
nych, dzieci.

***
– Kocham gotować moją rodzi-

nę i zwierzęta.
– Kocham gotować, moją rodzi-

nę i zwierzęta.
***

–  Do  chaty wszedł myśliwy na 
głowie, miał czapkę na nogach, no-
we buty, z cholewkami w zębach, 
papieros w oczach, świeciła mu ra-
dość.

– Do chaty wszedł myśliwy, na 
głowie miał czapkę, na nogach no-
we buty z cholewkami, w zębach 
papieros, w oczach świeciła mu ra-
dość.

***
– Operować nie można, czekać!
– Operować, nie można czekać!

***
– Twoja stara piła leży w piwnicy.
– Twoja stara piła, leży w piwnicy.

***
– Stać, nie wolno iść!
– Stać nie wolno, iść!

***
– Żonaty z dwójką dzieci i psem, 

mieszkamy na Pradze.
– Żonaty, z dwójką dzieci i psem 

mieszkamy na Pradze.
***

– Do domu weszła mama na gło-
wie, miała nową fryzurę na nogach, 
czarne buty z klamrami na ustach, 
czerwoną szminkę w oczach, błysz-
czały iskierki.

– Do domu weszła mama, na gło-
wie miała nową fryzurę, na nogach 
czarne buty z klamrami, na ustach 
czerwoną szminkę, w oczach błysz-
czały iskierki.

***
– Amerykańskie władze nie my-

ślą, tak jak szef FBI.
– Amerykańskie władze nie my-

ślą tak, jak szef FBI.
***

– Kiedy Jaś bawił się, w piaskow-
nicy mama robiła konfitury.

– Kiedy Jaś bawił się w piaskow-
nicy, mama robiła konfitury.

***
– Firma zatrudni ludzi do sprząt-

nięcia biura oraz księgowego.
– Firma zatrudni ludzi do sprząt-

nięcia biura, oraz księgowego.
Internet

ZSYP
Wiek doświadczeń

W sumie 217 lat mieli uczest-
nicy kolizji drogowej w Olsz-

tynie. Stuletni mężczyzna wiozący 
dziewięćdziesięciopięcioletnią pa-
sażerkę dwudziestodwuletnim po-
lonezem zlekceważył znak „stop”, 
wymusił pierwszeństwo i wjechał 
w inny samochód. W wypadku na 
szczęście nikt nie ucierpiał, jednak 
stulatek stracił prawo jazdy. Ale ni 
poczuwa się do winy. 
 Na podst. inform. prasowych

„Bezzębowa wróżka”
Wychowuje się nas w sza-
cunku dla ludzi starszych, 

tymczasem nie wszyscy nań zasłu-
gują. A już na pewno nie 77-letnia 
baba-jaga, która okradła dwie 
dziewczynki zajęte zabawą w parku 
przy Łaskim Domu Kultury. Korzy-
stając z ich nieuwagi, porwała z ław-
ki plecak, a w nim dwa telefony ko-
mórkowe za ok. 1200 zł. W ujęciu 
podlotka recydywistki pomógł mo-
nitoring miejski.
Na podst. „Expressu Ilustrowanego”

Naprzód przebojem!
Policja zatrzymała 45-letnie-
go drania spod Zamościa po-

pisującego się wyjątkową zuchwało-
ścią. We włamaniu i splądrowaniu 
mieszkania, łącznie z demolowa-
niem mebli, nie prze szko dziło mu to, 
że gospodarz był w domu i obserwo-
wał jego poczynania. Zdążył za to 
zadzwonić po policję. Ta ujęła recy-
dywistę in flagranti, a i tak usłyszała 
odeń, że to nie jego ręka kradła i że 
„znalazł się tu zupełnie przypadko-
wo”. W wyniku zbiegu okoliczności 
grozi mu teraz do 12 lat więzienia.

Na podst. „Super Expressu”

Ludzkie śmieci
W centrum Europy, w XXI 
wieku jesteśmy narodem tak 

wysoko rozwiniętym i oświeconym, 
że potrafimy już segregować śmie-
ci. Głównie na te wyrzucane do ko-
sza i  te pozostałe – wywożone do 
lasu. Samo nadleśnictwo płockie 
wydaje na pozbywanie się odpadów 
poremontowych i  budowlanych 
100 tysięcy zł rocznie. Ile przezna-
czają na paliwo cymbały transpor-
tujące gruz do lasu? Tymczasem 
miejskie śmietniska przyjmują takie 
śmieci za darmo.

Na podst. „Gazety Wyborczej” 
SZPERACZ

 NIE MA JAK RODZINA… Kinga Du-
da została społecznym doradcą 
swojego ojca prezydenta.

PARKING BYŁ ZA DALEKO? Nie-
miecki turysta zaparkował w Świ-
noujściu na… plaży i poszedł się 
kąpać.

TO JUŻ KONIEC! Poseł Ja-
nusz Korwin-Mikke ogłosił, że 
skończyła się w Polsce pande-
mia, i z tej okazji zgolił brodę.

ZA ANTYSEMICKIE WYPOWIE-
DZI. Ojciec Tadeusz Rydzyk 
dostał zakaz odprawiania mszy 
w  kilku kanadyjskich diece-
zjach, gdzie mieszka Polonia.

PRZERWA NA REKLAMĘ...
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Kalendarze
do wyboru i koloru
Jak co roku, sezon na kalendarze rozpoczął się w handlu już we wrześniu. W ofercie dystrybucyjnej 
Kolportera jest duży wybór kalendarzy kieleckiej firmy Kalpol.bis – największego wydawcy kalendarzy 
w polsce, więc każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. W nowościach na 2021 rok  
jest m.in. 6 kalendarzy na licencji popularnych wśród dzieci serii „superZings” i „Mojipops”.      

– Tradycyjne kalendarze nie wyszły 
z mody i niezmiennie cieszą się du-
żym zainteresowaniem klientów,  
co przekłada się na bardzo dobre wy-
niki sprzedażowe – podkreśla Anna 
Banasik z Pionu Sprzedaży Kolpor-
tera. – Największy udział w sprze-
daży mają zdzieraki, a potem kolejno 
kalendarze ścienne, kieszonkowe, 
książkowe i biurkowe. Tendencję 
wzrostową sprzedaży na przestrze-
ni ostatnich lat odnotowujemy dla 
kalendarzy ściennych i biurkowych. 
Natomiast zdzieraki i kieszonkowe 
utrzymują podobny poziom sprzeda-
ży w ostatnich latach.

zdzieraki na każdy dzień

Pierwsze kalendarze Kalpol.Bis  
na rok 2021 pojawiły się w dystrybu-
cji już 22 września. W sumie firma 
przygotowała aż 70 tytułów w róż-
nych formatach. Są to kalendarze 
vademeca (popularne zdzieraki), ka-
lendarze ścienne lux i z okienkiem, 
kieszonkowe, biurowe, poradniki 
tygodniowe i notesowe oraz kalen-
darze biznesowe.  
Wśród zdzieraków – poradników 
na każdy dzień roku z kartkami do 
wydzierania – jest 10 grup tematycz-
nych. – Klienci mają do wyboru małe 
formaty (72 x 114 mm): kalendarz 
„Vademecum uzdrowiciela”, „Vade-
mecum rodziny katolickiej”, „Vade-
mecum zdrowia i urody”, „Vademe-
cum ciast i deserów”, „Vademecum 
kulinarne”, „Vademecum kuchni 
polskiej”, „Vademecum familijne”, 

„Kalendarz Vademecum działkow-
ca” – wylicza Izabela Szmidt z firmy 
Kalpol.Bis. – W formatach większych 
(100 x 135) oferujemy „Vademecum 
kulinarne” i „Vademecum kuchni 
polskiej”. Dodatkowo przygotowali-
śmy  poradniki tygodniowe: „Porad-
nik uzdrowiciela”, „Poradnik kuchni 
polskiej”, „Poradnik działkowca” oraz 
„Vademecum tygodniowe”.  

atrakcje dla dzieci

Nowościami na 2021 rok są: „Vademe-
cum ciast i deserów”, kalendarz „Zwie-
rzęta”, kalendarz „Biblijny”, Kalendarz 
Notatnikowy, kalendarz „Zwierzęta 
Lux”, „Kwiaty Lux”, kalendarz „Góry 
świata i Tatry Lux”, poradnik tygo-
dniowy „Ciasta i desery”. 
– Warto też podkreślić, że po raz 
pierwszy mamy w ofercie kalendarze 
licencyjne „SuperZings” i „MojiPops” 
– dodaje Izabela Szmidt. – To bardzo 
popularne serie z figurkami hiszpań-
skiej firmy Magic Box, dzięki którym 
dzieci mogą kreować własne światy. 
Przygotowaliśmy 6 tytułów: kalenda-
rze Classic „Super Zings” i „MojiPops”, 
kalendarze „Super Zings” i „MojiPops” 
oraz kalendarze Premium „Super 
Zings” i „MojiPops”. Zważywszy  
na powodzenie, jakim cieszą się obie 
serie wśród dzieci, liczymy na dobrą 
sprzedaż tych tytułów.

ścienne z okienkieM

Powiedzmy jeszcze o kalendarzach 
do domów i biur, przygotowanych 
przez Kalpol.Bis. W tej grupie do 

najchętniej kupowanych należą 
kalendarze ścienne z przesuwanym 
okienkiem, którym zaznacza się 
bieżący dzień miesiąca. Klienci mają 
do wyboru kalendarze miesięczne, 
dwumiesięczne, trzymiesięczne 
i czteromiesięczne z różnymi mo-
tywami ilustracyjnymi. Wszystkie 
są ozdobione – w zależności od 
tematyki – pięknymi fotografiami 
krajobrazów, kwiatów lub ogrodów, 
a szczególną sympatię wzbudzają 
zdjęcia psów i kotów. Dodatkową 
grupę stanowią miesięczne kalen-
darze ścienne z kategorii Lux, m.in. 
„Ogrody”, „Psy”, „Szczeniaki”, „Kocia-
ki” i „Krajobrazy”. 
Oprócz wspomnianych wyżej kalen-
darzy, z zainteresowaniem klientów 
spotykają się także kalendarze biuro-
we, które można postawić na biurku, 
oraz kalendarze książkowe, kupowa-
ne przez menadżerów i pracowników 
biur. W dalszym ciągu jest popyt na 
kieszonkowe kalendarze – one rów-
nież  są w ofercie firmy Kalpol.Bis.
– Dbamy o to, aby każdy kalendarz 
był atrakcyjny wizualnie, prak-
tyczny i użyteczny – mówi Izabela 
Szmidt. – Każdego roku, przygoto-
wując nową ofertę, uwzględniamy 
też sugestie klientów. Np. zadzwo-
niła do nas pani z prośbą o dodanie 
imienin Kuby, ponieważ w innych 
dniach mamy zaznaczone tylko 
imienny Jakuba. Inny klient prosił 
nas o dodanie 16 marca imienin 
Eufrozyny, co też zrobiliśmy.   

GK
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www.polkart.eu

POLKART POLECA:

TOREBKA OKOLICZNOŚCIOWA 
DUŻA

TOREBKA OKOLICZNOŚCIOWA 
EXCLUSIVE DUŻA7,99 

zł

TOREBKA OKOLICZNOŚCIOWA 
ŚREDNIA4,20 

zł

TOREBKA OKOLICZNOŚCIOWA  
EXCLUSIVE ŚREDNIA5,99 

zł

TOREBKA OKOLICZNOŚCIOWA 
EXCLUSIVE MAŁA4,99 

zł

TOREBKA OKOLICZNOŚCIOWA 
MAŁA2,99 

zł

TOREBKA OKOLICZNOŚCIOWA 
JUMBO7,90 

zł

TOREBKA OKOLICZNOŚCIOWA 
BUTELKOWA4,99 

zł

MAŁA

6,90 
zł

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

format:
26x32,5x13 cm

format:
26x32,5x13 cm

format:
17,8x22,5x10,2 cm

format:
17,8x22,5x10,2 cm

format:
11,1x13,7x6,2 cm

format:
11,1x13,7x6,2 cm

format:
33x45x10 cm

format:
12,5x 33x11,5 cm

Wersja podstawowa znaku

Wersja monochromatyczna

Wersja achromatyczna pozytyw.

Wersja achromatyczna negatyw.
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Szybkie decyzje okażą się najlepsze, podejmiesz 
je bez wahania. A jeśli potrzebować będziesz 
rady, udaj się do przyjaciół. Zdobędziesz 
wszystko, co sobie zaplanujesz, awans, 
podwyżkę lub czyjeś serce.

Uda ci się wymigać od obowiązków i znaleźć czas 
na plotki z kolegami. Z szefem możesz przejść na 
ty, ale nie obiecuj sobie po tym zbyt wiele. Na 
imprezy zechcesz jednak chodzić sam i możesz 
bardzo dobrze się bawić.

Nie warto pozwolić sobie teraz na lenistwo, bo 
szef zechce patrzeć ci na ręce. W pracy i w domu 
będziesz musiał liczyć na siebie, ale przynajmniej 
czegoś się nauczysz. Nieoczekiwane wydatki 
wyczyszczą twoje konto.
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Spadnie na ciebie więcej obowiązków, ale się 
wyrobisz. Nie będziesz więc mieć powodów  
do narzekania. Domownikom dasz więcej luzu,  
a sam zajmiesz się słodkim randkowaniem. Także 
z własnym małżonkiem.

Twoje plany się zrealizują, ale nie tak od razu. 
Przyda się zatem trochę więcej cierpliwości. Nie 
oczekuj zbyt wiele po ludziach, a wówczas nie 
spotka cię rozczarowanie. Zajmij się sobą. Może 
wyjedziesz do spa? 

Uda ci się poprawić układy z szefem oraz  
z kolegami z firmy. Będzie więc doskonale wam 
się pracowało. Krewni i znajomi zaproszą cię 
na imprezę. Idź, rozerwiesz się trochę. A może 
poznasz kogoś atrakcyjnego? 
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Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, chociaż 
napracujesz się nie na darmo. Zostaniesz 
doceniony i odpowiednio wynagrodzony. Polubisz 
wcześniejsze powroty z pracy i wygrzewanie się 
w cieple domowego ogniska.

Sprostasz każdemu wyzwaniu, koledzy uznają cię 
za lidera i będą wykonywać twoje polecenia.  
W domu poczujesz się, Wago, szczęśliwa, 
kochana i doceniana. Jedynie w miłości nic 
ekscytującego na razie nie się nie wydarzy. 

W pracy będziesz mieć wolną rękę i bezgraniczne 
zaufanie szefa. Nie zawiedź go i doprowadź 
do końca swój innowacyjny projekt. Rodzina 
i przyjaciele nie będą wyrozumiali dla twoich 
ekstrawaganckich wybryków. 
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Nie chowaj się przed szefem, bo tym razem, 
zamiast upomnienia będzie miał dla ciebie 
ciekawą propozycję. Możesz wyjechać na 
szkolenie. W domu czekają cię ostre dyskusje.  
Za to partner cię uszczęśliwi! 

Wpadniesz na pomysł, na którym możesz sporo 
zarobić i wreszcie zdołasz spłacić wszystkie długi. 
Weekendy spędzać zechcesz wśród przyjaciół, 
chętnie odnowisz także stare kontakty. Może 
spotkasz dawną miłość?

Udowodnisz wszystkim, że dużo potrafisz i że 
trzeba się z tobą liczyć. Może nawet dostaniesz 
ekstrapremię. Dla ukochanej osoby znajdziesz 
więcej czasu. A jeśli jesteś, Rybo, samotna, 
możesz się zakochać.

Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet
Polecajcie nas do czytania!

www.astromagia.pl



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

Zdecydowana większość z nas korzysta z usług 
bankowych, ale czy znamy podstawowe terminy 
z dziedziny bankowości? Wiemy, kim jest żyrant 
albo czym są dewizy? Można to sprawdzić 
w naszym najnowszym quizie. Zapraszamy  
do zabawy – prawidłowe odpowiedzi jak zwykle 
zamieszone są na dole strony.    

Quiz
1. Osoba poręczająca weksel to:
a) awalista
b) trasant
c) remitent

2. Żyrant to:
a) osoba, która pożycza nam 

pieniądze bez udziału banku
b) inaczej poręczyciel
c) osoba, która pożycza nam 

pieniądze bez udziału banku

3. Odsetki dopisywane do kapitału 
jednorazowo po upływie okresu 
odsetkowego to: 

a) odsetki karne
b) odsetki dyskontowe
c) odsetki proste

4. Reforma pieniężna polegająca na 
wycofaniu pieniędzy pieniężnych 
znajdujących się w obiegu 
i zastąpienie ich pieniędzmi 
o niższym nominale, przy 
równoczesnej zmianie skali cen to:

a) deflacja
b) denominacja
c) deprecjacja

5. W którym roku polskie prawo 
dopuściło prowadzenie kantorów?

a) 1989
b) 1996
c) 2004

6. ELIXIR to: 
a) język programowania stosowany 

do programów bankowych
b) metoda badania banknotów
c) elektroniczny system rozliczeń 

międzybankowych

7. Dewizy to inaczej: 
a) papiery wartościowe i inne 

dokumenty pełniące funkcję 
środka płatniczego, wystawione 
w walutach obcych

b) gotówka
c) banknoty dolarowe

8. Euro jest walutą emitowaną 
przez: 

a) NBP
b) Komisję Europejską
c) Europejski Bank Centralny

9. Zastaw to: 
a) nieograniczone prawo rzeczowe, 

które ma na celu zabezpieczenie 
określonej wierzytelności

b) ograniczone prawo rzeczowe, 
które ma na celu zabezpieczenie 
określonej wierzytelności

c) blokada rachunku

10. Polskie prawo bankowe uzależnia 
decyzję o przyznaniu kredytu od:

a) doświadczenia kredytobiorcy
b) wykształcenia kredytobiorcy 
c) zdolności kredytowej kredytobiorcy

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.).
8-10 pkt. /10 – Gratulujemy! Możesz się poszczycić dużą wiedzą z dziedziny bankowości.  
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.

bankowy
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WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

plazmę oraz strukturę jej komórki, będą-
cej wynikiem działania potężnych prądów 
przenoszących ciepło z wnętrza Słońca na 
jego powierzchnię. Teleskop może skupić 
się na obszarze o średnicy 38 000 km 
i zrobić zdjęcia o rozdzielczości 30 km. 
Za pomocą teleskopu będziemy badać 
zewnętrzne warstwy Słońca i zachodzące 
na nim procesy magnetyczne. Te procesy 
rozchodzą się po naszym Układzie Sło-
necznym, a krążące po nim sondy słonecz-
ne Parker Solar Probe i Solar Orbiter będą 
badać skutki i ich oddziaływanie.

1,8-tonowa sonda Solar Orbiter wyruszy-
ła w stronę Słońca 10 lutego 2020 roku. Za 
około dwa lata i po 149 milionach kilome-
trów zbliży się do 330 000 razy większej 
gwiazdy niż Ziemia, a na swojej drodze ku 
Słońcu musi stawić czoła m.in. ekstremal-
nym temperaturom od -170°C do 520°C.

(RED)

SŁOŃCE JAK NA DŁONI
Od momentu swojego powstania aż do dziś Słońce wysłało w przestrzeń zaledwie 
0,1% swojej materii. Co sekundę jest to około milion tom plazmy. Słońce – gigan-
tyczna kula ognia – jest celem sondy Solar Orbiter.

Na samym początku lutego tego roku, 
a dokładniej 6 lutego, za pomocą no-

wego teleskopu Daniela K. Inouye’a umiesz-
czonego na hawajskim szczycie Haleakala, 
astronomowie sporządzili pierwsze zdjęcie 
doskonałej jakości burzliwej powierzchni sło-
necznej z niezarejestrowanymi wcześniej de-
talami (mniejsze zdjęcie). Cztery dni później 
rakieta Atlas V 411, startująca z kosmodro-
mu Cape Canaveral Air Force Station usytu-
owanym na Przylądka Canaveral, wyniosła 
na orbitę sondę Solar Orbiter należącą do 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Praca fizyka słonecznego w tej dobie 
jest niezmiernie ekscytująca – powiedział 
Valentin Pillet, dyrektor National Solar 
Observatory NSF po wykonaniu 
wspaniałego zdjęcia, na którym 
udało się uchwycić „warzącą” się 

Solar Orbiter umożliwi badania gwiazd, 
magnetosfery, biegunów Słońca słabo widocznych 
z Ziemi oraz pomiary wiatru słonecznego

NOWOŚCI DLA NAJMŁODSZYCH

www.msz.com.plDział dystrybucji: dystrybucja@msz.com.pl, tel. +48 22 870 53 43
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2021. ZBIERZ NAJLEPSZYCH 
W PIlCE NOz·NEJ 

adrenalynpf365.com

#paniniadrenalyn #pf365

ZAMÓW JUŻ TERAZ!

© 2020 Epic Games, Inc.

JUŻ W SPRZEDAŻY

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

plazmę oraz strukturę jej komórki, będą-
cej wynikiem działania potężnych prądów 
przenoszących ciepło z wnętrza Słońca na 
jego powierzchnię. Teleskop może skupić 
się na obszarze o średnicy 38 000 km 
i zrobić zdjęcia o rozdzielczości 30 km. 
Za pomocą teleskopu będziemy badać 
zewnętrzne warstwy Słońca i zachodzące 
na nim procesy magnetyczne. Te procesy 
rozchodzą się po naszym Układzie Sło-
necznym, a krążące po nim sondy słonecz-
ne Parker Solar Probe i Solar Orbiter będą 
badać skutki i ich oddziaływanie.

1,8-tonowa sonda Solar Orbiter wyruszy-
ła w stronę Słońca 10 lutego 2020 roku. Za 
około dwa lata i po 149 milionach kilome-
trów zbliży się do 330 000 razy większej 
gwiazdy niż Ziemia, a na swojej drodze ku 
Słońcu musi stawić czoła m.in. ekstremal-
nym temperaturom od -170°C do 520°C.

(RED)

SŁOŃCE JAK NA DŁONI
Od momentu swojego powstania aż do dziś Słońce wysłało w przestrzeń zaledwie 
0,1% swojej materii. Co sekundę jest to około milion tom plazmy. Słońce – gigan-
tyczna kula ognia – jest celem sondy Solar Orbiter.

Na samym początku lutego tego roku, 
a dokładniej 6 lutego, za pomocą no-

wego teleskopu Daniela K. Inouye’a umiesz-
czonego na hawajskim szczycie Haleakala, 
astronomowie sporządzili pierwsze zdjęcie 
doskonałej jakości burzliwej powierzchni sło-
necznej z niezarejestrowanymi wcześniej de-
talami (mniejsze zdjęcie). Cztery dni później 
rakieta Atlas V 411, startująca z kosmodro-
mu Cape Canaveral Air Force Station usytu-
owanym na Przylądka Canaveral, wyniosła 
na orbitę sondę Solar Orbiter należącą do 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Praca fizyka słonecznego w tej dobie 
jest niezmiernie ekscytująca – powiedział 
Valentin Pillet, dyrektor National Solar 
Observatory NSF po wykonaniu 
wspaniałego zdjęcia, na którym 
udało się uchwycić „warzącą” się 

Solar Orbiter umożliwi badania gwiazd, 
magnetosfery, biegunów Słońca słabo widocznych 
z Ziemi oraz pomiary wiatru słonecznego
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OddZiał Bia łOstOcki 
dystryBucji Prasy
15-691 Białystok
Ul. Gen. Franciszka Kleeberga 14B
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

| KartKa Z KaleNDarZa
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Tego dnia w Kielcach przy ul. Chrobrego został otwarty samo-
obsługowy supermarket Kolomarket, a pół roku później została 
zarejestrowana (nieistniejąca już) spółka cywilna o tej samej 
nazwie, gdzie 100 proc. udziałów miał Kolporter.  W kieleckim 
supermarkecie, podobnie jak w kolejno otwieranych sklepach 
Kolomarketu, można było kupić prasę, artykuły spożywcze, 
papierosy i produkty FMCG . 

Nasz Kolporter 10/2020
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Kolporter 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(dawniej: Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa)
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce; 

tel. +48 367 88 88, 
www.kolporter.com.pl

DYSTRYBUCJA 
PRASY I KSIĄŻEK

prasa.ogolnopolska@kolporter.com.pl
prasa.lokalna@kolporter.com.pl

ksiazka@kolporter.com.pl

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

USŁUGI 
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

USŁUGI 
MAGAZYNOWE

magazyn@kolporter.com.pl


