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Przede wszystkim ZDROWIA…
Nie wypada inaczej – w końcówce 2020 roku, z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego Roku możemy sobie wzajemnie życzyć przede wszystkim
ZDROWIA. Dziś te standardowe życzenia nabierają zdecydowanie innego wymiaru;
trudno o słowo bardziej adekwatne do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.
W grudniowym wydaniu „Naszego Kolportera” znajdą Państwo wiele życzeń od wydawców prasowych, życzeń skierowanych do wszystkich uczestników rynku prasowego.
Przyłączamy się do nich – dziękujemy, że w tym trudnym czasie razem i solidarnie dbaliśmy o to, co dla nas wszystkich najważniejsze – aby dotrzeć na czas do czytelnika.
O tym, jaki był mijający rok, napisano już wiele, a jego oceny pewnie jeszcze długo
będą obecne w mediach. W „Naszym Kolporterze” postanowiliśmy się przyjrzeć zjawisku, które okazało się prawie tak samo groźne, jak sam koronawirus – fake newsom.
W ostatnich miesiącach różnego rodzaju spiskowe teorie i zwyczajne fałszywki zdemolowały mentalnie znaczną część społeczeństwa. Jaki jest mechanizm ich działania? Dlaczego są tak groźne? Jak się przed nimi broni tradycyjna prasa? Odpowiedzi
na te pytania próbujemy znaleźć w artykule „Zmora fake newsów”.
Zbliżające się Święta to wyjątkowy okres dla rynku prasowego – praktycznie wszyscy
wydawcy przygotowują na ten czas specjalne wydania. A świąteczny nastrój i wolne
dni sprzyjają czytaniu – właśnie w grudniu chętniej sięgamy po gazety i czasopisma.
Co ciekawego przygotowali w tym roku dla nas wydawcy? Rąbka tajemnicy uchyla
kilku wydawców popularnych miesięczników w artykule „Święta w prasie”.
Kontynuujemy również naszą akcję „Prasa ma siłę”. Przypomnijmy – pod tym hasłem
publikujemy cykl wywiadów z wydawcami, z którymi rozmawiamy o perspektywach,
szansach i zagrożeniach rynku prasowego. W tym numerze swoją opinią na ten temat
dzieli się z nami z Iwona Tessarowicz, Managing Director Magazines wydawnictwa Egmont Polska. Tytuł tego bardzo ciekawego wywiadu – „Wyrabiajmy nawyk czytania!”.
Zachęcam Państwa również do zapoznania się z ostatnią już częścią naszego jubileuszowego cyklu, związanego z 30-leciem działalności Kolportera. Tym razem oddaliśmy głos pracownikom, którzy mówią m.in. o swoim osobistym związku z firmą.
Życząc Państwu raz jeszcze ZDROWYCH Świąt Bożego Narodzenia,
zapraszam do lektury.

Dariusz Materek
Redaktor Naczelny

Aktualności z rynku prasowego
– rynekprasowy.pl

W najbliższych numerach:
liczba miesiąca

30 tys.
Tyle fałszywych kont,
odpowiedzialnych za dezinformacje
podczas wyborów we Francji, wykrył
w 2017 r. Facebook.

Prasa wolna od przemocy - jak gazety
i czasopism wpływają na kulturę językową
i kształtują dobre standardy komunikacji.
Rok pandemii – jakie zmiany i wyzwania
przyniósł rynkowi prasowemu rok 2020?
My, ponuracy – czy w prasie jest dziś
miejsce na humor i satyrę? Co nas dziś
bawi w gazetach i czasopismach?
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Zmora fake
newsów
Mijający właśnie rok 2020 był wyjątkowy
dla wszystkich. Pandemia koronawirusa
zmieniła świat, w każdym aspekcie
jego funkcjonowania. Zmieniły się
również media. Borykające się
z wieloma problemami redakcje musiały
dodatkowo stawić czoła jeszcze jednej
epidemicznej pladze – fake newsom.
Można powiedzieć, że fałszywki w znacznym stopniu zdemolowały
komunikację w 2020 roku. Najbardziej odporna na nie okazała się
tradycyjna prasa, choć redaktorzy i dziennikarze musieli włożyć
wyjątkowo dużo pracy, by weryfikować całą masę pojawiających się
każdego dnia newsów.
Fala plotek, dezinformacji i manipulacji uderzyła ze szczególną
siłą praktycznie równo z pandemią. Okazała się na tyle szkodliwa
i niebezpieczna, że zwróciły na nią uwagę rządy wielu państw.
Unia Europejska ostrzega
Już w połowie marca Komisja Europejska poinformowała, że w państwach Unii zaobserwowano – wraz z rozprzestrzeniającą się pandemią – narastającą falę dezinformacji i manipulacji. – Musimy wzmocnić walkę z fake newsami w kontekście pandemii koronawirusa, gdyż
zagrażają one bezpieczeństwu naszych obywateli – stwierdziła na
specjalnej konferencji szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der
Leyen. Rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano uzupełnił natomiast: – Zauważyliśmy, że nastąpił wzrost takich działań spoza UE,
szczególnie z Rosji lub z ośrodków, które działają w oparciu o Rosję,
bądź są połączone w inny sposób ze źródłami prokremlowskimi.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej stwierdzili, że posiadają
dokumenty, z których wynika, że rosyjskie media zorganizowały
„szeroką kampanię dezinformacyjną” skierowaną przeciwko państwom UE. Miała ona na celu wywołać panikę i podważyć zaufanie do rządów, w związku z szalejącą epidemią.
W strukturach unijnych w marcu br. została powołana grupa East
StratCom, która zajmuje się monitorowaniem działań dezinformacyjnych Rosji. Fake newsy zalewały jednak coraz bardziej przestrzeń komunikacyjną – zwłaszcza w Internecie.
Nowe media, w tym przede wszystkim serwisy społecznościowe,
okazały się wyjątkowo podatne na infekowanie fałszywkami.
I dramatycznie skuteczne w ich rozpowszechnianiu.
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Plotka stara jak świat
Wbrew pozorom fake newsy nie są zjawiskiem nowym. Wręcz
przeciwnie – są niemal tak stare jak cywilizacja. Znane są np.
powszechnie przypadki wykorzystywania ich w starożytnym
Egipcie. Mechanizm ten zastosował np. faraon Ramzes II, który
ok. 124 r. p.n.e., po nierozstrzygniętej bitwie pod Kadesz kazał
ogłosić się zwycięzcą i triumfatorem. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu ówczesnych narzędzi komunikacji skutecznie przekonał
swoich poddanych, że jest wielkim triumfatorem.
Przez kolejne stulecia różnego rodzaju plotki, pomówienia i dezinformacje były chętnie wykorzystywane tak przez rządzących, jak
i ich przeciwników. Opinią publiczną próbowano manipulować od
zawsze – z lepszym bądź gorszym skutkiem. Ale to właśnie XXI
wiek okazał się wiekiem fake newsów.
Znakomitym nośnikiem dla fałszywych informacji okazał się
Internet, a zwłaszcza serwisy społecznościowe. Informacje rozpowszechniają się w nich błyskawicznie i wykładniczo. Odpowiednio
sformułowany, przykuwający uwagę, kontrowersyjny fake news
upowszechniony przez jednego użytkownika rano, wieczorem może
mieć już miliony odbiorców. Tak działa sieć. Co gorsza – do niedawna działanie to odbywało się praktycznie całkowicie poza kontrolą.
Serwisy społecznościowe długo broniły się przed zarzutami o niekontrolowane rozpowszechnianie fake newsów. Rzeczywistości
nie dało się jednak czarować w nieskończoność. Problem narastał i stawał się coraz groźniejszy. Pojawiało się też coraz więcej
organizacji i jednostek badawczych zajmujących się fake newsami.
Przełomowy okazał się rok 2016 i wybory prezydenckie w USA.

Jak rozpoznać
fake newsy?
Rozważyć źródło
(rozumieć cele
i intencje)

Czytać treść, nie tylko
nagłówek (aby zrozumieć
cały materiał)

Miliony kłamców

Sprawdzić autorów, aby
zweryfikować, czy są oni
wiarygodni

Ocenić pomocnicze źródła
(upewnić się, że podają te
same informacje)

Sprawdzić datę publikacji
(aby zobaczyć, czy informacje
są trafne i aktualne)

Upewnić się, czy nie jest to
żart, aby określić, czy nie
mamy do czynienia z satyrą

Zapytać ekspertów (uzyskać
potwierdzenie od niezależnych
ludzi dysponujących wiedzą)

fot. gettyimages

Przemyśleć własne
uprzedzenia (aby zobaczyć, czy
nie wpływają one na nasz osąd)

W czasie wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku znacznie
wzrosła liczba i zasięg fałszywych wiadomości. Wielu ekspertów
i organizacji zwróciło uwagę na fakt, że fałszywki mogły mieć
wpływ na wynik wyborów. Teza ta nie znalazła nigdy potwierdzenia. Potwierdzono natomiast, że Rosja finansowała sieć ok. 1 000
tzw. trolli internetowych, mających rozpowszechniać nieprawdziwe
informacje na temat Hilary Clinton. Wykorzystywali popularne
serwisy społecznościowe, tworzyli też całe strony z fałszywymi
informacjami. Ilość osób upowszechniających produkowane przez
nich fake newsy szacowano na dziesiątki milionów…
Ujawnienie całej fake’owej machiny wpłynęło na zaostrzenie walki
z fałszywkami. Zajmujące się tym organizacje i stowarzyszenia ostro
skrytykowały serwisy społecznościowe za brak kontroli nad rozpowszechnianiem szkodliwych treści. W odpowiedzi giganci tacy jak
Facebook czy Google wdrożyli wreszcie mechanizmy, mające na celu
ograniczenie fake newsów – na przykład Facebook zaczął oznaczać
niewiarygodne wiadomości i ostrzegać przed nimi czytelników.
Wdrożenie narzędzi walki z fałszywymi treściami zaczęło przynosić
efekty. Zaledwie rok po uszczelnieniu systemu, w 2017 r., Facebook
wykrył 30 000 kont odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie dezinformacji na temat francuskich wyborów prezydenckich. Walka z fake
newsami trwa cały czas. W październiku br. Facebook usunął z serwisu 1196 kont, 7947 stron i 110 grup, zlikwidowano także 994 profili na
Instagramie. Z kolei YouTube w drugim kwartale 2020 r. usunął
11 milionów filmów, 2 miliony kanałów i ponad 2 miliardy komentarzy.
Wszystkie serwisy zauważyły również gwałtowny wzrost ilości fałszywych kont i fake newsów towarzyszący rozwojowi pandemii…
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Sieć strachu
Od momentu wybuchu pandemii fali zachorowań towarzyszy rosnąca fala fake newsów. Już dziś wiadomo, że miały
one wyjątkowo destrukcyjny wpływ na polskie społeczeństwo – nie tylko pogłębiły podziały, ale też u wielu osób
wywołały strach, silny stres czy wreszcie – wiarę w niczym nieuzasadnione teorie spiskowe.
„Za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale również
telewizji, radia czy portali informacyjnych, dociera do nas
ogromna liczba wiadomości na temat koronawirusa, w tym
niestety również fałszywych. Temat niewątpliwie stał się
pożywką dla twórców fake newsów. Bardzo często nawet
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak poważne i negatywne
konsekwencje może mieć dla społeczeństwa rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji” – ostrzega Stowarzyszenie Demagog, które od 2014 r. zajmuje się w Polsce walką
z dezinformacją i fałszywymi informacjami.
Jak destrukcyjne może okazać się rozpowszechnianie fake
newsów dla osób młodych i w średnim wieku pokazuje
badanie naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Franciszka Czecha i Pawła Ścigaja. W pracy „Popularność
narracji spiskowych w Polsce czasu pandemii COVID-19”
zauważają oni m.in. że „skłonność do wiary w narracje
spiskowe w Polsce rośnie. Między rokiem 2014 a 2020
zmniejszyła się o ponad połowę liczba osób cechujących
się małą spiskową podejrzliwością (z 25% do 12%) a z drugiej wzrosła liczba osób z silnym natężeniem tej cechy
(z 37% do 45%)”. Z przeprowadzonych badań wynika także,
że najmniej osób z silną skłonnością do akceptacji narracji
spiskowych znajduje się – inaczej niż we wcześniejszych
badaniach – wśród starszych Polaków. Natomiast więcej
osób akceptujących różnego rodzaju teorie spiskowe można
znaleźć „wśród ludzi częściej czerpiących wiedzę o współczesnych wydarzeniach z mediów społecznościowych”.
Tradycyjne media – prasa, radio, telewizja – w czasie pandemii
okazały się więc nie tylko najbardziej wiarygodnymi źródłami
informacji, ale i skuteczną odtrutką na toksyczne fake newsy.
Uodparnianie na dezinformację
Fake newsy to naturalny wróg rzetelnego dziennikarstwa.
Nie tylko wprowadzają chaos, ale i podważają zaufanie do
mediów. Dlatego wszystkie redakcje starają się je zwalczać.
Kampanię mającą powstrzymać epidemię dezinformacji
rozpoczęła w maju br. „Rzeczpospolita”. Pod hasłem „Odporni na dezinformację” dziennik chce zwiększyć społeczną
odporność na fake newsy.
„Fake news jest parainformacją. Ontologicznie nie różni się
od newsa, to ta sama konstrukcja. Dla laików jest trudny do
odróżnienia od newsa. Istotna jest intencja wprowadzenia
nieprawdy. Jako społeczeństwo mamy ograniczone możliwości weryfikacji takiej informacji. Mamy natomiast możliwość sprawdzenia, czy źródło jest wiarygodne, i tak ocenić
wartość informacji. W ciągu ostatnich lat z „Rzeczpospolitej” fake newsy do opinii publicznej raczej nie trafiły. To
świadczy o naszych procedurach, które są ściśle przestrzegane, oraz o profesjonalnym podejściu naszych dziennika-
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rzy do weryfikacji newsów” – napisał Bogusław Chrabota,
redaktor naczelny dziennika, inaugurując kampanię.
Na potrzeby kampanii powstały trzy hasła reklamowe
odwołujące się do najbardziej powszechnych źródeł i przyczyn powstawania fake newsów: „Komentarze z forum czy
komentarze ekspertów?”, „Znajomość fejków czy znajomość
faktów?”, „Opinie szerowane czy opinie szanowane?” oraz
hashtag #OdporniNaDezinformacje. Redakcja przygotowała również „Dekalog walki z dezinformacją”; publikuje także
cykl wywiadów rozwijających każdy z punktów dekalogu
– m.in. z Jakubem Bierzyńskim, prof. Jerzym Bralczykiem,
Dorotą Gawryluk i Edwinem Bendykiem.
Przede wszystkim wiarygodność
Gwałtowny zalew fake newsów w okresie pandemii pokazał
jak ważnym elementem społecznego systemu komunikacji
jest tradycyjna prasa. Ścisłe przestrzeganie dziennikarskich
standardów, odpowiedzialność za słowo, sprawdzanie i weryfikowanie informacji – tym dziś wygrywają ze światem
mediów społecznościowych tradycyjne gazety i czasopisma.
– W „Gazecie Wyborczej” od początku jej istnienia obowiązują najwyższe standardy dziennikarskie, stąd nasza
pozycja najważniejszej opiniotwórczej gazety w Polsce
i w tej części Europy. W ciągu 30 lat zdarzały nam się oczywiście błędy – to nie do uniknięcia, ale były to niezwykle
rzadkie przypadki, z których niezwłocznie wyciągaliśmy
wnioski. Byliśmy więc zawsze i nadal jesteśmy mocno „impregnowani” na inwazję fake newsów – polegamy niemal
wyłącznie na własnej sieci kilkuset dziennikarzy w 27 miastach w Polsce oraz na korespondentach zagranicznych.
Najlepszym potwierdzeniem naszych starań jest fakt, że
kilka tygodniu temu „Gazeta Wyborcza” otrzymała drugi
rok z rzędu prestiżowy tytuł Top Marka 2020. Magazyn
„Press”, firma Press-Service Monitoring Mediów i niezależni eksperci badali 500 marek z 50 branż. „Wyborcza” znów
okazała się najsilniejszą medialnie polską marką. Warto też
podkreślić, że nasi dziennikarze to także eksperci w swoich
dziedzinach. Na przykład w dziale Nauka pracują osoby,
które m.in. ukończyły studia medyczne i mają uprawnienia
lekarskie – w czasie pandemii ich wiedza i wiarygodność są
dla czytelników bezcenne – mówi Wojciech Bartkowiak,
zastępca wydawcy „Gazety Wyborczej” (AGORA S.A.)
– Oczywiście, jak każda redakcja, działamy niekiedy pod
presją czasu, ale nigdy nie publikujemy niesprawdzonych
informacji. Jedynie w bardzo szczególnych przypadkach,
jeżeli informacja może być niezwykle ważna – np. dla znajdujących się w pobliżu wydarzeń osób – i nie mamy jeszcze
potwierdzenia w źródłach, może się pojawić zapowiedź tekstu. Jednak wówczas, jak inne, poważne redakcje na świecie
– do takich się zaliczamy, uczciwie informujemy, że jesteśmy
w trakcie weryfikowania doniesień i że za kilka minut pojawi
się kolejna, głębiej sprawdzona wersja. Mówimy tu oczywiście
o Internecie – w wydaniach prasowych presja czasu nigdy
nie może nas zmuszać do publikowania niesprawdzonych
newsów. Takie metody pracy, obowiązujące w tradycyjnych
mediach, a niekoniecznie w wielu internetowych portalach,
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sprawiają, że nasza wiarygodność zdecydowanie rośnie – szczególnie w tak nietypowych czasach, jak pandemia, kiedy odpowiedzialność za słowo waży podwójnie, a nawet poczwórnie – dodaje
Wojciech Bartkowiak.
O szczególnej skrupulatności w tworzeniu materiałów dziennikarskich w czasie pandemii mówi również redaktor naczelny „Gazety
Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Tomasz Sakiewicz: – Od
samego początku pandemii informacje przekazywane przez nasze
redakcje mają jednoznaczny charakter są oparte na oficjalnych
i potwierdzonych źródłach w osobach autorytetów naukowych.
Wszystkie publikacje dotyczące pandemii są traktowane z wyjątkową surowością pod względem ich rzetelności dziennikarskiej,
źródła pochodzenia i potwierdzenia. Nie publikujemy tekstów,
które zachęcają do łamania dyscypliny w walce z epidemią i negujących najbardziej oczywistą wiedzę naukową. Kategorycznie rozprawiamy się i ujawniamy na łamach naszych pism fake newsy
czy propagandę dezinformującą opinię publiczną i wskazujemy na
źródła ich pochodzenia. Krytykujemy polityków, którzy podważają sens dyscypliny i działań ograniczających pandemię, pokazując
szkodliwość takiego zachowania – zapewnia.
Nie zawsze musimy być pierwsi
Grzegorz Zasępa, redaktor naczelny „Super Expressu” i SE.PL
(Time S.A.), zwraca uwagę na fakt, że pandemia i towarzysząca jej
fala fałszywek mogą mieć nieoczekiwany skutek dla rynku medialnego: – Paradoksalnie zalew fake newsów stanowi szansę dla
tradycyjnych mediów. Można to obserwować w USA, gdzie problem
z fałszywymi treściami jest chyba największy na świecie. Świadomi
użytkownicy Internetu gotowi są płacić za zweryfikowane treści.
Mam nadzieję, że i u nas zaobserwujemy takie zjawisko na masową
skalę – zauważa.
– Pandemia przypomina wojnę ze wszystkimi jej atrybutami,
dlatego wyzwala całe mnóstwo teorii spiskowych, ale jest też
cynicznie wykorzystywana przez np. – delikatnie mówiąc –
nieprzychylne nam państwa. Znawcy tematu twierdzą np., że
większość fake newsów dotyczących koronawirusa ma swoje
źródło na rosyjskich serwerach. Poleciłem swoim dziennikarzom, by w kwestiach pandemii korzystali wyłącznie ze źródeł
oficjalnych w Polsce i uznanych mediów zagranicznych. Media
tradycyjne, na szczęście, mają sposoby na weryfikowanie
informacji. Fact checking to przede wszystkim korzystanie
z więcej niż jednego źródła i ich krytyczna ocena. Wszyscy
jesteśmy dziennikarzami i najbardziej na świcie kochamy być
pierwsi! Ale ten wyścig jest bardzo niebezpieczny. Pamiętam
jak jeden z portali uśmiercił Adama Słodowego (zmarł jakiś czas
później), informacja natychmiast pojawiła się w wielu serwisach. Na szczęście moi dziennikarze wykazali się czujnością
i przed publikacją zadzwonili do żony pana Adama. Okazało się,
że czuje się dobrze. Podobnie było z informacją o pierwszym
przypadku COVID-19 w Polsce. Oficjalny komunikat ministerstwa poprzedziło kilka fake’ów. Dlatego nie zawsze musimy być
pierwsi. Musimy być przede wszystkim wiarygodni – mówi
Grzegorz Zasępa.
dariusz materek
WSPÓŁPRACA: KARINA ZAWADZKA

Fake news – według Wikipedii to „fałszywa
wiadomość, często o charakterze sensacyjnym,
publikowana w mediach z intencją wprowadzenia
odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia korzyści
finansowych, politycznych lub prestiżowych.
Fałszywe wiadomości mogą być elementem
dezinformacji w ramach działań określanych jako
środki aktywne w grupie „czarnej” technologii
hybrydowych”. Warto zwrócić również uwagę na
fakt, że ważną rolę pełni tu intencja nadawcy:
czasami domniemana fałszywa wiadomość
może być w rzeczywistości jedynie satyrą,
wykorzystującą przesadne i nierealistyczne
motywy, przeznaczoną do rozrywki, a nie
wprowadzenia w błąd.

W 2018 roku badanie na temat fałszywych
wiadomości w Polsce przeprowadził
ośrodek badawczy Kantar Public.
Najwięcej ankietowanych przyznało, że ze
zmanipulowanymi informacjami mają styczność
codziennie lub prawie codziennie (75%).
Pozostałe wskazania to: przynajmniej raz
w tygodniu (27%), kilka razy w miesiącu (7%),
rzadko lub nigdy (14%), nie wiem (4%). Zdaniem
79% badanych problem fałszywych wiadomości
jest zagrożeniem dla demokracji. Jednocześnie
71% uczestników badania odpowiedziało, że jest
w stanie rozpoznać czy informacja, z którą mają
styczność, jest prawdziwa czy nie.

dekalog walki
z dezinformacją
1. News odnosi się do faktów nie do opinii.
Opinie to zwykle interpretacje faktów.
2. Nie wystarczy mieć poglądy. Do oceny sytuacji
trzeba również włączyć myślenie.
3. Opieraj się nie na jednym, a na możliwie wielu
źródłach.
4. Notka na platformie społecznościowej to nie
zawsze jest wiarygodne źródło.
5. Jeśli nie identyfikujesz źródła, nie powtarzaj
newsa.
6. Jeśli news wydaje ci się nieprawdopodobny,
to pewnie tak jest.
7. Jeśli masz wątpliwości wobec newsa, to tym
ważniejsza jest jego weryfikacja.
8. 	Pamiętaj, że granica między prawdą i fałszem
jest bardzo cienka. To czasem jedno słowo.
9. 	Pamiętaj, że polityka składa się niemal
wyłącznie z nieprawdy.
10. Zanim się wypowiesz, trzy razy pomyśl.
źródło: „Rzeczpospolita”
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Zdjęcia: Domena publiczna

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni
– w Polsce i na świecie.

Święta inne niż
wszystkie
Rząd przygotował rozporządzenie, według którego od 28 listopada do 27 grudnia br. możliwa
będzie organizacja imprez i spotkań „do pięciu
osób, które odbywają się w lokalu lub budynku
wskazanym jako adres miejsca zamieszkania,
lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub
spotkanie”. Limit ten nie dotyczy osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących.

Fatalny
koniec sezonu
Źle zakończył się jesienny sezon dla polskiej
reprezentacji piłkarskiej. W ostatnich dwóch
meczach Ligi Narodów UEFA 2020/2021 Polacy najpierw przegrali na wyjeździe z Włochami 0:2, a kilka dni później na Stadionie
Śląskim ulegli Holandii 1:2. W grupie najlepsi
okazali się Włosi, drugie miejsce zajęła
Holandia, trzecie – Polska, czwarte – Bośnia
i Hercegowina. Na razie Jerzy Brzęczek (na
zdjęciu) pozostaje trenerem reprezentacji.

Galerie znów otwarte
Rząd zadecydował o ponownym otwarciu galerii handlowych od 28 listopada, przy czym sklepy w nich
działające muszą zachować najwyższy rygor sanitarny,
w przeciwnym razie będą zamykane. Nadal nie mogą
działać kluby fitness, kina, teatry, muzea i biblioteki,
a w lokalach gastronomicznych sprzedaż może się
odbywać tylko na wynos.
12

Uczniowie poza
szkołą
Do 23 grudnia br. nauka w szkołach będzie się odbywała zdalnie. Potem nastąpi przerwa świąteczna, a od 4 stycznia
2021 roku ferie zimowe, które potrwają
do 17 stycznia. W bieżącym roku szkolnym ferie odbędą się dla wszystkich
województw w tym samym czasie.
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Święta
sprzyjają
prasie
Nie jesteśmy, niestety, w czołówce
światowych statystyk czytelniczych.
Przeciętny Polak po „słowo pisane”
sięga raczej rzadko – dotyczy to
zarówno książek, jak i gazet oraz
czasopism. Ale od tej reguły jest
wyjątek – to okres przed grudniowymi
Świętami. Wtedy znacząco rośnie
sprzedaż książek i prasy.
– Z danych Wydawnictwa Bauer wynika, że w okresie świątecznym czytelnictwo prasy kolorowej wzrasta. Wydania
grudniowe i specjalne naszych magazynów i krzyżówek cieszą się dużym zainteresowaniem Czytelników. Zakładamy,
że okres pandemii może wpłynąć na ten
trend i raczej zwiększyć zainteresowanie
z uwagi na fakt, że wiele osób będzie
spędzać Święta w wąskim gronie – mówi
Maciej Brzozowski, dyrektor public relations wydawnictwa Bauer Media.
Odrobina luksusu na papierze
Po czasopisma – nie tylko zresztą
w świątecznym okresie – sięgają głównie
panie. I to te najbardziej dynamiczne,
aktywne zawodowo. Z analiz Polskich
Badań Czytelnictwa wynika, że wśród
Polek czytających prasę 64% to mężatki,
70% to kobiety wykształcone, 55% pracuje na pełny etat, 25% uważa, że stać je
na wszystko a 65% korzysta z usług kosmetyczki przynajmniej raz w roku. I to
właśnie dla tej grupy pań, starających się
żyć pełnią życia, w znacznym stopniu są
przygotowywane świąteczne wydania
czasopism.
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Nad tymi specjalnymi wydaniami
zespoły redakcyjne pracują przez wiele
tygodni – zawartość musi być dopracowana, uwzględniać zarówno specyfikę
świątecznego czasu, jak i upodobania
czytelniczek. Przede wszystkim pokazać
odrobinę luksusu – ciekawe prezenty
pod choinkę, nowoczesne aranżacje i świąteczne wystroje mieszkań,
grudniowe trendy modowe. Do tego
oczywiście garść przydatnych porad,
przepisów na wigilijne przysmaki i wywiad z gwiazdą lub gwiazdami. A także
wiele innych, interesujących materiałów.
Ma być ekskluzywnie i ciekawie.
W tym roku – z uwagi na wyjątkową
sytuację – w wydaniach świątecznych
z pewnością znajdzie się również wiele
informacji o tematyce zdrowotnej, porad
psychologicznych i tekstów dodających
otuchy czytelniczkom i czytelnikom.
Nie zgubić ducha Bożego Narodzenia!
– Wolne dni sprzyjają czytaniu, długie
wieczory zachęcają do odpoczynku na
fotelu z ulubioną gazetą. Potwierdza to
sprzedaż naszych magazynów. Numery

świąteczne to jedne z najlepiej sprzedających się wydań w roku – mówi Joanna
Białaszek-Woźniak, Brand Manager
Advisory & Crafting w wydawnictwie
Burda Media Polska. I zapewnia: – Te
święta, mimo wszystko, będą piękne!
Zdradza również jakie niespodzianki
na tegoroczne Święta przygotowała dla
swoich czytelniczek redakcja „Claudii”: –
Dziś musimy nauczyć się trochę inaczej
żyć, ale świąteczny czas to moment, gdy
budzi się nadzieja. W dobro, w ludzi,
w lepszą przyszłość. Dlatego w tym
numerze warto przeczytać reportaż
„Liczą się ludzie, nie prezenty” o tym, co
nam daje bliskość z drugim człowiekiem.
W tym wydaniu piszemy o tym, jak
nie zgubić ducha Bożego Narodzenia
i cieszyć się Gwiazdką. Mówią o tym
Magdalena Boczarska, Magdalena
Różczka i Vanessa Aleksander, gwiazdy
filmu „Listy do M. 4”. I choć pandemia
pokrzyżowała ich plany i premiera filmu
została przesunięta, nie tracą nadziei
i z optymizmem patrzą w przyszłość.
Święta to też czas przyjemności. Polecamy przepisy na pyszne ryby, mięsa
i słodkości, których nie może zabraknąć
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na stole. Humor poprawi nam pięknie
udekorowany dom – przedstawiamy
najmodniejsze dekoracje z gwiazdą
betlejemską w roli głównej. I nie zapominajmy o sobie. Nawet jeśli Święta
spędzamy w małym gronie, ubierzmy
się elegancko. Gotowe pomysły na stylizacje są w naszych autorskich sesjach
mody. Dodatkowo świąteczne wydanie
„Claudii” można kupić także z prezentem
– dodatkiem: maską na dekolt Lirene –
opowiada Joanna Białaszek-Woźniak.
To przecież czas cudów
– Cykl wydawniczy powoduje, że
numer grudniowy mocno Święta
wyprzedza. Stąd tematy świąteczne
rozłożyliśmy na dwa wydania – grudniowe i styczniowe. Tematem miesiąca
numeru grudniowego są cuda. Bo Boże
Narodzenie to czas cudów przecież… –
mówi Joanna Derda, redaktor miesięcznika „Zwierciadło”. Bohaterowie,
którzy wypowiadają się na łamach
świątecznego wydania miesięcznika
przekonują, że cuda mogą pojawiać się
w naszym codziennym życiu. Musimy
tylko nauczyć się je zauważać. O swoich
doświadczeniach opowiadają: psychoterapeutka Katarzyna Miller, położna
Jeannette Kalyta, dziennikarka Beata
Sadowska, pisarz i dziennikarz Adam
Robiński , mistrz zen Alexander Poraj-Żakiej i jezuita Piotr Kropisz.
– Święta kochamy. Ich magię, nastrój,
choinkę, spotkania, bliskość. Ale, to już
od dawna nie jest temat tabu, święta
to też stres. Czy przygotujemy wszystko idealnie? Czy jedzenie będzie bez
zarzutu, a wszystkie prezenty trafione?
Nie warto się denerwować. Warto
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trochę odpuścić. „Perfekcjonizm to
droga donikąd. Wyluzuj!” – zachęca na
naszych łamach psycholog Paweł Fortuna. A dr Joanna Heidtman, psycholog i coach, przekonuje, że bezczynność
i odpoczynek są równie istotne jak praca. A może nawet istotniejsze. Pamiętajmy o tym zwłaszcza w bożonarodzeniowy czas – opowiada Joanna Derda.
I dodaje: – Skoro już przy odpoczynku
jesteśmy: nic tak nie odpręża jak dobra
lektura. Na przykład „Zwierciadła”.
W nim, jak zawsze, spotkania. Między
innymi z Joanną Kulig, gwiazdą naszej
okładki, z Ewą Kasprzyk, z Viggo Mortensenem czy z niezwykłą tancerką
Yuką Ebiharą.
Grudniowe wydanie „Zwierciadła”, które
jest już w sprzedaży można kupić również z kalendarzem ściennym z „Myszką
Norką” na 2021 rok. Kalendarz wspiera
Fundację SEDEKA „Zdążyć z pomocą”.
Do wyboru są również wydania z kalendarzykiem na 2021 r. oraz kosmetykami
pielęgnacyjnymi.
Siła i moda
Na aktualną, choć różną od typowo świątecznej, tematykę postawiła
w grudniowym numerze redakcja
„Vogue Polska”. – „Siła kobiet” – to hasło
przewodnie tego wydania magazynu.
O sensie działania na rzecz praw kobiet
rozmawiamy z Anją Rubik, ale też
z liderką Ogólnopolskiego Strajku Kobiet
Martą Lempart. To nasze wsparcie dla
kobiet walczących o prawo do decydowania o własnym ciele – mówi Hanna
Rydlewska, dyrektor wydawniczy
„Vogue Polska”. Ale oczywiście w magazynie nie mogło zabraknąć wielu

innych, interesujących zwłaszcza panie,
tematów.
– Na przekór trudnym czasom, w sekcjach poświęconych modzie, prezentujemy ubrania z najwyższej półki
– wybieramy najciekawsze kreacje
z pokazów haute couture, przyglądamy
się związkom między modą wysoką
a codzienną, swoją kolekcję ubrań
vintage pokazuje nam Hamish Bowles,
a o kulisy pracy pytamy dyrektora
artystycznego Louis Vuitton Nicolasa
Ghesquiere’a. Wspominamy najsłynniejsze bale w historii i najlepiej ubranych balowiczów. W wyjątkowych
sesjach pokazujemy stylizacje, które
pozwolą pomarzyć o wielkich wyjściach. W dziale urody opowiadamy
historię brokatu, który – jak się okazuje
– przydaje się aktywistom – mówi
Hanna Rydlewska. – Do rozmów
o tym, co ważne, zaprosiliśmy między
innymi aktorkę Justynę Wasilewską.
Przy okazji wydania nowej płyty
spotkaliśmy się z Jane Birkin, która
opowiada tym, dlaczego warto się
buntować. Tuż przed premierą głośnego serialu „The Crown” udało nam się
też porozmawiać z odtwórczynią roli
księżnej Diany – Emmą Corrin. Opisujemy ostatnie dni przed jej startem do
wielkiej kariery – dodaje.
Grudniowy numer „Vogue Polska”, dostępny od 26 listopada, ma aż trzy okładki do wyboru. Na każdej – top modelka
i aktywistka Anja Rubik w innym ujęciu
z autorskiej sesji. W numerze dostępny
jest QR code pozwalający na ściągnięcie
3 okładek i dodatkowego zdjęcia w formie plakatu.
dariusz materek
WSPÓŁPRACA: KARINA ZAWADZKA

Święta z SuperZingsami!
Wydanie specjalne SuperZings Magazyn dla dzieci
Cena: 14,99 zł
Wydawca: Ediba Polska sp. z o.o.

ISSN: 2657-7178

SuperZingsy wspólnie przygotowują się do nadchodzących Świąt. To wydanie specjalne zawiera praktyczne wskazówki jak przygotować świąteczne
ozdoby, superplakat z choinką i ulubionymi bohaterami bestsellerowej serii
oraz grę. Do tego są tu dwa plakaty z materiałami do wycięcia, które pomogą w realizacji przedstawionych w piśmie pomysłów. Do tytułu dołączone są
dwie figurki SuperZings oraz woreczek SantaZinga.
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Kolporter

Z czym kojarzy Ci się Kolporter? Na tak zadane pytanie większość Polaków odpowie „z prasą i salonikami
Kolportera”. A z czym kojarzy się Kolporter jego pracownikom? Jakie refleksje dotyczące pracy im
się nasuwają? Postanowiliśmy o to zapytać zarówno tych, którzy z firmą są niemalże od początku jej
istnienia, jak i tych, którzy niedawno zaczęli pracę.
Rafał Zblewski,
specjalista ds.
aktualizacji danych
w Oddziale Logistyki
Centralnej w Mościskach: – Z czym
kojarzy mi się
Kolporter? Do głowy przychodzi mi
wiele słów. Przede wszystkim z firmą,
w której znalazłem pierwszą pracę i jak
do tej pory jedyną. Z firmą, z którą
związałem się 25 lat temu i w której
spędziłem już ponad połowę swojego
życia. Z firmą stabilną, dającą pewność
zatrudniania… I oczywiście z ludźmi.
Zarówno tymi poznanymi w realnym
świecie, jak i tymi, z którymi komunikujemy się telefonicznie czy mailowo.
Wiele z tych znajomości przeniosło się
na grunt prywatny i pomimo tego, że
ścieżki zawodowe niekiedy się rozeszły,
nadal utrzymujemy kontakt.
Paulina Napora,
asystentka Biura
Zarządu Kolportera
(pracuje 16 miesięcy):
– Kiedy kupujesz
gazetę w jednym
z saloników Kolportera, firma kojarzy ci się przede wszystkim z wiodącą w kraju, dobrze zorganizowaną dystrybucją prasy, a saloniki są
jej znakiem rozpoznawczym. Za nimi
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jednak kryją się setki ludzi, którzy
dbają o tysiące szczegółów, aby
odbiorca prasy był zadowolony. Teraz,
kiedy sama należę do grona pracowników, stałam się elementem tej skomplikowanej struktury. Z mojej perspektywy to sztab fantastycznych ludzi
odpowiedzialnych za poszczególne
funkcje. Praca zespołowa odgrywa tu
ważną rolę. Moim zdaniem, praca
w Kolporterze to praca z mądrymi,
doświadczonymi ludźmi, którzy bardzo
daleko zaszli w swej karierze zawodowej i przede wszystkim, od których
mogę się wiele nauczyć. Otoczenie
mojego stanowiska niezmiernie
motywuje mnie do dalszego rozwoju
zawodowego i osobistego. Praca
sprawia mi ogromną przyjemność
i satysfakcję, bez wahania mogę
powiedzieć, że lubię to miejsce.
Krzysztof Zygmunt,
kierownik trasy
w Oddziale Kielce:
– W Kolporterze
pracuję już ponad 23
lata. Przez ten okres
dość mocno poznałem realia pracy związane z dystrybucją prasy. Praca w logistyce jest
dynamiczna i niekiedy zmienia się
z godziny na godzinę. Wymaga ona
również sporego zaangażowania

i wysiłku fizycznego (praca 6 dni
w tygodniu w godzinach nocnych),
mimo to przynosi mi ona sporo
satysfakcji i szczerze mogę powiedzieć,
że lubię taki rodzaj pracy. Niesamowitą
wartością jest załoga – inni kierownicy
tras i pracownicy magazynu – jesteśmy
ze sobą zżyci i wspieramy się w razie
pojawiających się problemów.
Cieszę się, że pracuję w firmie, która
stale się rozwija i dba o komfort pracy
swoich pracowników. W ostatnim
czasie zostały zamontowane w magazynie Oddziału nowe regały i osprzęt
komputerowy, dzięki którym czas
pracy przy kompletacji prasy został
zoptymalizowany i skrócony. To
niesamowite udogodnienie. Kolporter
to firma stabilna, która dba o swoich
pracowników, co w obecnych, niespokojnych czasach jest bardzo ważne dla
każdego pracownika.
Paulina Kokosa,
pracownik w Dziale
Marketingu:
– Uważam, że
w pracy ważna jest
atmosfera i relacje
z innymi ludźmi,
dlatego bardzo się cieszę, że trafiłam
do Kolportera. Kiedy zaczynałam
pracę zostałam bardzo miło i ciepło
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przyjęta. Początki były trudne, ale
wiedziałam, że nie jestem sama.
Zawsze mogłam liczyć na pomoc. I to
się nie zmieniło pomimo tego, że
pracuję już dwa lata. Jak czegoś nie
wiem czy potrzebuję rady, wiem, że
wokół mnie znajdują się życzliwi
ludzie, którzy chętnie mi pomogą.
Między innymi dzięki temu praca
przynosi mi wiele satysfakcji i jest dla
mnie niesamowitym polem do
zdobywania doświadczenia. Cieszę
się, że dano mi szansę, bo po studiach
administracyjnych nie było mi łatwo
znaleźć stabilną pracę, dającą możliwość rozwoju. Tym bardziej jestem
zadowolona, że stałam się częścią
firmy, która w swoich działaniach nie
spoczywa na laurach tylko stara się
jak najlepiej dostosować do potrzeb
rynku i klientów. Firmy, która idzie
w kierunku ludzi młodych, ale nie
zapomina o seniorach.
Dawid Rychłowski,
doradca ds. rekrutacji
w Pionie Saloników:
– Kolporter od zawsze
kojarzył mi się ze
stabilnością i silną
pozycją na rynku.
Uważam, że praca dla najlepszych daje
możliwość uczenia się od nich i zdobywania wielu doświadczeń, a to
niesamowicie istotne zwłaszcza dla
osób, które rozpoczynają swoją karierę
zawodową. Sam jestem tego przykładem. Zacząłem współpracę z firmą
w 2013 roku jako Partner prowadzący
salonik prasowy. Po niedługim czasie
objąłem drugi salonik, a następnie
trzeci. Po dwóch latach kierowania 3
salonikami moja praca została doceniona i otrzymałem propozycję prowadzenia rekrutacji na terenie połowy kraju.
W pracy zawsze ceniłem sobie
przewidywalność i bezpieczeństwo.
W Kolporterze mogę z pewnością na to
liczyć. To właśnie mogę zaoferować
osobom, którym proponuję prowadzenie saloniku. I robię to z czystym

sumieniem, ponieważ sam byłem na
ich miejscu kilka lat temu. Ma to
szczególne znaczenie w obecnych
czasach. Jako rekruter spotykam osoby,
które ze względu na pandemię, z dnia
na dzień, straciły pracę. Możliwość
zaproponowania im stabilnej i uczciwej
formy współpracy daje mi ogromną
satysfakcję.
Monika Tośta,
Inspektor Ochrony
Danych Osobowych:
– Pracuję w Kolporterze od 1998 roku. Już
sama ilość przepracowanych lat świadczy
o moim przywiązaniu do Kolportera,
a nawet z czystym sumieniem mogę
stwierdzić, że głębokiej więzi emocjonalnej, jaką mam z firmą. Więź tą
zawdzięczam przede wszystkim
wspaniałym ludziom tu pracującym,
którzy tworzą świetną atmosferę.
Swoją karierę zawodową zaczynałam
od stanowiska specjalisty ds. jakości
– pamiętam jak dziś tworzenie Żółtej
Księgi Kolportera – czyli pierwszego
zbioru procedur i instrukcji tworzonych zgodnie z Normą ISO 9001.
Pamiętam także ogromną satysfakcję,
która towarzyszyła mi, gdy firma
otrzymała Certyfikat ISO 9001,
co w tamtych czasach było dużym
sukcesem dla firmy i wyróżniało ją na
rynku. Obecnie piastuje stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od podstaw uporządkowałam
i wprowadziłam procedury dotyczące
danych osobowych, które obowiązują
w każdej komórce firmy. Dziś nadal
realizuje konsekwentnie swój plan
i rozwijam się w obszarze cybersecurity. Satysfakcja z wykonywanej pracy,
możliwość rozwoju, współpraca z liderami czy autorytetami w pewnych
dziedzinach rodzi poczucie spełnienia
i takiego prostego szczęścia. To właśnie
odczuwam. Z perspektywy czasu
mogę powiedzieć, że jestem spełniona
zawodowo.

Grzegorz Rękas,
menadżer rejonu
w Pionie Saloników:
– Przygodę z Kolporterem rozpocząłem
w 2003 roku.
Wówczas zacząłem
prowadzić jeden z saloników prasowych. W 2010 roku poszukiwano
osoby, która z ramienia Kolportera
będzie administrować częścią sieci
saloników. Chciałem coś zmienić
w swoim życiu i rozwinąć skrzydła,
dlatego zdecydowałem się podjąć
wyzwanie. Z perspektywy czasu
wiem, że była to jedna z najlepszych
decyzji zawodowych, jakie podjąłem.
Cenię sobie dużą samodzielność pracy.
Administruję 37 salonikami. Co
prawda większość czasu spędzam
w samochodzie, jeżdżąc od saloniku do
saloniku, ale praca daje mi wiele
satysfakcji. Jej walorem jest to, że
poznaję bardzo dużo ludzi. Praca
w Kolporterze kojarzy mi się także ze
świetną atmosferą, życzliwymi ludźmi,
którzy zawsze chętnie pomogą, gdy jest
taka potrzeba. Nawet w czasie pandemii, przez którą spotykamy się
z wieloma nowymi problemami (np.
zamknięcie galerii handlowych) wiem,
że mogę liczyć na współpracowników
i jak pojawi się jakiś problem zrobić
z nimi „burzę mózgów”.
Wioleta Gołdyn,
młodszy specjalista
ds. produktu
w Pionie Handlowym: – W firmie
pracuję od sierpnia
2018 roku. Cieszę się,
że dostałam szansę pracy w Kolporterze, firmie dużej, znanej i cenionej na
polskim rynku. Z jednej strony było to
dla mnie duże wyzwanie, budzące
obawy i wątpliwości czy podołam
nowym obowiązkom, a z drugiej zaś
motorem pobudzającym moją ciekawość i chęć poznawania specyfiki
pracy, a także poszerzania swoich
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Jacek Kubanek,
Kierownik Sekcji
Obsługi Dostaw
w Oddziale Katowice:
– Zanim zacząłem
pracę w Kolporterze
firmę kojarzyłem
głównie ze sponsoringiem tego, co
kocham czyli sportu. Dopiero gdy
stałem się pracownikiem spółki
z rodziny Kolportera, moje spojrzenie
bardzo się zmieniło. W Kolporterze
pracuję od kwietnia 2016 roku, ale moje
zawodowe życie związało się z inną
firmą z holdingu Kolportera już osiem
lat wcześniej. W czerwcu 2008 roku
rozpocząłem pracę na stanowisku
kierownika oddziału firmy zajmującej
się przesyłkami kurierskim. Z perspektywy czasu wiem, że był to dla mnie
bardzo cenny czas. Już wówczas
zacząłem poznawać strukturę firmy
i – co ważniejsze – jej pracowników.
Poznałem wiele osób z ponad 20-letnim stażem pracy, co było dla mnie
dowodem na to, że firma dobrze
traktuje swoich pracowników, a oni
sami są zgranym zespołem. Sam
przekonałem się, że tak jest. To
szczególnie ważne w obecnych
czasach. Dla mnie praca w Kolporterze
to możliwość rozwoju i podnoszenia
swoich umiejętności zarządzania
zespołem, organizowania stanowisk
pracy i przede wszystkim budowania
wzajemnych relacji scalających ten
zespół.
Renata Fert, doradca
w Dziale Projektów
i Wdrożeń Pionu
Sprzedaży: – Na
przestrzeni 23 lat
pracy w Kolporterze
doceniam stabilność
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firmy – szczególnie teraz, w tych
niestabilnych czasach – ale także
innowacyjność i stały rozwój. Profesjonalne narzędzia firmowe, dedykowane aplikacje i normujące procedury
przekładają się na jakość pracy, ale
i współpracy z klientami. Firma
zawsze nadążała za realiami i zmieniającym się światem, inwestując
w nowatorskie rozwiązania czy
optymalizując wewnętrzne procesy,
czego przykładem z ostatnich miesięcy jest chociażby możliwość pracy
zdalnej w tych częściach firmy,
w których bezpośrednia obecność
człowieka nie jest wymogiem koniecznym. Według mnie, to przejaw
dbałości zarówno o pracowników, jak
i kontrahentów, bowiem dzięki
wprowadzeniu takiej możliwości
firma zabezpieczyła płynność
procesów i interesy wszystkich stron.
Kolporter kojarzy mi się także z niesamowitymi ludźmi. Zaangażowanymi w realizację swoich zadań na
różnych płaszczyznach, bez względu
na wiek, staż, zajmowane stanowisko
czy pełnione funkcje. Z firmowymi
wizjonerami, planującymi innowacyjne
rozwiązania niejednokrotnie wyprzedzając rynkowe standardy, dzięki
którym Kolporter przoduje na rynku
dystrybucyjnym.
Anna Sołkiewicz,
starszy specjalista ds.
produktu w Pionie
Handlowym: – Praca
w Kolporterze daje mi
dużo satysfakcji. Od
pierwszych dni
w firmie po dzień dzisiejszy Kolporter
jest w stanie pozytywnie mnie
zaskoczyć. A minęło już 20 lat odkąd
pracuję w tej spółce. Kiedyś zastanawiałam się czy z biegiem lat praca
w jednej organizacji nie będzie
sztampowa i monotonna. Ale nie tu!
W Kolporterze nie ma czasu na
sztampę ani nudę. Nieustanny rozwój,
zmieniające się produkty i nowoczesne
technologie stanowią dla mnie
wyznania, a zarazem powód do
satysfakcji po udanym wdrożeniu
projektów. Ale sama praca to nie
wszystko. Kolporter to przede wszyst-

kim ludzie. A pracujące tu osoby są
bardzo przyjazne i otwarte, co powoduje, że czas spędzony w pracy jest nie
tylko zawodowym obowiązkiem, ale
również przyjemnością.
Z czym kojarzy mi się Kolporter?
Z „naszym” Kolporterem, ale nie chodzi
tylko o wydawane przez firmę czasopismo. A poza tym z pracą, ludźmi,
zabawą i pasjami…
Monika Ogłoza-Mazur, kierownik
Działu Obsługi
Klienta w Oddziale
Kraków: – Z Kolporterem związana
jestem od 15 lat.
Początkowo pracowałam w Zespole ds.
Jakości w siedzibie firmy w Kielcach.
Po ok. 2 latach przeniosłam się do
Oddziału w Krakowie, a od 12 lat
kieruję Działem Obsługi Klienta.
Praca, którą wykonuję, to przyjemność
poznawania różnych osobowości i duża
odpowiedzialność za zespół, który
tworzymy – zespół ludzi z dużym
doświadczeniem i zaangażowaniem
w pracę. Charakter pracy daje mi także
możliwość kontaktów z Kontrahentami, a satysfakcję przynosi każdy
rozwiązany problem i zadowolenie
Klienta. Kolporter to firma, która wyznacza trendy na rynku, dzięki czemu
miałam okazję uczestniczyć w wielu
innowacyjnych projektach. Cieszy
mnie możliwość testowania i wdrażania nowych rozwiązań. Dzięki temu
rozwijam swoje kompetencje zawodowe, a wykonywane zadania nie stają
się rutyną. Praca w Kolporterze daje
mi poczucie bezpieczeństwa, które dodatkowo wzmacnia wsparcie i zaufanie
przełożonego.
Ostatni okres – czas pracy zdalnej –
to kolejne, nowe wyzwanie. Trudne,
ponieważ doceniam relacje międzyludzkie i atmosferę pracy. Integracja
w dobie pracy zdalnej to niebywale
trudne zadanie. Namiastkę spotkań
w zespole, „burze mózgów”, ale i rozmowy „co u Ciebie…” przenieśliśmy
do wirtualnego świata. Nie mogę się
jednak doczekać powrotu do „normalności” i spotkań w biurze i poza nim.
Kinga Szymkiewicz

zdjęcia: archiwum

kompetencji. Dzięki pracy w Kolporterze rozwinęłam swoje umiejętności
analityczne i interpersonalne oraz
przekonałam się, że warto być otwartym i gotowym na zmiany, bo przynoszą one dużo korzyści. Początki pracy
zapewne byłyby cięższe, gdyby nie
ludzie, których spotkałam w firmie,
a którzy na każdym kroku wykazują
chęć pomocy.
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| RYNEK PRASOWY

Wyrabiajmy
nawyk czytania!
Rozmowa z Iwoną Tessarowicz, Managing Director Magazines wydawnictwa Egmont Polska.
fot. egmont polska

restrykcji. W ciągu 3 miesięcy
Rynek prasowy cały czas
sprzedaż na rynku spadła
ewoluuje. Jak oceniają Pańo 20-30%! Po tym najgorszym
stwo jego obecny stan, jakie
okresie rynek powoli wraca
widzą Państwo największe
do normy, choć – jak w każszanse i zagrożenia dla tego
dym kryzysie – maleje ilość
rynku?
tytułów w ofercie, ponieważ
– Jeśli mówimy o rynku prasy
wydawcy rezygnują z najogólnie, uważam, że obsermniej popularnych (czytaj:
wujemy właśnie znaczące
dochodowych) pozycji.
zmiany, które przewidywane
Wyraźnie zmieniły się
były od wielu lat, a teraz są
zwyczaje zakupowe klienwidoczne i bezdyskusyjne.
tów, którzy w większości
Młodzi ludzie rezygnują z czyzrezygnowali z wypraw do
tania gazet na rzecz szybwielkich centrów handlowych
szych, „gorących” mediów
i z tradycyjnych dużych rospołecznościowych i wyszudzinnych zakupów w soboty.
kiwania wiadomości on-line.
W czasie tych dramatycznych
Starsi (z grupy 45+) jeszcze
zmian, kiedy wiele punktów
częściowo trwają przy prasie,
po prostu zaprzestało sprzedoceniając fakt, że dostarcza
daży i należało w związku
ona nie tylko opisu wydarzeń,
z tym błyskawicznie przeale również pogłębionych
suwać nakłady, nieocenioną
komentarzy i opinii – a na tej
pomocą była współpraca z tak
podstawie można wyrobić
Iwona Tessarowicz: Należy wykorzystywać nowe
doświadczonym i fachowym
sobie własny pogląd. To promedia tak, aby kierować ich użytkowników do wydań
dystrybutorem, jakim jest
pozycja dla ludzi myślących
drukowanych.
Kolporter. Wysoko cenimy
samodzielnie, nie poddających
Waszą dzielność w chwili
się internetowym instynktom
próby. Jesteśmy wdzięczni za rozważne decyzje, elastyczstadnym i uproszczonym ocenom. Niezależnie zatem od
ność i szybkość działania, ciężką pracę. Razem udało się
formy wydawniczej (druk czy e-wydanie) ten walor: zanam przez to przejść i teraz, bogatsi o nowe doświadczenia,
chęty do głębszej refleksji wydawcy prasy powinni zawsze
dobrze odnajdujemy się na zmienionym rynku.
chronić i wspierać.
Rynek prasy systematycznie maleje i nie spodziewam się
Tradycyjne, papierowe wydania gazet i czasopism to
zmiany trendu. Dotyczy to także prasy dziecięcej, choć
niezmiennie bardzo ważny element społecznego systemu
w mniejszym zakresie, ponieważ zarówno dla dzieci jak
komunikacji. Jak można zadbać o poprawę czytelnictwa
i ich rodziców czas spędzany na lekturze i zabawie z udziaprasy? Gdzie szukać możliwości rozwoju?
łem pisma jest ciągle atrakcyjną propozycją.
– Uwaga o społecznym systemie komunikacji jest doprawdy
trafna i cenna. Pełna zgoda! Czy Państwo również doświadJaki wpływ na kondycję rynku prasowego miała i może
czają uczucia zażenowania oglądając publiczne wystąpienia
mieć w dalszej perspektywie epidemia koronawirusa?
różnych ważnych osobistości, które ględzą niezbornie, ponie– Doświadczyliśmy w tym roku ogromnych problemów
związanych z dystrybucją czasopism w okresie wiosennych waż nie są w stanie jasno sformułować swojej wypowiedzi?
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Założę się, że nikt im nie czytał w dzieciństwie, w szkole
uciekali z lekcji polskiego i nawet „Pana Tadeusza” znają tylko
z bryków. A przecież polszczyzna jest ważną częścią naszej
narodowej tożsamości i – owszem – ma nam służyć jako
narzędzie komunikacji. Możliwie precyzyjnej komunikacji,
szczególnie w sytuacjach – jakich ostatnio wiele – kiedy
musimy rozmawiać o bardzo trudnych i ważnych sprawach,
wywołujących emocje, konflikty. Bez właściwego posługiwania się językiem nie jest możliwa dyskusja – pozostaje kłótnia
i brak szans na porozumienie, zatem dążymy do chaosu.
A przecież chcemy lepszego świata dla naszych dzieci (troszczymy się o ekologię, dbamy o ich zdrowie oraz wykształcenie). Ale nikt za nas nie zadba o wyrabianie w dzieciach
nawyku czytania. To my – rodzice i dziadkowie – powinniśmy
odkrywać przed dzieckiem przyjemności głośnej lektury,
wspólnego czytania, a potem, gdy potomek dorasta, obyczaju
rodzinnej rozmowy o przeczytanych artykułach i książkach.
Wyrabianie nawyku czytania. Pokazywanie, że czytanie to
jest przyjemność. Służenie własnym przykładem. Nikt nas
w tym nie zastąpi – więc odłóżmy smartfona, przytulmy
dziecko i poczytajmy razem, pośmiejmy się albo wzruszmy
razem – przecież to unikalna szansa na wzajemną bliskość!
A dzieci rosną tak szybko i szanse umykają…
Po tradycyjną prasę stosunkowo rzadko sięga młodzież
i młodzi dorośli. Czy widzą Państwo możliwości dotarcia
do tej grupy? Jakie działania mogą podjąć wydawcy, aby
przekonać młodego odbiorcę do sięgnięcia po prasę?
– Ha! To jest niezmienne wyzwanie, jakie towarzyszy prasie
od początku jej istnienia: co zrobić, żeby chcieli nas czytać
(i to na dodatek właśnie nas, a nie konkurencję)? Myślę, że
należy wykorzystywać nowe media tak, aby kierować ich
użytkowników do wydań drukowanych. Oczywiście sama
reklama i działania w sieci nie będą skuteczne jeśli wydawca
nie zaproponuje treści dopasowanych do oczekiwań odbiorców. Naprawdę możemy skusić interesującymi tekstami, ale
najpierw musimy wiedzieć co to aktualnie znaczy „interesujące” dla czytelnika, do którego chcemy dotrzeć, a więc powinniśmy znać jego potrzeby. Nic takiej wiedzy nie zastąpi.
To jest zawsze prawdziwe wyzwanie dla wydawcy, ale taka
już nasza praca (a jaka frajda, kiedy okaże się, że trafiliśmy!).

Jak – w perspektywie najbliższych 5 lat – może w Państwa
ocenie zmienić się dzisiejszy rynek prasowy? Jakie najważniejsze wyzwania czekają go w najbliższych miesiącach?
– Wrócę do rynku czasopism dla dzieci, bo na nim
koncentruję swoją uwagę. Pisma dla dzieci z pewnością
pozostaną istotnym elementem oferty kulturalno-rozrywkowej kierowanej do tej grupy. Dzieci zawsze entuzjastycznie wręcz odnosiły się do naszych magazynów
i wierzę, że to się nie zmieni. Oferujemy im zabawę
z ulubionymi bohaterami w bezpiecznym, przyjaznym,
kolorowym świecie, podsuwamy pomysły na gry, zachęcamy do wymyślania własnych historyjek i do wspólnych
rozrywek z rówieśnikami i z rodzicami. Inspirujemy
poznawczo, rozwijamy wyobraźnię i słownictwo, tworzymy okazje do budowania pierwszych koleżeńskich
relacji opartych na wspólnych zainteresowaniach. Dajemy
przestrzeń na refleksję etyczną – decyzję, kto postępuje
dobrze, a kto źle, a także na pierwsze próby określania
siebie: jaki jestem, która postać z bajki jest mi bliska, z kim
chciałbym się przyjaźnić. Dzieci nas potrzebują, a my
mamy świadomość, że przyczyniamy się do ich rozwoju
w bardzo pozytywny sposób. Przyznam szczerze, że za
to właśnie kocham swoją pracę i kiedy obserwuję reakcje
naszych dziecięcych czytelników, to mam poczucie sensu
tego, co robię.
Wyzwaniem dla nas jest więc utrzymanie zainteresowania rodziców, którzy ostatecznie decydują o tym, czy kupić
dziecku pisemko, czy na przykład jajko z niespodzianką.
A za tą decyzją stoi przecież – w domyśle – ich zgoda na
poświęcenie dziecku czasu podczas wspólnej lektury. Więc
to wcale nie jest taki oczywisty wybór w sytuacji, kiedy
ludzie są zwyczajnie bardzo zmęczeni.
Zauważę na koniec nieco przewrotnie, że okres pandemii
był w tym względzie pomocny, ponieważ okazało się, że
tradycyjna lektura świetnie i ciekawie wypełnia czas:
możemy się przy niej odprężyć, a wspomniany czas wolny
staje się też czasem spowolnionym, który daje prawdziwy
relaks. I oby to miłe doświadczenie zostało na dłużej w naszej pamięci.
Rozmawiała Karina Zawadzka

Pod tym hasłem publikujemy 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. 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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Życie potrafi
zaskoczyć
Po dziesięciu latach na antenę TVN powrócił kultowy serial „Usta usta”,
a Magdalena Popławska znów mogła się wcielić w postać Agnieszki Kornatowskiej.
W 4. sezonie, który wciąż można oglądać na Playerze, jej bohaterka – rozwódka
40+ i matka dorastających dzieci – stawia przede wszystkim na dom i pracę, ale
życie potrafi zaskoczyć! Podobnie jak producenci, którzy właśnie przygotowują się
do realizacji 5. sezonu.
Po dziesięciu latach od emisji ostatniego
odcinka ponownie spotkaliście się na planie
serialu „Usta usta”. Z jakimi emocjami weszłaś w buty powściągliwej Agnieszki?
– Mam duży sentyment do tego projektu. To
był mój pierwszy duży serial, dzięki któremu
stałam się rozpoznawalna. Ucieszyłam się,
że będzie kontynuacja, wiedząc, że mamy do
zagarnia fajny materiał. Nasz serial dotyka
ważnych i często trudnych tematów, ale podanych w lekki, humorystyczny sposób. Mam
poczucie, że nawet najtrudniejsze sytuacje, jak
chociażby koronawirus, z którym mierzymy
się od pół roku, podlane sosem poczucia humoru pozwalają na inną optykę rzeczywistości.
Agnieszka Kornatowska, żona i matka
zamknięta w domowych powinnościach, postanawia zawalczyć o swoje życie zawodowe,
a jej małżeństwo z niewiernym Krzysztofem
przechodzi do historii. Jak zmieniło się jej
życie po dziesięciu latach?
– Przez ostatnie dziesięć lat zajmowała się
dziećmi, pracą i zapomniała o sobie. Teraz, ku
jej własnemu zaskoczeniu, zaczyna odkrywać, że jest coś więcej niż kariera zawodowa
i bycie matką.
40-letnia matka odchowanych dzieci zaczyna stawiać na siebie?
– Niezupełnie. Splot pewnych okoliczności
sprawia, że odkrywa w sobie potrzebę kochania i bycia kochaną. I okazuje się, że niezależnie od wieku, doświadczenia, czy wykształcenia, zakochujemy się tak samo głupio i często
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naiwnie, jak w młodym wieku. Nasz serial
opowiada o realnych problemach, takich jak
chociażby kryzys tożsamości, depresja, czy
macierzyństwo, które w przypadku Agnieszki nie było cukierkową wersją z tęczowym
jednorożcem w tle, ale udręką wynikającą ze
zmęczenia, niewyspania i całkowitego podporządkowania się macierzyństwu.
„Usta usta” to serial o przyjaźni na dobre i na
złe, często wbrew zdrowemu rozsądkowi.
– Podpisuję się pod słowami, że przyjaciele są
rodziną XXI wieku. Ja mam obok siebie dużo
życzliwych mi ludzi i bardzo to doceniam. Po
prostu chcesz inwestować w nich swój czas,
emocje, dzielić się kawałkiem życia i wcale nie
musi to być rodzina. Istnieje przekonanie, że
pokrewieństwo jest wartością samą w sobie,
że należy pielęgnować relacje rodzinne, ale
znam rodziny, których nic nie łączy poza
nazwiskiem.
Pandemia zweryfikowała to, jakimi ludźmi
jesteśmy wobec siebie i świata. Czego dowiedziałaś się o sobie samej?
– Potrafię odpuszczać i być „tu i teraz”. Nie
kłócę się z rzeczywistością, na którą nie mam
wpływu. Uznałam, że nie muszę już tak
pędzić, i że od czasu do czasu powinnam się
zatrzymać i cieszyć zwyczajną codziennością.
Czas lockdownu, w którym, jak większość
moich kolegów, nie zarabiałam, postanowiłam przekuć na swoje szczęście. Spędziłam
dobry czas z moją córką, rodziną, przyjaciółmi
i całym zwierzyńcem. Miałam to szczęście, że
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Magdalena Popławska (ur. 1980) jest
absolwentką krakowskiej PWST.
Studiowała również w Institut del
Teatre w Barcelonie. Związana
z Teatrem Rozmaitości i Nowym
Teatrem w Warszawie. Grała m.in.
w filmach „Atak Paniki”, „Podatek
od miłości” i „Osiecka” oraz w serialach: „Wataha”, „Przepis na życie”
i „Diagnoza”. Jej starsza siostra
Aleksandra Popławska również jest
aktorką.

moi najbliżsi przyjaciele właśnie kupili dom na
wsi, gdzie życie toczy się zupełnie innym rytmem i mogliśmy w pełni korzystać z uroków
wolnego czasu blisko przyrody.

fot. aKpa

Wszystkie wolne zawody niosą ze sobą
nieprzewidywalność. Dziś zlecenia są, jutro
może ich nie być. Miewasz takie niepokoje?
– W moim zawodzie bardzo trudno jest wygospodarować czas na urlop, bo nie wiadomo,
czy i kiedy przyjdzie kolejna propozycja, dlatego zdarza się, że podejmuję się zbyt wielu zadań. Właśnie taki był dla mnie poprzedni rok,
bardzo intensywny zawodowo, potrzebowałam odpocząć, wyjechałam na dwumiesięczny
urlop, wróciłam w pełni sił, gotowa na powrót
do pracy, tymczasem przyszła pandemia
i moje wakacje okazały się znacznie dłuższe
niż zakładałam. Wszystkie projekty, które
miały ruszyć w marcu, kwietniu przesunęły
się w czasie, w związku z tym całe lato spędziłam na planie. Ale nie narzekam. Przeciwnie,
z radością wróciłam do pracy. Mam wielu
kolegów, którzy utrzymują się tylko z pracy
w teatrze i oni przeżywają prawdziwy dramat.
Jestem wdzięczna za to, co mam. I mogę marzyć o tym, czego jeszcze nie mam.
Jesteś asertywna?
– Mam z tym problem, choć macierzyństwo
nauczyło mnie, że z pewnych rzeczy muszę
zrezygnować, żeby moja córka mogła mi
poskakać po głowie (uśmiech – przyp. red.).
Odkąd zostałam mamą, nie mogę siedzieć
dniami i nocami w teatrze, a potem jechać na
jeden czy drugi plan.
Rozmawiała Ola Siudowska/AKPA
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Tysiące obrazów z epoki kamienia
To magiczne pasmo górskie nazywa się Tassili i znajduje się w południowo-wschodniej
części algierskiej Sahary. Jest tu co najmniej 15 000 malowideł naskalnych
sprzed 12 000 lat. Nic dziwnego, że to niesamowite stanowisko archeologiczne
znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO od 1982 roku.

W

latach 30. XX wieku odkryto i udostępniono zwiedzającym wyjątkową
galerię plenerową. Na naszych oczach
toczy się życie lokalnych praludzi jaskiniowych z epoki kamienia. Po raz kolejny
możemy zdać sobie sprawę z upływu czasu
geologicznego – pustynia, znana dziś jako
Sahara, tak naprawdę nie była tam od zawsze.

ZMIANY TEMATYCZNYCH EPOK
Najstarszą częścią „wystawy” jest tzw.
era dzikiej fauny (ok. 10 tys. do 7 tys. lat
p.n.e.), która obfituje w rysunki niezliczonych zwierząt, w tym także tych, które występujących w różnych formach – paradują
tu słonie, hipopotamy, żyrafy, nosorożce,
krokodyle i wiele innych zwierząt, które żyły
tu, gdy tutejsza kraina była dużo wilgotniejsza a dzisiejsza pustynia była raczej żyzną
i tętniącą życiem sawanną. Kolejną częścią

tematyczną jest tak zwany okres okrągłych
głów (ok. 5500–2000 p.n.e.), kiedy przedstawiano postacie ludzkie
z okrągłymi głowami. Następny to tak zwany okres
pasterski, w którym sztuka
prehistoryczna pośredniczy
w udomowieniu bydła czy
scenach z polowań, czy
tak zwana Era Koni (I wiek
p.n.e.) lub Era Wielbłądów
(od ok. 200 r p.n.e.).
MALOWANY KRAJOBRAZ
KSIĘŻYCA
Wiadomości o lokalnych malowidłach naskalnych po raz pierwszy
pojawiły się około 1910 roku, ale
systematyczne badanie tego miejsca miało miejsce dopiero około
20 lat później. Oprócz odkryć ar-

cheologicznych, które na zawsze pozostaną
skarbami Ziemi, Tassili oferuje niewyczerpaną gamę formacji geologicznych, takich jak
zerodowane masywy piaskowcowe, łuki skalne, kaniony, jaskinie i rozległe doliny, przypominające księżycowy krajobraz.
(RED)

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:
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Napad
na prowincji

Rozwiązanie zagadki kryminalnej:
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Komisarz bez słowa podał mu swoją komórkę. W milczeniu słuchał relacji Kowalskiego, który – mimo że nadal byli
w piwnicy – nie miał problemu z dodzwonieniem się do żony. –
Kochanie, ze mną wszystko w porządku. Ci bandyci i zamknęli
mnie w piwnicy bez jedzenia i picia! A przede wszystkim zabrali całe twoje złoto! Wszystkie pierścionki, łańcuszki i bransolety.
Straciliśmy znaczny majątek!
– Nieważne złoto i pieniądze, najważniejsze, że żyjesz! wyszeptała żona.
– Kończę, bo pewnie komisarz będzie chciał mnie przesłuchać. Całuję. I szybko wracaj do domu – Kazimierz Kowalski po
zakończonej rozmowie oddał słuchawkę policjantowi.
– Musimy poważnie porozmawiać – komisarz zwrócił się
do oswobodzonego mężczyzny. – Kazimierz! Nie było żadnego
napadu, a ty jesteś sprawcą kradzieży biżuterii. Nie wiem tylko,
po co to całe przedstawienie: chciałeś oszukać żonę czy może
wyłudzić odszkodowanie?!
Dlaczego komisarz oskarżył Kazimierza Kowalskiego o sfingowanie napadu?

Kazimierz Kowalski oświadczył komisarzowi, że napastnicy
związali go, zakneblowali i wtrącili do piwnicy, a potem zabrali
się za plądrowanie domu. W piwnicy czekał na ratunek. Skąd
zatem wiedział, że bandytom udało się otworzyć sejf? Przecież
nie mógł tego zobaczyć, skoro siedział w piwnicy, a powiedział
o tym fakcie komisarzowi tuż po uwolnieniu z krępujących go
sznurów. Na tej podstawie komisarz uznał, że sfingował napad.

Marzena Kowalska wyjechała na kilka dni z domu, aby
odwiedzić chorego ojca leżącego w szpitalu po operacji wycięcia
wyrostka robaczkowego. Jej mąż, Kazimierz, musiał zostać
w domu, w okolicach Kalisza. Tak się pechowo złożyło, że dwa
dni wcześniej zaraził się gdzieś rotawirusem. Żona nawet wahała się, czy zostawić go w takim stanie, jednak on obiecał dbać
o siebie i telefonować do niej codziennie wieczorem.
Kiedy minęły dwa dni bez żadnej wiadomości od męża,
a on nie odbierał telefonu, Marzena Kowalska zadzwoniła do
zaprzyjaźnionego komisarza Leszka Nowaczyka.
– Musisz mi pomóc, nie wiem, co się dzieje z Kazimierzem.
Dwie doby nie mam z nim żadnego kontaktu. Jak wyjeżdżałam
nawet czuł się trochę lepiej, kiedy ostatni raz rozmawiałam
z nim przez telefon zapewniał, że jest w dobrej formie. Dzwonię
do niego, ale nie mam z nim żadnego kontaktu. Może to tylko
awaria telefonu, ale coraz bardziej się denerwuję.
– Marzenko, nie ma sprawy. Kończę służbę o 18, zabiorę ze
sobą aspiranta Ciesielskiego. Pewnie go pamiętasz?! W zeszłym
roku dwa razy przyjechałem z nim do was na grzyby. Twoje
ciasto drożdżowe, którym nas podjęłaś, kilka razy wspominał…
Zgodnie z obietnicą, zaraz po zakończonej służbie, pojechał
z aspirantem Ciesielskim sprawdzić, co się dzieje z Kazimierzem
Kowalskim. Policjanci zaparkowali samochód przy bramie
wjazdowej i weszli na teren posesji. Nowaczyk nacisnął dzwonek przy drzwiach wejściowych, ale nikt otwierał. Chwycił za
klamkę. Drzwi nie stawiały żadnego otworu. Weszli do środka.
– Halo, jest tu kto?! – nawoływał Nowaczyk.
Dom sprawiał wrażenie opuszczonego. Na parterze, ani na
piętrze, nie było nikogo.
– Zajrzę jeszcze do piwnicy – mruknął i zszedł kilkanaście
schodów.
W małej, piwnicznej komórce, która pełniła jednocześnie
rolę kotłowni, w której stał piec centralnego ogrzewania,
komisarz odnalazł gospodarza domu. Mężczyzna był skrępowany sznurkiem, miał zakneblowane usta. Dawał znaki życia,
mrugał oczami, próbował coś krzyczeć.
– Kaziu, spokojnie, jesteś w dobrych rękach – Nowaczyk próbował uspokoić znajomego.
Kiedy policjant uwolnił Kazimierza Kowalskiego z więzów
i wyjął mu knebel z ust, ten – ciągle bardzo podekscytowany –
natychmiast zrelacjonował wybawcy przebieg napadu: – Było
ich dwóch. Napadli mnie, związali, zakneblowali i wtrącili do
tej ciemnej piwnicy! Potem splądrowali dom, łącznie z sejfem
w ścianie, który niestety udało się im otworzyć. Skradli z niego
wszystko. Przepadła cenna biżuteria mojej żony! Muszę do niej
zadzwonić. Możesz dać mi swój telefon.
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Zakaz płatności gotówką
w sklepie. Czy to legalne?
Czy można zabronić klientom płacenia gotówką, zasłaniając się
koronawirusem? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, komu się je zada.
Epidemia koronawirusa sprawiła, że część sprzedawców mniej przychylnie patrzy na
płacenie gotówką, wychodząc z założenia, że banknoty i monety zwiększają ryzyko
transmisji drobnoustrojów. Czy rzeczywiście tak jest? Naukowcy z całego świata
twierdzą zazwyczaj, że zagrożenie jest niskie. Faktem jednak pozostaje, że niektóre
sklepy informują klientów, np. poprzez wywieszenie tabliczki, że w związku epidemią
przyjmują wyłącznie płatności gotówkowe.
Sprzedawca nie ma prawa
Na stronie internetowej UOKiK można znaleźć takie pytanie: „Mój sklep
osiedlowy wywiesił informację, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju
i GIS, przyjmuje płatności za zakupy wyłącznie za pomocą karty czy telefonu.
Czy to dopuszczalne?”. I odpowiedź: „Zachęcamy do korzystania z płatności
bezgotówkowych, bo są bezpieczniejsze. Na banknotach i monetach może przenosić
się wirus. Wiele sklepów preferuje taki rodzaj płatności, ale całkowicie wyłączyć
płatności gotówkowych nie wolno. Niektórzy przecież nie mają konta w banku
i muszą jakoś zapłacić za zakupy. Stosownie do art. 32 ustawy o Narodowym Banku
Polskim pieniądze emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi
w Polsce. Sprzedawca nie ma prawa odmówić ich przyjęcia”.
Sprzedawca ma prawo
Innego zdania jest Bartosz Czupajło, partner w kancelarii Adwokackiej Czupajło
& Ciskowski oraz pomysłodawca kampanii społecznej Prawo bez Strachu. – Polski
system prawny dopuszcza poczynienie przez sprzedawcę zastrzeżenia przyjmowania
jedynie płatności bezgotówkowych. Jeśli jednak detalista umieści w sklepie ogłoszenie
skierowane do ogółu potencjalnych klientów, w treści dopuszcza jedynie elektroniczne
płatności za zakupy, nie działa niezgodnie z prawem. Wynikająca z Kodeksu Cywilnego
zasada swobody umów rozciąga się bowiem również na sposób zapłaty za towar lub
usługę, który może być dowolnie regulowany przez strony – tłumaczy prawnik.
I dodaje: – Trzeba jednak pamiętać, że taka informacja musi być przedstawiona
nabywcy jeszcze zanim przystąpi on do realizacji umowy, czyli nie np. dopiero przy
kasie. W przeciwnym razie sprzedawca doprowadziłby do zawarcia umowy przez
złożenie oświadczenia woli klienta, który zgadza się na ofertę sklepu, nie znając
regulacji dotyczących formy płatności. Rodziłoby to odpowiedzialność ze strony
sprzedawcy.

Zdaniem Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki (POFOG), do unikania
tradycyjnych płatności zachęca Główny Inspektor Sanitarny. Dlatego POFOG
zwróciła się z apelem do GIS o zaprzestanie działań tego rodzaju. W jej komunikacie
czytamy m.in: „Informacje o dużym zagrożeniu związanym z posługiwaniem się
gotówką oparte są przede wszystkim na rzekomej opinii Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO). Sęk w tym, że WHO już dawno stanowczo zdementowała
te doniesienia. Ograniczenie przyjmowania gotówki rodzi również ogromne
trudności dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego, ani nie posługują się
bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi…”.
www.wiadomoscihandlowe.pl

34

fot. gettyimages

Kto zniechęca do gotówki?

Nasz Kolporter 12/2020

Budżety domowe
bez redukcji wydatków
Polacy niepokoją się o swoje finanse bardziej niż jeszcze
pół roku temu. Jednak, rosnące obawy o sytuację
finansową nie przekładają się na silniejszą redukcję
wydatków.
Jak wynika z badania EY Future Consumer Index, Polacy
są bardziej zaniepokojeni swoją sytuacją finansową niż
jeszcze w czerwcu. Ponad jedna trzecia badanych mierzy
się ze spadkiem dochodów w związku z COVID-19, co
wpływa nie tylko na ocenę bieżącej sytuacji finansowej,
ale również na bardziej pesymistyczne spojrzenie
w przyszłość. Co jednak ciekawe, rosnące obawy o sytuację
finansową nie przekładają się na silniejszą redukcję
wydatków.
Bardzo zaniepokojeni stanem swoich finansów stanowią
blisko 22 proc. uczestników polskiej edycji badania EY
Future Consumer Index, z kolei żadnego zaniepokojenia tą
kwestią nie wykazuje blisko 7proc. badanych. Zestawiając
ze sobą wyniki badania przeprowadzonego w czerwcu
z badaniami z października widać, że zmalała liczba osób,

które nie odczuwają żadnego zaniepokojenia stanem swoich
finansów, bądź ich zaniepokojenie jest niewielkie i tym
samym wzrósł odsetek osób bardziej niepokojących się
o swoje domowe budżety.
Większe zaniepokojenie sytuacją materialną to efekt
finansowych skutków pandemii COVID-19. W związku
z nią, ponad 37 proc. ankietowanych dotkniętych zostało
spadkiem dochodów, a straty finansowe poniosło ponad 31
proc. Co więcej, ponad 16 proc. ankietowanych deklaruje,
że ich wynagrodzenie jest niższe, choć godziny pracy
pozostały bez zmian, co w praktyce oznacza na przykład, że
za pracę przez 5 dni w tygodniu otrzymują wynagrodzenie
o równowartości pracy za 4 dni.
Niższe dochody i obawy o sytuację finansową nie wpływają
natomiast istotnie na zmianę podejścia do wydatkowania
pieniędzy z domowych budżetów. Z większą rozwagą niż
przed pandemią pieniądze wydaje obecnie blisko 59 proc.
ankietowanych, podczas gdy w czerwcowej edycji badania
taką postawę deklarowało 64,4 proc. badanych.
www.wiadomoscihandlowe.pl
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NA TEMAT
Skuteczni, choć nieprzewidywalni
O racjonalności i jej braku w zachowaniach
społecznych rozmawiają prof. dr hab. Wiesław
Łukaszewski i dr Dorota Krzemionka
Ojcowie, którzy dają córkom siłę
Milczenie w związku
Kiedy pomaga, a kiedy nas rujnuje?
Jak nie straszyć dziecka strachem?
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
O wolności i godności bez podziałów
Rozmawiają prof. dr hab. Maria Beisert
i Edyta Żmuda
Na tropie kobiecości
Skąd kobiety czerpią moc?
Jak uwolnić się od emocjonalnie niedojrzałych rodziców?
Rozmawiają Elżbieta Filipow
i Lindsay C. Gibson
Jedzenie pod ciągłą kontrolą
Jak uwolnić się od obsesji liczenia kalorii?
Droga do życia
Z prof. Kelly G. Wilsonem o tym, jak centymetr
po centymetrze wydobywał się z nałogu,
rozmawia Paweł Dyberny
TRENING PSYCHOLOGICZNY
Minimalizm
Od czego zacząć, by odnaleźć spokój i zadowolenie?
Jak pozbyć się poczucia winy po rozwodzie?
Młodzi cyfrowi
Jak ich chronić przed zagrożeniami z sieci?
Jak przygotować się do trudnej rozmowy
z bliską osobą?
PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA
Ćwiczenia z rodzicielstwa
Natalia de Barbaro
Sztuka komunikacji, czyli kilka słów o tekście
i kontekście
Bartek Jaślikowski
Do zakochania jeden krok
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Ojcowie,
którzy dają
córkom siłę
Ojciec, nie tylko w patriarchalnym społeczeństwie, to
instytucja. Choć powszechne jest przekonanie, że małe
dziecko ma kontakt głównie z matką, od początku życia
dziecka ojciec jest w nim obecny. Coraz częściej jest to
obecność bezpośrednia, bo ojcowie chcą uczestniczyć przy
porodach, dzielić opiekę nad maleńkim dzieckiem z matką,
budować swoją relację z dzieckiem od samego początku.
Przed laty, gdy matka w połogu koncentrowała swoją uwagę
na nowo narodzonym dziecku, oni zwróceni do zewnętrznego
świata dostarczali wszystkiego, co rodzinie potrzebne,
a także zapewniali poczucie bezpieczeństwa. Ojciec był i jest
więc zawsze psychicznie obecny w życiu dziecka poprzez
wsparcie, którego dostarcza matce… lub jego brak.
Księżniczka tatusia
Dla córki ojciec jest pierwszym wzorcem mężczyzny i pierwszym istotnym mężczyzną w życiu. Uczy dziewczynkę, jak powinna być traktowana przez mężczyzn i kim jest jako dziewczynka, a w przyszłości kobieta.
Buduje w niej poczucie wartości przez afirmację dla jej piękna i zdolności
oraz poprzez podziw i dumę, którą jej okazuje. Wiele wskazuje, że
fundamentalny szacunek kobiety do siebie – to, jak sama siebie
traktuje oraz jakiego traktowania oczekuje – ma swoje korzenie
w tej pierwszej, ważnej relacji.
Ojciec może obserwować przemianę dziewczynki w kobietę,
może uczestniczyć w tej transformacji na zupełnie wyjątkowych
warunkach, być blisko rodzącej się tajemnicy, jaką kobieta nosi
w sobie. Reprezentuje ona inny niż ten, który ojciec zna, sposób myślenia, odczuwania i działania w świecie. Dlatego ojciec
może być zafascynowany córką.
Tego naturalnego zainteresowania nie należy mylić z erotycznym uwiedzeniem, jakie ma miejsce, kiedy cała energia
erotyczna ojca zostaje zainwestowana w relację z córką, a tym
samym relacja z matką odchodzi na dalszy plan. W zdrowym
związku erotyczne zaangażowanie ojca w relację z matką
dziecka chroni dziewczynkę przed takim obrotem rzeczy. Dzięki temu ta relacja może być pełna bliskości i afirmacji, ale
zarazem bezpieczna i pozbawiana wszelkich dwuznaczności.
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Podziw i wsparcie
Czego dorastająca dziewczynka naprawdę potrzebuje od swego ojca, by
mogła wzrastać i rozwijać się w poczuciu godności i szacunku do siebie?
Właściwa relacja z ojcem tworzy bazę, by w przyszłości potrafiła budować
relacje z mężczyznami na partnerskich, równych zasadach i nie musiała
przyjmować zależnej pozycji wobec mężczyzny, którego wybierze na partnera. By potrafiła kochać, szanować i rozumieć mężczyznę.
Pierwotne relacje uczą nas nie tylko tego, jakie jest nasze miejsce w rodzinie, ale także jakie miejsce zajmujemy w świecie i jaka jest nasza pozycja
wobec innych. Dowiadujemy się, ile tak naprawdę jesteśmy warte – czego możemy i powinnyśmy wymagać i oczekiwać od innych, a do czego
jesteśmy zobligowane. Ojcowe, którzy podziwiają i kochają własne córki,
wyposażają je w poczucie mocy i pewności, że ich siła i pozycja są godne
szacunku oraz nigdy nie mogą być lekceważone ani pomijane. Uczą, jak być
w intymnej relacji z mężczyzną i budować w niej poczucie bezpieczeństwa.
Jak rozpoznać, który mężczyzna będzie potencjalnie dobrym partnerem,
ale również jak stawiać granice. W budowaniu każdej relacji potrzebujemy
dostępu do własnej agresywnej części, której świadomość czyni nas bezpiecznymi w relacjach.

Jak nie straszyć
dziecka strachem?
Jako rodzice często chcielibyśmy
uchronić nasze dzieci przed wszelkimi
trudnościami. Takie podejście jest
przede wszystkim nierealne, ale także
zupełnie niepotrzebne. Warto, aby
dziecko nauczyło się, jak radzić sobie
z lękiem – dzięki temu wzmacnia swoje
poczucie wartości i sprawstwa, wiary
we własne możliwości. Pewien poziom
lęku jest potrzebny do prawidłowego
funkcjonowania, mobilizuje do działania w sytuacji niebezpieczeństwa. Lęk
pełni funkcję adaptacyjną, niezbędną
każdemu człowiekowi, dzięki niemu jesteśmy w stanie poradzić sobie w wielu
trudnych sytuacjach.

Męski aspekt kobiety
W teorii Gustawa Junga animus, czyli męski aspekt w kobiecie, i anima,
czyli kobieca część w mężczyźnie stanowią ważne i integralne części naszej
psychiki. Dzięki temu, że mamy w sobie tę część, jesteśmy w stanie nawiązać porozumienie i wchodzić w prawdziwie intymną relację z partnerem
przeciwnej płci. Z perspektywy patriarchalnej kobieta jest często widziana
jako bezradna, słaba i zależna, a zarazem troszcząca się o dzieci i mężczyznę, podczas gdy on reprezentuje siłę, pozycję, władzę i niezależność.
Te wzorce współcześnie ulegają przemianom, jednak wciąż jeszcze silnie
determinują nasze myślenie o świecie społecznych relacji.
Dojrzewając, musimy rozpoznać i zintegrować te pozornie przeciwstawne
aspekty w sobie. Odnaleźć zarówno siłę, jak i łagodność, niezależność i zdolność poddania się, intelekt i emocje, a także męskość i kobiecość. Dlatego
ojciec, który potrafi być stanowczy i surowy, ale także czuły i łagodny uczy
dziewczynkę, że również ona może taka być.
Najważniejszą rolą rodzica jest dawać siłę. To szczególnie ważne zadanie
ojca wobec córki. Siłę każdej kobiecie daje świadomość, że jej ojciec wierzy w nią i ufa, że jest w stanie dokonywać dobrych wyborów.

Ewa Sękowska-Molga

Do zakochania
jeden krok…

Roli ojca w rozwoju córki nie da się przecenić. Uczy, jak szanować
siebie i jak zrozumieć mężczyznę. Pomaga pokonać naturalny
pomost między dzieciństwem a dorosłością. Córka nie należy
do ojca, ale to on jest pierwszym mężczyzną w jej życiu i wnosi
to wszystko, z czym męska obecność się wiąże – miłością,
bezpieczeństwem, wsparciem i troską. Albo przeciwnie –
z krytyką, surowością lub z obojętnością. To właśnie brak
ojcowskiej miłości może sprawić, że kobiety zaczynają
dewaluować mężczyzn, a czasem wręcz pogardzać nimi.
W konsekwencji czują się samotne. Zamknięta droga
do kochającego ojca może być dla niektórych kobiet
zamkniętą drogą do serca mężczyzny. Jeśli chcemy
doświadczyć siebie w całości i naprawdę zbudować
intymną relację, musimy tę drogę odnaleźć.
dr Martyna Goryniak

fot. gettyimages

Droga do serca mężczyzny

Nie ma jednego scenariusza
zakochania. Każdy z nas jest inny, ma
inny temperament, doświadczenia,
historię życia. Nie ma też w związku
z tym jednej recepty, której
zastosowanie sprawi, że będziemy
żyć razem długo i szczęśliwie. Dobrze
jest pamiętać, że choć „zakochanie
jest nadzieją na to, że można być
blisko bez wysiłku”, jak pisze Krystyna
Mierzejewska-Orzechowska, to dopiero
początek wspólnej historii.
Prof. UAM dr hab. Katarzyna Waszyńska
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Dobra osobiste
i ich ochrona
Katarzyna Necel
Prawnik
Pretorius Sp. z o.o.
Dobra osobiste są to wartości o charakterze niemajątkowym, związane z indywidualnym istnieniem oraz
osobowością każdego człowieka. Polskie prawo chroni dobra osobiste zarówno osób fizycznych, jak
i osób prawnych. Każde naruszenie uprawnia poszkodowanego do wytoczenia powództwa cywilnego.
Możliwe roszczenia
Zgodnie z art. 23 Kodeksu Cywilnego dobra osobiste człowieka, jak
w szczególności zdrowie, wolność,
cześć, swoboda sumienia, nazwisko
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna,
wynalazcza i racjonalizatorska – pozostają pod ochroną prawa cywilnego.
Kodeks Cywilny przewiduje kilka
roszczeń, których można się domagać w przypadku naruszenia dóbr
osobistych. Zgodnie z art. 24 Kodeksu
Cywilnego ten, czyje dobro osobiste
zostaje zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.
W razie dokonanego naruszenia może
on także żądać, ażeby osoba, która
dopuściła się naruszenia, dopełniła
czynności potrzebnych do usunięcia
jego skutków, w szczególności, ażeby
złożyła oświadczenie odpowiedniej
treści i w odpowiedniej formie. Żądanie zaniechania działania zagrażającego dobrom osobistym możliwe
jest, gdy dobro osobiste nie zostało
jeszcze naruszone. Drugie z roszczeń
ma natomiast na celu dostarczenie
satysfakcji, rekompensującej krzywdę
poszkodowanemu. Powód może więc
żądać, np. listu z przeprosinami, zamieszczenia stosownego oświadczenia
w lokalnej prasie lub złożenia wyrazów ubolewania.
Natomiast zgodnie z art. 448 Kodeksu
Cywilnego, w razie naruszenia dobra
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osobistego sąd może przyznać temu,
czyje dobro osobiste zostało naruszone,
odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę lub na jego żądanie zasądzić
odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny.
Uważaj, co piszesz na FB
Dobro osobiste w postaci czci, znane
także jako „dobre imię”, jest jednym
z tych, które są naruszane najczęściej. Ciekawy w kontekście obecnej
ekspansji mediów społecznościowych,
zwłaszcza Facebooka, jest wyrok
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19
września 2014 r. W wyroku tym Sąd
uznał, iż Facebook nie jest portalem
o ograniczonym kręgu adresatów,
a wpisy dostępne są nawet dla niezalogowanych w portalu osób. Tym samym
posty w nim umieszczane, jako iż pozo-

stają dostępne dla szerszego grona odbiorców, mogą godzić w dobra osobiste
innych osób i podmiotów. Przedmiotowy wyrok dotyczył sytuacji, w której
niezadowolony z przebiegu procesu
reklamacyjnego w jednym ze sklepów
klient, zamieścił na swoim profilu
facebookowym szkalujący sklep wpis.
Następnie klient ten został pozwany
o naruszenie dóbr osobistych sklepu
w postaci m.in. jego dobrego imienia,
narażając na utratę zaufania innych
klientów. Sąd zobowiązał pozwanego
do opublikowania na swoim profilu stosownego oświadczenia z przeprosinami. Należy tu oczywiście dodać, iż Sąd
Apelacyjny stwierdził, że pozwanemu
klientowi jak najbardziej przysługuje
swoboda wypowiedzi, jednakże nie
może mieć ona charakteru nieograniczonego i nie może naruszać godności
drugiej strony.

Początków instytucji ochrony dóbr osobistych poszukiwać należy w prawie rzymskim.
Rzymianie byli bowiem bardzo drażliwi na punkcie swej godności osobistej i honoru,
a także szacunku dla ogólnie przyjętych dobrych obyczajów. Podejście to znalazło swoje
odzwierciedlenie w prawie, gdzie unormowano zagadnienie ochrony nietykalności
fizycznej osoby oraz ochrony godności, czci i dobrego imienia, polegającej na
znieważeniu słownym bądź pisemnym (w okresie klasycznym i późniejszym). Akt
znieważenia i zniewagi w starożytnym Rzymie nazywany był iniurią, co dosłownie
oznaczało bezprawie. Pojęciu bezprawia nadawano jednak ograniczone znaczenie
i sprowadzano do pojęcia „bezprawnego naruszenia osobowości człowieka
wolnego”. Jako pierwsza kwestię tę regulowała Ustawa XII Tablic. Wcześniej w całej
Europie obowiązywał, bowiem system krwawej zemsty, który ukształtował się w
społeczeństwie w naturalny sposób jako reakcja wspólnoty na wyrządzone zło, które
nie mogło być przez nich akceptowane.
dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, „Dobra osobiste”
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CUD NIEPAMIĘCI
WRACA DO GRY. Prokuratura przegrała
w sądzie w sprawie adwokata Romana
Giertycha. Może dalej wykonywać swój
zawód.

WETO! Polska i Węgry są przeciw wieloletniemu budżetowi UE.
Rys. Mirosław Stankiewicz

W październiku red. Piotr Kraśko rozmawiał osobiście z duchownym, sekretarz
Jana Pawła II, pytany o grzechy pedofilii, nieustannie powtarzał: „nie wiem”, „nie
pamiętam”, „nie było mnie tam”.

Znani w anegdocie

Kiedyś sławny przemysłowiec Henry Ford,
który był także wydawcą dziennika i wielkim
filantropem, umieścił na tytułowej stronie
swojej gazety takie hasło:
„Jak możemy ulżyć cierpiącej ludzkości?”
Następnego dnia w konkurencyjnym piśmie ukazała się w podobnym miejscu i podobnie wielkimi literami odpowiedź:
„Henry! Umieść więcej sprężyn w fotelach
swoich samochodów!”.
***
Himilsbach siedzi z psem w restauracji.
Podchodzi kelner i wskazując na psa, obcesowo pyta:
– Co on tu robi?
– Nie wiem, ja się do niego właśnie dosiadłem – odparł aktor, rozkładając ręce.
***
Aktorka filmowa Audrey Hepburn uwielbiała prowadzenie kuchni. Któregoś dnia, zamierzając wydać przyjęcie, posłała pokojówkę z wiadomością dla kucharki, że przyjdzie
jej pomóc w kuchni. Gdy pokojówka wróciła, pani Hepburn zapytała:
– Czy kucharka zadowolona?
– Bardzo, tylko prosi, żeby pani przyszła
jutro, bo dzisiaj ona ma bardzo dużo roboty.
***
Mark Twain napisał na urodziny swojej teściowej nowelkę, w której porównał solenizantkę z dziennikiem.

– Dlaczego tak napisałeś? – zapytała go
żona.
– A czyż twoja matka nie ukazuje się u nas
codziennie? – odpowiedział spokojnie pisarz.
***
W czasie spotkania dziennikarzy ze znanym komikiem i reżyserem filmowym Woodym Allenem jeden z nich zapytał:
– A jak to wygląda, Woody, gdy całujesz
dziewczynę w filmie? Czy jesteś wtedy uczuciowo zaangażowany?
– Raz pocałowałem Jeanne Moreau na
ekranie i ani ona, ani ja nie przeżywaliśmy
tego głębiej. Ale bileterzy odciągnęli mnie
od ekranu i musiałem znów usiąść na swoim krześle.
***
Gdy po dłuższej podróży po Europie Ernest Hemingway powrócił do Stanów, jakiś
dziennikarz zapytał go o wrażenia z Paryża.
– Paryż mnie bardzo rozczarował – odrzekł pisarz.
– A dlaczegóż to? – zdziwił się dziennikarz.
– Bo wygląda zupełnie inaczej, niż go opisywałem w moich książkach.
***
Amerykański aktor filmowy Clark Gable,
zwany „królem Hollywood”, dawał hojne napiwki. Gdy przebywał w Paryżu, obsługiwał
go zawsze kelner o imieniu Gaston. Pewnego dnia obiad podał mu inny kelner. Gable,
zdziwiony, od razu zareagował:
– Dlaczego dziś nie obsługuje mnie Gaston?
– Pan wybaczy – odparł kelner – ale właśnie wygrałem pana w kości.
Internet

ZŁAPANE W SIECI
DBANIE O REZYDENCJE

Mimo pandemii i kryzysu budżet Kancelarii Prezydenta na przyszły rok będzie
o ok. 6 mln złotych większy. Powód? Planowane remonty w prezydenckich posiadłościach.
 I za to właśnie pana prezydenta kochamy. Skromność, empatia, wrażliwość,
oszczędność, umiarkowanie, bez blichtru
i zachłanności nuworyszy. Piękne. (alaska)
 Kiedyś ktoś powiedział, że władza powinna mieszkać w pięknych pałacach, żeby mieć piękne myśli. (kiedyś)
 Już i bez tego remontu koszt utrzymania Andrzeja Dudy ze świtą dorównał kosztom utrzymania rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii. Tak pisowcom spodobała się
władza i przepych. (max)
 Bizancjum+ się przecież należy! (becia)
 Nie przejmujcie się. Upadło Bizancjum,
upadnie i Pisancjum. (sok)
 Prezydenckie rezydencje muszą mieć
wygląd, nie będzie przyjmował swych gości w nieładzie. Nie porównujcie się wszyscy Janusze i Grażynki do głowy państwa.
(ateista)
 Muszą się pospieszyć z tymi remontami!
Sezon narciarski tuż-tuż... (ewka)
 Zakup 308 limuzyn, teraz miliony na remonty rezydencji prezydenckich, a ludzie
umierają, bo zaczyna brakować tlenu, kończą się respiratory i zaczyna brakować wielu
innych rzeczy, a na niemiecką ofertę pomocy słyszymy: jeszcze nie czas lub jesteśmy
samowystarczalni. To zwykły sabotaż wobec
Narodu (...). (janek)


TWIERDZA NA WIEJSKIEJ. Przed zapowiadanym protestem kobiet wokół parlamentu ustawiono masę barierek, kilkadziesiąt radiowozów, tysiące policjantów
i funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.

RZĄDOWE WSPARCIE. Nauczyciele dostaną 500 zł dofinansowania na zakup
sprzętu do zdalnego nauczania.

WKRÓTCE OTWARCIE. Sklepy meblowe, wbrew wcześniejszemu projektowi, zostały zamknięte.

Nasz Kolporter 12/2020

| statystyki

Media opiniotwórcze
Dziennik „Rzeczpospolita” pozostał w październiku br. najbardziej opiniotwórczym tytułem prasowym
– wynika z najnowszego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów „Najbardziej opiniotwórcze media
w Polsce”. W rankingu ogólnym, uwzględniającym media wszystkich rodzajów, pierwsze miejsce
zajmuje Onet.pl.
Tytuły prasowe
W kategorii najbardziej opiniotwórczych
tytułów prasowych miejsca na podium zajęły
kolejno: „Rzeczpospolita” (2,8 tys. cytowań),
„Gazeta Wyborcza” (2,7 tys. cytowań) oraz
„SuperExpress” z wynikiem 1,6 tys. wzmianek
w innych mediach.
Do rankingu zakwalifikował się również tytuł
„Gazeta Polska Codziennie” ze wzrostem aż
o osiemnaście pozycji w stosunku do ubiegłego
miesiąca. Na łamach dziennika opublikowano
wywiad z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim
m.in. na temat projektu „piątki dla zwierząt”.
Szesnaście pozycji wyżej w stosunku do września br. znalazło się czasopismo „Wspólnota”,
gdzie opublikowano ranking majętności samorządów w Polsce. O sześć oczek natomiast wzrosła pozycja „Gazety Polskiej”, gdzie m.in. wypowiadał się wicepremier Jarosław Kaczyński.
Ranking ogólny
Ranking ogólny otwiera Onet.pl z wynikiem
ponad 4,5 tys. cytowań. Media często powoływały się na wywiad, którego dla portalu udzielił
znany immunolog i prezes fundacji „Instytut
Profilaktyki Zakażeń” dr Paweł Grzesiowski. Na
miejscu drugim, z wynikiem 4,3 tys. cytowań,
uplasowała się stacja RMF FM, gdzie m.in.
donoszono o przewidywanym zakazie wesel
w całym kraju. Podium zamyka Polsat News,
który we wrześniu znajdował się na miejscu
piątym. Wzrost w rankingu spowodowany
jest m.in. wywiadem z premierem Mateuszem
Morawieckim, który ogłosił, iż będzie rekomendował, aby cała Polska została objęta „czerwoną
strefą” w związku ze zdecydowanym wzrostem
zachorowań na COVID-19 w kraju.
Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych
mediów przez inne media przeprowadzono na
podstawie 49 172 przekazów pochodzących
z monitoringu prasy, radia i telewizji, oraz portali
internetowych. Badanie dotyczy okresu 1-31
października 2020 roku.
Opr. GK

Źródło: ranking IMM „Najbardziej opiniotwórcze
media w Polsce”, październik 2020.
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PATENTY
Jutro będzie lepieJ

Gdy się wyśpisz, świat staje się piękniejszy, gdy jesteś niewyspana – gorszy niż
jest w rzeczywistości. Badania wykazały,
że osoby niewyspane gorzej reagują
zarówno na kłopoty, wyolbrzymiając je
subiektywnie, jak i na dobre wiadomości
– cieszą się mniej niż wówczas, gdy są
wyspani. Recepta: dziś połóż się spać na
tyle wcześnie, żeby przespać co najmniej
7, a najlepiej 8 godzin. Jutro będzie lepiej.

mnieJ mięsa
Jak donosi „British Journal
of Nutrition”, jedzenie warzyw
z rodziny kapustowatych,
np. brokuły, brukselkę czy kapusta właśnie, chroni układ krwionośny przed wapnieniem, które
może prowadzić np. do zawałów
i udarów mózgu. Uczeni ustalili,
że wystarczy 45 g takich warzyw
dziennie, żeby zmniejszyć ryzyko zwapnienia tętnic prawie
o połowę – dokładnie o 46%.

10 dni

U ludzi, którzy pokonali CoVID-19
w czasie krótszym niż 10 dni, przeciwciała utrzymują
się dłużej niż u tych, którym pokonanie wirusa
zajęło 16 dni i więcej.

Co w numerze?

• Martyna Wojciechowska o wolności, pokonywaniu
problemów i o tym,
co to znaczy „prawdziwy
mężczyzna”.
• Domowe jedzenie zdrowsze i tańsze.
• Jak się kłócić.
• Dość przemocy! Winny jest
sprawca, nie ofiara.
• Antydepresanty 2.0.

PATENTY

10 minut

Tyle minut spędza przeciętnie użytkownik z Polski
na popularnym serwisie z treściami dla dorosłych.
Pod względem liczby wejść PornHub sklasyfikował
Polaków na 14 miejscu.

To działa

Od stycznia do października
2020 roku zanotowano
w Polsce tylko 13 tysięcy
wirusowych zakażeń
jelitowych. W zeszłym roku
w tym samym okresie było
tych zakażeń ponad 55 tys.
To dowód, że częstsze mycie
rąk, izolacja i maseczki działają.
Nie tylko na koronawirusa.

Plus i minus

Utrata węchu i smaku występuje
u 41% zakażonych koronawirusem.
Gdy zauważysz, że przestałeś czuć,
będzie to wiadomość zła i dobra jednocześnie. Zła, bo pewnie złapałeś
COVID-19, dobra - bo badania wykazały, że ludzie, którzy tracą węch, rzadziej mają ciężki przebieg choroby.

Co w numerze?
• Przemysław Kossakowski
realizuje dziecięce marzenie,
by zostać Indianą Jonesem.
• Praca zdalna – jak działać
efektywniej z domu.
• Połącz kalistenikę
z CrossFitem.
• Skakanka. Kto nie skacze,
ten tyje.
• Seks - pozycje zapewniające intensywną stymulację.

REKL AMA

Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet

Będziesz miał Bliźniaku szansę zrobić praktyczny
użytek ze swojej wiedzy. I jeszcze nieźle na tym
zarobić. Twój rozrywkowy tryb życia może zacząć
drażnić partnera. On chciałby przecież spędzić
trochę czasu tylko z tobą.

Z radością wysprzątasz mieszkanie, a w kuchni
wyczarujesz świąteczne przysmaki. Nie broń się
przed miłością, tylko pomóż szczęściu i wyjdź
czasem z domu. W pracy unikaj konfliktów, bo
możesz oberwać rykoszetem.

Obowiązki będą się mnożyć, wydatki też.
Rozejrzyj się lepiej za dodatkowym zajęciem,
żebyś po Świętach nie musiała Panno spłacać
kredytów. Nowa znajomość nabierze szybszego
tempa i rumieńców.

Poczujesz oddech konkurencji, co zmobilizuje
cię Wago do jeszcze cięższej, bardziej wydajnej
pracy. Wiele poświęcisz, ale zdołasz utrzymać
dobrą atmosferę w rodzinie. Marzenia o miłości
wkrótce mogą się spełnić.

Będziesz raczej myśleć teraz o zabawie niż
o pracy. Planować święta, szykować sylwestrowe
kreacje... Mimo to masz szansę na awans.
Twój dom tętnić będzie życiem i rozbrzmiewać
śmiechem. Nie szalej z prezentami.

www.astromagia.pl

STRZELEC
KOZIOROŻEC

Nie ulegniesz złudzeniom ani sentymentom,
dlatego podejmiesz trafne decyzje. Pokochasz
wieczory w domu, których nikt nie będzie ci teraz
zakłócać. Jednak musisz wiedzieć, że dni twojej
samotności są policzone.

Zapragniesz mienić całkowicie bieg swojej kariery
i swego życia. Nie zabraknie ci odwagi, by zrobić
krok w nieznane. Niespodziewany najazd gości
pokrzyżuje ci świąteczne plany. Za to spokój
odzyskasz u boku partnera.

WODNIK

LEW
PANNA

Uda ci się zakończyć spory z rodziną, wyjaśnić
firmowe nieporozumienia i ubić dobry interes.
Jeśli jesteś samotny, możesz nawiązać
namiętny romans. Tylko nie wpadnij w pułapkę
przedświątecznych zakupów.

Nie zabraknie ci pomysłów, jak ułatwić sobie
pracę i życie. Nie przepuścisz żadnej okazji do
większego zarobku. Nieporozumienia z partnerem
dadzą ci się we znaki. Kondycja się poprawi,
a zdrowie będzie wreszcie na szóstkę.

RYBY

BLIŹNIĘTA

Ciasto nie wyrośnie, pieczeń się przypali,
a prezenty będą całkowicie nietrafione, mimo to
dobry humor cię nie opuści. Z partnerem spędzisz
wiele miłych chwil. Warto wybrać się do banku
lub w coś zainwestować.

G RU DZ I E Ń

WAGA

BYK

Masz szansę wygrać z konkurencją i zdobyć to,
na czym ci zależy, choć niektóre twoje pomysły
okażą się dość szalone. Na krewnych zadziałasz
jak płachta na byka, a partner niestety będzie
mieć muchy w nosie.

NA

SKORPION

BARAN

H OROSKOP

RAK
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Polecajcie nas do czytania!

Zyskasz czas, by nadrobić zaległości i dobrze
przygotować się do czekających cię nowych
zadań. Nie przejmuj się tym, co pomyślą inni,
tylko idź za głosem serca. Nie popełnisz błędu.
Uważaj, co kładziesz na talerz.

Nasz Kolporter 12/2020 | Historia prasy

Gazeta
z własnym hymnem
Dziennik w ruchu oporu
Hymn „La Libre Belgique”
został napisany w 1924 roku
przez zapomnianego dzisiaj
kompozytora i poetę Theophile Dronchata. Historia samej
gazety zaczyna się dużo wcześniej, bo w 1884 r., gdy bracia
Victor i Louis Jourdain założyli
czasopismo „Le Patriote” („Patriota”), wspierające centroprawicową partię katolicką. Po
niemieckiej inwazji na Belgię
w 1915 r. władze okupacyjne
zakazały publikowania tytułu. Jednak rok później bracia
Jourdain wznowili wydawanie swojego czasopisma, które
było drukowane w podziemiu
i nosiło nowy tytuł: „La Libre
Belgique”. Pismo szybko
zasłynęło jako przykład
belgijskiego oporu. Podczas
I wojny ukazało się 171 numerów. Bracia Jourdain nie doczekali zakończenia wojny
w 1918 – kilka tygodni wcześniej zmarli na szalejąca
w świecie grypę hiszpankę. Ale gazeta nie przestała istnieć. Dzieło braci kontynuowali dwaj synowie Victora,
Joseph i Paul Jourdain.
Podczas II wojny historia się powtórzyła. Niemieccy
okupanci zamknęli pismo, ale ono ukazywało się w podziemiu pod różnymi tytułami. Najbardziej znanym był „La
Libre Belgique Piotrusia Pana” (od nazwiska fikcyjnego
wydawcy), osiągał nakład od 10 000 do 30 000 egzemplarzy.
W sumie opublikowano 85 dwumiesięczników. Zaangażowanie gazety w belgijski ruch oporu zostało pokazane
w brytyjskim filmie fabularnym „Uncensored” z 1942 roku
i amerykańskim filmie dokumentalnym „Out of Darkness”
z 1941 roku, będącym częścią serii „The Passing Parade”. Nie
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Zdjęcia: Domena publiczna

Francuskojęzyczny dziennik „La Libre Belgique” („Wolna Belgia”) należy do najważniejszych gazet
ukazujących się w Belgii. Ale nie to jest tutaj najciekawsze. To chyba jedyna gazeta na świecie, która
może się pochwalić własnym hymnem. Jest też ceniona za zasługi dla Belgii w czasie I i II wojny
światowej.

była to zresztą pierwsza przygoda
„La Libre Belgique” z kinem. Gazeta
była też bohaterem dwóch niemych
filmów z 1920 i 1921 roku.
Spór z Google

Współcześnie „La Libre Belgique”
dała się poznać jako jedna z pierwszych gazet, która rozpoczęła spór
z wyszukiwarką Google. Spor dotyczył treści, które mogą być linkowane
i zapisywane w pamięci
podręcznej przez Google.
Redakcja pozwała Google,
żeby zapłaciło za prawa
autorskie za indeksowanie
jej artykułów w serwisie Google News. Google, przegrywając w pierwszej instancji,
wolało usunąć całą domenę
lalibre.be ze swojego indeksu
wyszukiwania, nie tylko
z serwisu News. Po pewnym
czasie domena wróciła do
wyszukiwarki.
Rekordowy nakład – 190 tys.
egzemplarzy – gazeta
osiągnęła w 1959 r. Obecnie
jest publikowana sześć razy
w tygodniu (od poniedziałku do soboty) przez grupę wydawniczą IPM z siedzibą
w Brukseli. Posiada sześć regionalnych mutacji, dociera
codziennie do około 225 830 czytelników, zarówno w wersji
papierowej, jak i internetowej, a jej nakład wynosi 33 600
egzemplarzy dziennie. Ma charakter konserwatywny, ale
jest liberalna jeśli chodzi o gospodarkę rynkową.
GK
W tekście wykorzystano informacje
m.in. z artykułu Małgorzaty Dwornik na portalu reporterzy.info.
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Sprzedawaj
PRENUMERATY
TECZKOWE
ZALETY DLA SPRZEDAWCÓW

ZALETY DLA KLIENTÓW

• Masz zagwarantowaną sprzedaż

• najkorzystniejsza cena „Wyborczej”

przez cały miesiąc
• zyskujesz stałych klientów,

w prenumeracie teczkowej
• dogodny sposób i miejsce odbioru

którzy codziennie będą odwiedzali

• gwarancja dostępności

Twój punkt sprzedaży

• gwarancja zakupu

• masz możliwość automatycznego
przedłużania prenumeraty teczkowej
na kolejny miesiąc

Informuj klientów
o prenumeracie teczkowej
Przyjmuj zamówienia
Zyskaj nowych,
stałych klientów!

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.

Quiz

świąteczny

1. Kolęda „Cicha noc” powstała w:
a) Irlandii
b) Austrii
c) Niemczech

6. Za twórcę pierwszej szopki uważany jest:
a) święty Franciszek z Asyżu
b) święty Augustyn
c) święty Tomasz z Akwinu

2. Dzielenie się opłatkiem przy wigilijnym
stole to przede wszystkim tradycja:
a) włoska
b) amerykańska
c) polska

7. Tradycyjna potrawa wigilijna z pszenicy,
maku, słodu, miodu i bakalii to:
a) maca
b) kugel
c) kutia

3. Tradycja ozdabiania choinek przyszła do
nas z:
a) Niemiec
b) Czech
c) Stanów Zjednoczonych

8. Kolacja wigilijna składa się zwykle z:
a) czterech potraw
b) ośmiu potraw
c) dwunastu potraw

4. Prawdziwy święty Mikołaj pochodził
z terenów dzisiejszej:
a) Turcji
b) Norwegii
c) Włoch
5. Dalszy ciąg kolędy „Wśród nocnej ciszy
głos się rozchodzi” brzmi:
a) „Wstańcie, pasterze, Chrystus się rodzi”
b) „Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi”
c) „Śpiewajcie wszyscy, Bóg się nam rodzi”

9. Według większości współczesnych
historyków Jezus urodził się w:
a) Betlejem
b) Nazarecie
c) Jerozolimie
10. Łuska karpia w portfelu ma zapewnić:
a) narodzenie potomka
b) bogactwo i szczęście
c) powodzenie w miłości

Ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.).
8-10 pkt. /10 – Gratulujemy! Możesz się poszczycić dużą wiedzą o bożonarodzeniowych tradycjach.
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.

zdjęcia domena publiczna

Mamy już grudzień, a więc w tym
quizie pytamy Was o święta Bożego
Narodzenia i związane z nimi tradycje.
Zapraszamy do zabawy – prawidłowe
odpowiedzi jak zawsze zamieszone
są na dole strony.

Odpowiedzi: 1b, 2c, 3a, 4a, 5b, 6a, 7c, 8c, 9b, 10b.
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Czas na Wnętrze
na Święta i Nowy Rok!

Święta Bożego Narodzenia wymagają najpiękniejszej oprawy. Dlatego redakcja
magazynu Czas na Wnętrze przedstawia wyjątkowe wydanie. To aż 180 stron
świątecznych inspiracji, karnawałowej mody, gwiazdkowych aranżacji
w różnych stylach. A skoro Święta - to oczywiście i prezenty. Redakcja przygotowała
wielki wybór inspirujących podarunków. To aż 103 propozycje najbardziej stylowych
przedmiotów, które warto położyć pod choinką. Nie zabrakło także nagród dla
Czytelników - do wygrania są albumy, kalendarze, reprodukcje!
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I V E DYCJA KONK U RS U

Kategoria 1
miejsce

kwota brutto

imię i nazwisko

1
1000 zł Sylwia Nawrocka
2
750 zł Stefan Wasik
3
500 zł Monika Bojarska
4
400 zł	Dariusz Kostka
5
350 zł Urszula Siwik
6
300 zł Malwina Aulak
7
250 zł	Anna Wiśniewska
8
200 zł	Wiesława
		
Romańska - Serwin
9
150 zł	Cezary Maksimczuk
10 100 zł	Dorota Lubiejewska

REKLAMA

Kategoria 2

Kategoria 3

miejsce

kwota brutto

miejsce

1
2
3
4
5
6
7

1000 zł	Aleksandra Dziura
750 zł	Daniel Misiak
500 zł Joanna Bogucka-Lipka
400 zł Mirosława Nowak
350 zł Michał Wardak
300 zł	Anna Kostera
250 zł	Dariusz Piliszko

imię i nazwisko

kwota brutto

imię i nazwisko

1
1000 zł	Wiesław Konca
2
750 zł Joanna
		 Skowrońska-Wójcik
3
500 zł Krzysztof Bandurski
4
400 zł Jarosław Mikusek
5
350 zł	Paweł Danek
6
300 zł	Dorota Rembertowska
7
250 zł Beata Chwaleba
8
200 zł Małgorzata Wojtaś
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Na Święta podaruj
radość wygrywania
Każde Boże Narodzenie jest wyjątkowe i pełne emocji.
Święta to czas magii, ciepła i pozytywnych wzruszeń. Czas
opowieści z dzieciństwa, wspomnień i marzeń.
A co z prezentami? Im szybciej wejdziemy w rolę Świętego
Mikołaja, tym więcej czasu zostanie na inne przygotowania.
Już teraz warto pomyśleć, czym obdarować rodzinę i znajomych, a także sprawić przyjemność sobie. W wyborze
prezentu ważne jest nieszablonowe myślenie.
Zdrapki to świetny pomysł na prezent dla rodziny, przyjaciół i pracowników. Dostarczają dreszczyku emocji związanego z graniem
i wygrywaniem, a średnio co 4 zdrapka wygrywa. To również
bardzo miły akcent jako dodatkowy prezent pod choinkę.
W grudniu mamy wiele zdrapkowych propozycji.

W bogatej ofercie Totalizatora Sportowego w sprzedaży jest aż
5 świątecznych zdrapek z atrakcyjnymi głównymi wygranymi:
• ŚWIĄTECZNE ODLICZANIE (1 x 1 000 000 zł, 2 x 100 000 zł).
• NA DOBRY ROK (2 x 500 000 zł),
• SUPER PREZENT (1 x 250 000 zł w sprzedaży w pakietach
z gwarantowanymi wygranymi),
• KASA OD MIKOŁAJA (6 x 100 000 zł),
• PUDEŁKO CZEKOLADEK (6 x 135 000 zł).
Emocje towarzyszące grze oraz inne jej atuty, jak natychmiastowy wynik gry i często padające wygrane sprawiają, że z roku na
rok ten produkt cieszy się coraz większym zainteresowaniem
nowych klientów. Co roku gracze wygrywają ponad 800 milionów
zł w zdrapkach, które stanowią obecnie pierwszą pod względem
wielkości sprzedaży kategorię produktową w portfelu LOTTO.

Szukajmy powodów do uśmiechu. W te Święta
podarujmy sobie i bliskim radość wygrywania!

REKL AMA

FAKT poleca!
1

r ćwiczeń dla dzieci w wieku
esołym zadaniom doskonalą one
omotoryczne, ćwiczą koncentrację
ą kreatywne myślenie.

1

5

kolorowanki

WESOŁE ŁAMIGŁÓWKI

LABIRYNTY

8zł99

KOLORUJĘ I NAKLEJAM

Kolorowe naklejki i bożonarodzeniowe obrazki
to świetna zabawa dla wszystkich dzieci czekających
na magiczny czas świąt i prezenty pod choinką.
Obrazki z książeczki można pokolorować według
własnego pomysłu lub wzorować się na naklejkach.
Taka kreatywna zabawa jest ważna zarówno
dla rozwoju motoryki małej, jak
i dla rozbudzania dziecięcej wyobraźni.
Wesołych Świąt!

Kryminalna seria Camilli Läckberg osiągnęła światowy sukces
czytelniczy. To nie tylko mroczne thrillery, ale również doskonałe powieści obyczajowe, znakomicie oddające klimat współczesnej szwedzkiej prowincji.

Rozwiązanie ze str. 23

w tym 5% VAT

Naklejki GRATIS

to jedna z najciekawszych szwedzkich pisarek, uznawana za mistrzynię skandynawskiego kryminału. Światową sławę przyniosła jej seria o Fjällbace, która sprzedała się
w ponad 26 milionach egzemplarzy. Powieści Camilli przetłumaczono 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.

Rozwiązanie ze str. 24

r Polska Sp. z o.o.

999

zł

w tym 5% VAT

ŚWIĄTECZNA
ZABAWA

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.

Akcja Kaznodziei, drugiej powieści bestsellerowego cyklu Camilli
zł niewielkiej, malowLäckberg, również rozgrywa się we Fjällbace,
w tym 5% VAT
niczo położonej miejscowości na zachodnim wybrzeżu Szwecji.
Patrik Hedström i jego koledzy z komisariatu w Tanumshede stają przed skomplikowaną zagadką. Próbują odkryć, jaki związek
może mieć morderstwo młodej kobiety, której zwłoki odnaleziono
w Wąwozie Królewskim, ze sprawą zaginięcia dwóch dziewczyn
przed dwudziestu pięciu laty. Prawda okazuje się okrutniejsza,
niż ktokolwiek mógłby przypuszczać…

7 99

Ko l o r u j ę i b a w i ę s i ę b e z b a ł a g a n u

Bestsellerowa kolekcja kr yminalna

ISBN: 978-83-8091-906-8
Książkę można zamawiać telefonicznie: 801 000 869
lub przez internet: literia.pl

Cena: 19,99 zł

(w tym 5% VAT)

Indeks 424 382
Numer 7/2020

Indeks: 434388
ISBN KOLEKCJI 978-83-8143-910-7

Druk: Drukarnia Tinta, Działdowo

ISBN 978-83-8143-901-5

PARTNER
KOLEKCJI

KOLEKCJĘ
POLECA

dla malucha

naklejki

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 9,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 7,99 zł

Tylko 19,99 zł

Tylko 8,99zł

PLUS BUŁKI, BAGIETKI, BAJGLE

27

9zł99

Córka morza

KSIĄŻKA + CD

Dziewczynki WYPIEK
zapraszają do
DOMOWY
wspólnej zabawy w projektantki. Czeka

Najpiękniejsze

Najpiękniejsze

114 naklejek dla stylistki

W serii ukazały się również:

polskie

kolędy

polskie kolędy

DOMOWY WYPIEK CHLEB

CHLEB

na Ciebie aż 11 scenariuszy i mnóstwo kolorowych
naklejek ze strojami, butami i dodatkami. Możesz też
zaprosić do zabawy swoje przyjaciółki i wspólnie
zdecydować,
w co ubiorą się nasze
NA ZAKWASIE
bohaterki!
NA DROŻDŻACH

Norweska saga

w tym 5% VAT

Wiosna prawdy

dodatkow

o

WERSJE
KARAOKE
do wspóln
kolędowa ego
nia

W sprzedaży na literia.pl

Trine Angelsen
kolędy

dla dziewczynek

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tom XXVII
Tylko 13,99 zł

Tylko 9,99 zł

Tylko 8,99 zł

Naklejki ekstra

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 9,99zł

AŻ 60 STRON PORAD PEŁNYCH MAGII SPECJALNIE DLA CIEBIE!

899

HOROSKOPY
BY 2021

zł

w tym 5% VAT

DINOZAURY

CENA: 5,99 zł (w tym 8% VAT)

NUMER 1/2021

I WRÓŻ

POZNAJ SIŁĘ
MINERAŁÓW
I KAMIENI
SZLACHETNYCH

fascynujący
Świat
groźnych
gadów

KORZYSTAJ
Z ENERGII,
KTÓRĄ DAJĄ
KOLORY
ODKRYJ ROŚLINY
WSPIERAJĄCE
TWOJĄ MOC

SPRAWDŹ
W WIELKIM
HOROSKOPIE,
CO GWIAZDY
PRZYNIOSĄ
TWOJEMU
ZNAKOWI
ZODIAKU

KORZYSTAJ

Z ŻYCIA

MĄDROŚĆ PRZODKÓW W SŁOWIAŃSKICH PRZEPOWIEDNIACH
dzieciom
01 Horoskopy i wrozby 2021.indd 1

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 8,99 zł

Tylko 9,99 zł

Tylko 16,99 zł
•
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FAKT TV ISSN 1731-7983 NR 46 (891)
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Tylko 5,99 zł
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Nasz Kolporter 12/2020 | kartka z kalendarza

31

1991

grudzień

Kolporter działał już dwadzieścia miesięcy, gdy na koniec 1991 r.
liczba kolportowanych przez firmę tytułów prasowych zwiększyła się do… 40. Czasopisma i gazety były dostarczane do
800 punktów sprzedaży. Dla porównania – obecnie w ofercie
dystrybucyjnej Kolportera jest ok. 5000 tytułów kolportowanych
do ponad 24 000 punktów.

Nasze

Oddziały
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Oddział Białostocki
Dystrybucji Prasy
15-691 Białystok
Ul. Gen. Franciszka Kleeberga 14B
tel. 85 87 70 900
bialystok@kolporter.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
bydgoszcz@kolporter.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. Kolberga 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

Oddział 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
zielonagora@kolporter.com.pl

Kolporter

ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce
tel. 41 367 82 02 do 03
41 367 88 88
www.kolporter.com.pl
e-mail: biuro@kolporter.com.pl

REKL AMA

ISSN 2544-4794 NR INDEKSU 422 592

ISSN 2544-4794 NR INDEKSU 422 592

WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM ROKU

REKL AMA

USŁUGI
MAGAZYNOWE

USŁUGI
TRANSPORTOWE

DYSTRYBUCJA
PRASY I KSIĄŻEK

magazyn@kolporter.com.pl

transport@kolporter.com.pl

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

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

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

