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liczba miesiąca

Papier kontra sieć
We wrześniu tego roku będziemy obchodzić 30-lecie uruchomienia w Polsce
pierwszego analogowego łącza internetowego. W ciągu tych trzech dekad najmłodsze i początkowo dość nieporadne medium stało się najbardziej dostępnym
i wyjątkowo ekspansywnym. Skutki powszechnego dostępu do informacji w sieci
odczuła m.in. prasa. Do tego stopnia, że w ostatnich latach wyjątkowo często przewidywano ostateczny kres tradycyjnych, papierowych wydań. Mimo to papierowa
prasa ma się całkiem nieźle, a nawet – jak się wydaje – łapie drugi oddech.
Prasa tradycyjna czy internetowa – ten spór prawdopodobnie będzie trwał jeszcze
dość długo. Spróbowaliśmy go przeanalizować, pokazać plusy i minusy jednego,
i drugiego medium, zapytać o opinię wydawców. Mądra synergia wydań cyfrowych
i tradycyjnych to kierunek, w którym dziś wydaje się zmierzać rynek prasowy. Pytanie czy takie harmonijne połączenie uda się zrealizować, pozostaje jednak nadal
otwarte.
Artykuł „Drugi oddech papierowej prasy”, do którego przeczytania zachęcamy,
to nasza próba oceny, ale też zachęta do refleksji i dyskusji. Jak dalej potoczy się
historia prasy? Czy tradycyjne, papierowe wydania przetrwają w takiej formie,
jaką dziś znamy? A może to Internet – ze wszystkimi swoimi ułomnościami – straci
rangę ważnego źródła informacji? Debatę na ten temat na pewno będziemy kontynuować na naszych łamach, prosząc o opinię kolejnych wydawców i ekspertów.
Zachęcamy także wszystkich Czytelników do udziału w tej dyskusji – możecie pisać
na nasz adres mailowy: naszkolporter@kolporter.com.pl lub w tradycyjnej, papierowej formie na adres: „Nasz Kolporter”, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce. Najciekawsze wypowiedzi i opinie opublikujemy w kolejnych wydaniach.

Dariusz Materek
Redaktor Naczelny

W najbliższych numerach:
W sieciach wyspecjalizowanych saloników
rośnie sprzedaż prasy. Jak udaje się
osiągać tak dobre wyniki?

8 milionów

Eko–prasa i eko w prasie – na ile coraz
powszechniejsze zainteresowanie
ekologią znajduje swój oddźwięk
w gazetach i czasopismach?

– to średnia dzienna sprzedaż
największej na świecie gazety –
japońskiego dziennika Yomiuri
Shimbun

Czas na e-kasy i e-paragony – internetowa
rewolucja w polskim handlu już się
rozpoczęła. Jakie zmiany czekają
w najbliższym czasie właścicieli sklepów?
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Drugi oddech
papierowej prasy
W

ostatnich kilkunastu latach
wielokrotnie wieszczono
ostateczny kres tradycyjnej,
papierowej prasy. W 2002 r., zaledwie 12 lat po uruchomieniu w Polsce
pierwszego łącza internetowego, jedna
z krajowych agencji interaktywnych
opublikowała nekrolog z datą śmierci
prasy drukowanej. Wyznaczono ją
na 2012 r. Znacznie ostrożniej podeszli
do tematu amerykańscy analitycy,
którzy w 2008 r. wyznaczyli ostateczny koniec papierowych gazet na lata
2017-2019 r. W czerwcu 2008
na łamach „The Washington Post”
Steve Ballmer, ówczesny dyrektor
generalny Microsoftu przekonywał:
„Za 10 lat żadne z mediów nie będzie

Warto wiedzieć
Za pierwsze wydanie „prasowe”
przyjęło się uważać rodzaj
rzymskiego informatora
urzędowego „Acta Diurna Populi
Romani”, założonego przez
Juliusza Cezara
w 59 p.n.e. Rozkwit prasy
nastąpił wraz z wynalezieniem
druku – wtedy to zaczęły
powstawać pierwsze periodyki
i magazyny we Włoszech
i w Niemczech. Pierwszą polską
gazetą był „Merkuryusz Polski
Ordynaryjny”, drukowany między
styczniem a majem w 1661 r.
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funkcjonowało inaczej jak tylko w Internecie. Żaden dziennik, żadne pismo
nie będzie istniało w wersji papierowej.
Wszystko będzie rozpowszechniane
w formie elektronicznej”.
Dziś prasę papierową czyta na świecie
ok. 2,7 miliarda ludzi, ponad dwukrotnie więcej niż wydania cyfrowe.
Ale spór o to, czy najstarsze medium
zostanie pokonane przez najmłodsze
trwa z różnym natężeniem cały czas.

telewizja nie wyparły z rynku papierowych gazet. Ale pod koniec lat 80.
ubiegłego wieku na rynku bardzo
szybko i bardzo agresywnie zaczęło
rozpychać się nowe medium – Internet.
Oswajanie Internetu
W początkowym okresie rozwoju Internetu w Polsce prasa traktowała
go z ostrożną rezerwą. Mniej więcej
do połowy lat 90. ubiegłego wieku
fot. archiwum

Prasa papierowa czy cyfrowa? Czy Internet uśmierci tradycyjne
wydania gazet i czasopism? A może uda się pogodzić te dwie,
skrajnie różne formy przekazu informacji? To pytania, które świat
mediów stawia sobie od ok. 20 lat. Wraz z upowszechnieniem się
Internetu rozpoczęła się największa w historii ewolucja rynku
prasowego. Trwa do dzisiaj, a jej ostateczny efekt nadal pozostaje
niewiadomą.

Stała groźba śmierci
Prasa liczy sobie, bagatela, około
2 tysięcy lat. Przez stulecia była ona
niekwestionowaną królową informacji – ich jedynym masowym i w miarę
powszechnym źródłem. Z racji
na ogromny wpływ społeczny cieszyła
się zasłużonym uznaniem. Aż do początków XX wieku. W 1920 r. w Pittsburghu (USA) rozpoczęto nadawanie
pierwszego, regularnego programu
radiowego. Dwa lata później w Wielkiej
Brytanii powstała rozgłośnia radiowa
BBC. A w 1928 r. odbyła się pierwsza
transmisja telewizyjna.
Wraz z pojawieniem się nowych mediów zaczęły pojawiać się coraz częściej
głosy o rychłym końcu świata papierowych gazet. Praktycznie od połowy
lat 60. nad drukowanymi gazetami
i czasopismami zawisło na stałe widmo
rychłej śmierci, przepowiadanej przez
różnego rodzaju ekspertów i naukowców. Wszystkie te przepowiednie
okazały się chybione – ani radio, ani

W 2012 r. tą okładką amerykański
„Newsweek” pożegnał się
z czytelnikami papierowej wersji
tygodnika. Dwa lata później
jednak wrócił do klasycznych,
drukowanych wydań.
uznawany był za akademicką ciekawostkę, bez większego znaczenia dla
zdecydowanej większości obywateli.
Dla mediów Internet nie był więc
nawet umiarkowanie interesujący.
Pierwsze publikacje, próbujące wyjaśniać, czym jest sieć Internetu i jak
może być wykorzystywana, pojawiły

Opinie
„Papier wygrywa również z powodów mieszczących się w sferze
psychologii. Treść przekazywana cyfrowo, nawet jeśli to jest
PDF „jeden do jednego” identyczny z papierem, czytana jest
szybko, pobieżnie, z mniejszym skupieniem. Takie mamy nawyki
w świecie digital. Natomiast kontakt czytelnika z wydaniem
drukowanym ma powab wydarzenia ważnego, żeby nie
powiedzieć - wyjątkowego, co sprzyja większemu skupieniu,
a przez to lepszej przyswajalności i zapamiętaniu treści.
No i ta atawistyczna ekscytacja zapachem farby. I ten szacunek
dla wysiłku edytorskiego, dla klasy papieru, dla kosztów, jakie
poniósł wydawca na druk. Człowiek lubi mieć coś pięknego
i pachnącego, jak to zgrabnie wyraził Jack Jackson wracając
do wydań papierowych po 4 latach istnienia wyłącznie online
jego kultowego magazynu” — prof. Wiesław Marciniak, „Renesans
magazynów special interest” (www.avt.pl)

fot. gettyimages
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Media zepchnie w całkowity niebyt.
W najlepszym okresie z Piano Media
współpracowały 42 serwisy medialne,
w tym także te należące do największych wydawców prasowych w Polsce. Dostęp do wszystkich można było
uzyskać w ramach jednej płatności –
tygodniowy abonament wynosił
9,90 zł, a miesięczny – 19,90 zł. Teoretycznie – taniej niż gdyby kupować
kilka tytułów w tradycyjnych, papierowych wydaniach.
Jednak po 4 latach działalności Piano
Media zniknęło z rynku. Firma tłumaczyła swoją decyzję „postępującymi
trendami na rynku”. Nieoficjalnie
wskazywano jednak bardziej prozaiczną przyczynę – niewielkie zainteresowanie internautów płatnym dostępem
do treści. Przyzwyczajeni
do darmowego dostępu użytkownicy
sieci nie chcieli płacić za informacje
nawet minimalnych kwot.
Wydawcy zdecydowali, że będą sami
rozwijać sprzedaż e-wydań i postawili
na własne, autorskie rozwiązania.
Internet się pogrąża,
prasa się broni

się na łamach dodatku do „Gazety
Wyborczej”, zatytułowanego „Komputer i biuro”. Dodatek ten był także
pierwszym polskim papierowym czasopismem, które znalazło się w sieci –
pojawił się w Internecie w 1994 r.
Od tego momentu można mówić
o początkach wchodzenia tradycyjnej
prasy do cyfrowego świata.
Start prasy w nowej rzeczywistości
został, niestety, obarczony „grzechem
pierworodnym” – wielu wydawców
na stronach internetowych umieszczało po prostu całość wydania
papierowego w formie pliku pdf.,
udostępniając je całkowicie za darmo.
W Internecie można więc było zupełnie bezpłatnie czytać tę samą gazetę,
za którą w kiosku, w wersji papierowej, należało zapłacić.
Co prawda serwisy prasowe w późniejszych latach zostały znacznie
ulepszone, zaprzestano udostępniania całego wydania w wersji pdf, ale
generalna zasada pozostała ta sama:
treści w Internecie – za darmo, treści

na papierze – płatne.
Udostępniając pełne wydania swoich
gazet i czasopism w Internecie, wydawcy starali się oswoić zupełnie nieznaną
im wówczas rzeczywistość i zaistnieć
w sieci. Spopularyzowali jednak przy
okazji model darmowego dostępu
do informacji, co bardzo szybko stało
się ich zmorą.
Nikt nie chce płacić
za informacje
W 2012 r. na polskim rynku zadebiutowała słowacka firma Piano Media.
Zaoferowała system, który zdawał się
być panaceum na największą bolączkę
wydawców – brak płatności za treści
publikowane w Internecie. Mechanizm był bardzo prosty – za stały,
niewielki abonament użytkownik
uzyskiwał dostęp do kilkudziesięciu
platform informacyjnych, działających
w ramach systemu. Po raz kolejny
zaczęły pojawiać się głosy, że oto nadchodzi właśnie ostateczny kres prasy
drukowanej, którą tym razem Piano

Po pierwszych latach euforycznego zachłyśnięcia się możliwościami
Internetu przyszedł moment refleksji
i otrzeźwienia. Symptomatyczny był
tu przykład amerykańskiego wydania „Newsweeka”. W 2012 r. redakcja
ogłosiła, że zaprzestaje drukowania
tygodnika, który od tej pory będzie
się ukazywał tylko w wersji cyfrowej.
Dwa lata później „Newsweek” uznał,
że ta decyzja była błędna i wrócił
do wersji papierowej. Niestety, w mniejszym nakładzie – część czytelników
została stracona.
Pozostali wydawcy byli dużo ostrożniejsi. „New York Times”, który jako
pierwszy na świecie mógł się pochwalić milionem subskrypcji na cyfrowe
wydania, bynajmniej nie zrezygnował
z wersji drukowanej. Wręcz przeciwnie
– ocenił, że perspektywy dla tradycyjnego wydania na najbliższe 10 lat
są bardzo obiecujące.
Spory wpływ na zdecydowanie większą ostrożność wydawców w przenoszeniu się do cyfrowego świata miały
bez wątpienia „choroby” Internetu –
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zalew fałszywych informacji, tzw. fake newsów, mowa nienawiści, afery
związane z manipulacjami użytkownikami i nieetycznym wykorzystywaniem ich danych. Sieć okazała się światem zdecydowanie mniej bezpiecznym niż sądzono, a użytkownicy zaczęli podchodzić ze zdecydowanie
większą rezerwą do internetowych newsów.
Reklama kocha papier

+

Prasa

sprawdzone źródło
informacji
wysoka jakość
merytoryczna
artykułów
unikalna treść

nieinwazyjne reklamy
przyciąganie uwagi
czytelnika

-

anonimowość zakupu

czas przekazu
wolniejszy niż w nowych
mediach
brak możliwości reakcji

brak interaktywności

Koło ratunkowe tradycyjnym, papierowym wydaniom rzucili reklamodawcy. To ich decyzje zaważyły na tym, że przychody z wydań cyfrowych
są wciąż nieporównywalnie niższe. Mając do wyboru wydanie tradycyjne
lub cyfrowe, reklamodawcy cały czas chętniej korzystają z tego pierwszego. Dlaczego? Bo reklama prasowa okazuje się skuteczniejsza, lepiej
zauważalna i wyżej oceniana przez odbiorców.
W 2016 r. w USA firma MarketingSherpa przeprowadziła badania na około 3 tysiącach dorosłych respondentów. 82 procent z nich wskazało
na reklamy w drukowanej prasie jako zaufane źródło informacji o produktach, usługach, promocjach itp.. Na drugim miejscu znalazły się reklamy
telewizyjne (80 proc.), na kolejnym - materiały drukowane dostarczane
pocztą (76 proc.). Czwarte i piąte miejsce zajęły odpowiednio: reklama radiowa i billboardy. A dopiero na 6. miejscu znalazły się reklamy w Internecie (61 proc.). Co ciekawe – grupę, na której prowadzono badania, stanowili
aktywni internauci.
W Polsce badania porównujące odbiór reklamy cyfrowej i papierowej
przeprowadziła, na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa, firma Kantar
Millward Brown. Okazało się, że ludzie czytają teksty w gazetach dłużej
i uważniej niż internetowe, a reklamy wydrukowane na papierze przykuwają większą uwagę.
Czas równowagi?
Po dość burzliwym dla prasy papierowej okresie wydaje się, że obecnie
weszliśmy w fazę spokojnego, dwutorowego rozwoju sposobu przekazywania treści. Wydawcy rozwijają swoje serwisy internetowe, dbając o to, aby
użytkownicy nauczyli się płacić za wartościowe treści. Internauci natomiast
powoli uczą się, że dobra, sprawdzona informacja, rzetelna analiza czy
ciekawa publicystyka mają swoją cenę. Wydania papierowe po raz kolejny
obroniły swoją pozycję i mają się całkiem dobrze.
Według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, w grudniu ubiegłego
roku najważniejsze dzienniki płatne zanotowały sprzedaż na poziomie
17 907 477 egzemplarzy, z czego e-wydania stanowiły ok. 4,6 procent.
Z kolei badane przez ZKDP czasopisma osiągnęły w listopadzie ub.r. wynik
20 641 041 sprzedanych egzemplarzy. Sprzedaż
e-wydań w tym segmencie
wyniosła 0,3 procent. Jeszcze
Warto wiedzieć
większą przewagę tradycyjne
Pierwsze internetowe łącze
wydania uzyskały w dziale
analogowe zostało uruchomione
czasopism branżowych
w Polsce 26 września 1990 r. Pięć
– na 242 853 egzemplarze
lat później zadebiutował pierwszy
sprzedane w listopadzie
krajowy portal informacyjny
2019 r. wydaniom cyfrowym
– Wirtualna Polska. A niespełna
przypadło zaledwie 0,06%.
Zdaniem wydawców
Jak sami wydawcy oceniają dziś podział cyfrowe
– papierowe? Czy preferują
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rok później, w kwietniu 1996 roku,
Telekomunikacja Polska umożliwiła
wszystkim chętnym dostęp
do Internetu przez modemy.
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którąś z form przekazu informacji czy też starają się zachować równowagę
pomiędzy nimi? O opinię poprosiliśmy przedstawicieli kilku wydawnictw
prasowych.
Joanna Urbaniak, Head of Product Development, Bonnier Business
(Polska) sp. z o.o.: Posiadamy grono lojalnych czytelników „Pulsu Biznesu”
w wersji papierowej, dla których każdego dnia pracujemy nad kolejnym
wydaniem. Wydanie papierowe posiada jednak ograniczoną liczbę stron.
Jego przygotowanie wymaga selekcji informacji spośród wszystkich treści
przygotowanych w danym dniu przez naszych dziennikarzy. Serwis nie
ogranicza nas w zakresie liczby czy długości artykułów, terminu publikacji oraz formatów, jakie chcemy wykorzystać. Z tego powodu, a także ze
względu na rosnące zainteresowanie czytelników subskrypcjami cyfrowymi, to w Internecie publikujemy więcej treści niż w wydaniu papierowym i na nim koncentrujemy działania. Z korzyścią także dla czytelników wydania tradycyjnego, którzy coraz częściej aktywnie korzystają
także z dostępu do dodatkowych treści w ramach subskrypcji cyfrowej.
Piotr Zmelonek, dyrektor wydawniczy „Polityki”: – Rozwijamy nasz serwis polityka.pl, jednak nadal podstawą naszego biznesu pozostają wydania
papierowe. Wierzymy głęboko, że zaufanie, którym obdarzają nas nasi
czytelnicy wynika z jakości tekstów i artykułów, które co tydzień publikujemy na łamach „Polityki”. Również wydawane przez nas czasopismo
„Forum” ma wiernych odbiorców i radzi sobie bardzo przyzwoicie na rynku
medialnym, zdominowanym przez serwisy internetowe. Od wielu już lat
rozwijamy nasze wydawnictwa specjalne. Do „Poradnika Psychologicznego
Ja My Oni”, „Pomocnika Historycznego” i „Niezbędnika Inteligenta” dołączyło w ostatnim roku pismo „Salon”, które jest poświęcone architekturze,
wnętrzom, designowi i stylowi życia. W tym roku planujemy kolejne wydawnictwa, które będą miały charakter poradnikowy i będą odpowiadały
na potrzeby i zainteresowania czytelników w różnych obszarach życia.
Jerzy Jurecki, wydawca „Tygodnika Podhalańskiego”: – Temat, jak pogodzić wydanie papierowe z Internetem, wraca na każdym kolegium redakcyjnym „Tygodnika Podhalańskiego”. Generalnie trzymamy się zasady, że
gazeta reklamuje portal, a portal – gazetę. W tym drugim przypadku jedynie zapowiadamy jakiś ciekawy materiał z adnotacją, że jego pełna treść jest
dostępna w wydaniu papierowym. Wiadomości o wypadkach drogowych
czy kronika kryminalna ukazują się tu i tu, ale ponieważ czytelnik płaci za
wydrukowany numer „Tygodnika”, staramy się, aby dostał coś więcej niż
może przeczytać na naszym czy innym portalu. Temat główny w „Tygodniku” jest więc pogłębiony i zawiera unikalne, wyjątkowe informacje.
Paweł Gago, dyrektor handlowy ds. czasopism, AVT-Korporacja sp. z o.o.: –
W naszym portfolio dominują tytuły specjalistyczne, a ostatnio obserwuje
się renesans papierowej prasy specjalistycznej. Nie ma konfliktu między
wydaniami cyfrowymi i papierowymi z dwóch powodów - jako wydawnictwu jest obojętne, w jakiej formie czytelnicy kupią nasze czasopisma – marże są z grubsza identyczne, bo tańsze wydania cyfrowe nie są obciążone
kosztami druku. Drugi aspekt to preferencje czytelników, które rozkładają
się w różnym stopniu. Są tytuły, które mają porównywany zasięg dla
wydań cyfrowych i papierowych oraz takie, dla których sprzedaż wydań
cyfrowych jest marginalna.
DARIUSZ MATEREK
KARINA ZAWADZKA
GRZEGORZ KOZERA

+
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Czarne chmury
nad makulaturą
Firmy zajmujące się sprzedażą i przerobem odpadów papierowych mówią wprost: mamy spory
kryzys. Makulatura – najpopularniejszy i w pełni biodegradowalny surowiec wtórny – w ciągu
kilkunastu ostatnich miesięcy zaczęła być surowcem niechcianym. I poważnym problemem, nie tylko
dla branży recyklingowej. Wszystko przez nowe przepisy – przede wszystkim te wprowadzone przez
rząd… Chin.

W

ciągu 2019 r. ceny za
tonę makulatury spadły
w Polsce z ok. 600 zł do
rekordowo niskiej kwoty 50-60 zł. To
postawiło pod ścianą wiele firm zajmujących się skupem i przetwórstwem
tego surowca. Spora część najmniejszych była wręcz zmuszona zawiesić
działalność. Dziś coraz częściej zdarza
się, że za odbiór dużych partii makulatury trzeba wręcz dopłacać. Surowiec
ten stał się niechcianym odpadem.
Problem makulatury to jednak nie
tylko polski problem.

Europa tonie w papierze
„Sektor recyklingu papieru znajduje
się obecnie w sytuacji kryzysowej”
– zaalarmowała w ubiegłym roku Eu-

Warto wiedzieć
Powtórne wykorzystanie 1 tony
papieru pozwala zaoszczędzić aż
1476 litrów ropy, 26,5 tys. litrów
wody, 7 m sześciennych miejsca
na składowisku i 4,2 tys. kWh
energii (czyli tyle, ile jest potrzeba
do ogrzania przeciętnego
mieszkania przez pół roku).
Produkcja papieru z makulatury,
a nie z pulpy drzewnej, oznacza
mniejsze o 75 proc. zużycie
energii, zanieczyszczenie
powietrza o 74 proc. i ilość
ścieków przemysłowych mniejszą
o 35 proc.
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ropean Recycling Industries Confederation (EuRIC), organizacja reprezentująca interesy firmy recyklingowych
z ponad 19 krajów Europy. Objawem
kryzysu, według EuRIC, jest chroniczna nadpodaż odzyskanego papieru,
co spowodowało dramatyczny spadek
cen makulatury – w czerwcu 2017 r.
była ona o ok. 300% wyższa niż
w czerwcu 2019 r..
Według danych EuRIC, w 2018 r.
w całej Europie zebrano ok. 56,5
milionów ton makulatury, zużywając jednocześnie do dalszej produkcji
ok. 48,5 miliona ton tego surowca.
Pozostała niezagospodarowana góra
odpadów papierowych, ważąca ok.
8 milionów ton. Europejskie firmy,
zajmujące się przerobem makulatury,
nie były w stanie zagospodarować tej
gigantycznej ilości surowca. Nadpodaż
makulatury spowodowała gwałtowną
obniżkę jej cen.
Na skutki nie trzeba było długo czekać. Mniejsi przetwórcy makulatury
padli, zamknęły się też trzy duże,
przerabiające ten surowiec papiernie:
w Niemczech, we Francji i w Finlandii.
EuRIC w swoim raporcie wskazała
powód tego gwałtownego kryzysu –
chiński zakaz importu odpadów.
Chińczycy ogrywają Zachód
Przez ostatnie lata głównym światowym odbiorcą makulatury były
Chiny. Papierowe odpady wędrowały
do Państwa Środka z całej Europy.
Tam były przerabiane na tekturę, by

w formie opakowań do milionów paczek i przesyłek z towarami „Made in
China” wrócić na rynek europejski. Do
Chin najczęściej wysyłano makulaturę gorszej jakości, zostawiając tę lepszą
do przerobu dla europejskich firm
recyklingowych. W 2018 r. Pekin
powiedział „dość”.
Chińczycy uznali, że priorytetem dla
nich jest wyczyszczenie własnego
rynku i zadbanie przy okazji o jego
konkurencyjność. Wprowadzili surowe ograniczenia importu 24 rodzajów „zagranicznych śmieci”, w tym
również makulatury. Przykładowo –
limity dotyczące ilości zanieczyszczeń
w papierze i tekturze, które wprowadził rząd w Pekinie, są ostrzejsze niż
te obowiązujące w Unii Europejskiej.
W ocenie zachodnich firm recyklingowych – praktycznie niemożliwe do
spełnienia. Blokując import makulatury z Zachodu, Chińczycy jednocześnie
podnieśli cenę skupu makulatury na
ok. 1600 zł za tonę (w Europie cena ta
wahała się wówczas na poziomie ok.
600 zł). Dzięki temu błyskawicznie
przestawili produkcję swoich firm
recyklingowych na surowiec własny.
Wszyscy zaczęli zbierać papier i oddawać do milionów punktów skupu. Bo
to im się po prostu opłaca.
Łącząc umiejętnie program ochrony
środowiska z programem ekonomicznym, Chińczycy jednocześnie pozbywają się góry własnych śmieci i stają
światowym liderem recyklingu. Chińskie zakłady przetwórstwa odpadów
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Skutki bolesne dla wszystkich
Makulaturowy kryzys to nie tylko
problem firm zajmujących się skupem
czy przerobem tego surowca. Dotyka
lub dotknie w krótkim czasie wszystkich, którzy mają w jakikolwiek sposób do czynienia z makulaturą. Firmy,
które produkują dużo papierowych
odpadów, już dziś mają spory problem
z ich zagospodarowaniem – o zbyt
coraz trudniej, magazyny powoli się
wypełniają. Firmy transportowe,
które przewoziły tony makulatury,
próbują się szybko przestawić na przewóz zupełnie innych surowców.
Problem dotyka również dystrybutorów prasy oraz wydawców.

– Niesprzedane egzemplarze gazet
i czasopism są własnością wydawców. W ich imieniu zajmujemy
się obsługą wszystkich zwrotów.
Odbieramy niesprzedane egzemplarze z punktów, przewozimy,
prowadzimy obsługę magazynową. Generuje to dla nas określone
koszty. Dotychczas rekompensowały je stawki uzyskane za oddaną
makulaturę, ale od drugiej połowy
ubiegłego roku sytuacja uległa
diametralnej zmianie. Drastyczny
spadek cen makulatury zburzył
to praktykowane przez ostatnie
lata rozwiązanie, zapewniające finansowanie obsługi zwrotów – mówi
Dariusz Materek, rzecznik prasowy
Kolportera. – Odpowiednia gospodarka niesprzedanymi egzemplarzami
jest bardzo ważna dla całego rynku
prasowego. My od przeszło 20 lat
współpracujemy wyłącznie z kilkoma
największymi i sprawdzonymi firmami, zajmującym się profesjonalnie skupem i utylizacją surowców wtórnych.
To nasza świadoma polityka, minimalizująca ryzyko wtórnego obiegu prasy
– wyjaśnia.

Warto wiedzieć
Polacy zużywają rocznie około
1 metr sześcienny papieru
(ok. 100 kg na osobę). To
znacznie więcej niż np. 10 lat
temu, gdy zużycie papieru na
jedną osobę wynosiło ok. 65 kg.
W USA roczne zużycie papieru
na jednego mieszkańca wynosi
ok. 230 kilogramów, w Europie
Zachodniej - ok.160 kilogramów.
Najmniej papieru zużywają
mieszkańcy Afryki
– ok. 8 kilogramów rocznie.

– Ceny makulatury reguluje rynek.
Oczywistym więc jest, że odczuwamy
skutki załamania cen tego surowca.
Pracujemy obecnie nad rozwiązaniem,
które pozwoliłoby nam i wydawcom
zniwelować skutki tego kryzysu –
dodaje D.Materek.
Wyłącznie czysta masa
Na ogólnoeuropejski kryzys, związany z decyzją Chin, nałożyło się zaostrzenie krajowych przepisów, doty-

fot. gettyimages

pracują pełną parą, przetwarzając miliony ton własnej makulatury. Niejako
przy okazji Chiny stały się jednym
z największych na świecie producentów celulozy – składnika do produkcji papieru. Zamiast sprowadzać ją
z Niemiec czy Austrii, jak to było do
niedawna, sprzedają ją obecnie całemu
światu po dość korzystnych cenach.
A Europa została z 8 milionami ton
swojej makulatury…
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Co może powstać z makulatury?
Papier toaletowy

zeszyty i książki

Chusteczki
higieniczne

Tektura
falista

bloczki budowlane

Papier do drukarek

brykiet opałowy
meble

czących gospodarki odpadami. Nowa,
przyjęta w lipcu 2018, ustawa o odpadach miała na celu przede wszystkim
powstrzymanie plagi dzikich wysypisk. Wprowadzono szereg niezwykle
ważnych zmian, zaostrzono odpowiedzialność itp. W ustawie nie znalazło
się jednak rozróżnienie firm zajmujących się odbiorem i składowaniem
odpadów od firm, które zajmują się ich
zagospodarowaniem, czyli recyklingiem. Skutki tego zaostrzenia prawa
odczuli również ci, którzy przetwarzają odpady. Oczywiście, również firmy
zajmujące się przerobem makulatury.
Spora część papierowych odpadów
znalazła się poza jakąkolwiek klasyfikacją. Za najczystszą uznawane
są ścinki z drukarni, pozostałe po
wydrukach z dzienników, które nie są
zadrukowane. Na drugim miejscu jest
makulatura gazetowa. Ale pod jednym warunkiem – nie może zawierać
żadnych dodatków. Niedopuszczalne są materiały drukowane metodą
fleksograficzną, a papier lakierowany
i powleczony folią jest traktowany
jako zanieczyszczenie makulatury.
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Do substancji i materiałów stanowiących barierę w recyklingu papieru
zalicza się jeszcze powłoki z tworzyw
sztucznych, asfaltu, parafiny, wosku.
Absolutnie zabronione są wszelkiego
rodzaju dodatki, często pojawiające
się w gazetach i czasopismach: płyty,
zabawki, elementy z tworzyw sztucznych, lakierowana tektura itp. Liczy
się wyłącznie „czysta” makulatura.
Najbardziej ekologiczny śmieć
Problem z makulaturą nie jest wyłącznie problemem gospodarczym,
dotyczącym określonej branży. To
także problem natury ekologicznej
i to w skali globalnej. Wyhamowanie
lub spowolnienie procesu recyklingu
makulatury oznaczałoby dziś poważne
problemy dla środowiska naturalnego.
Ten najbardziej ekologiczny śmieć,
w pełni biodegradowalny i wielokrotnie przetwarzany, pozwala prowadzić
nam znacznie bardziej oszczędną
i przyjazną środowisku gospodarkę.
Ekolodzy podają, że recykling tony papieru pozwala zaoszczędzić 17 drzew.
Jedno drzewo produkuje w ciągu

roku tlen dla 10 osób. Produkując tonę
papieru z makulatury, wykorzystuje
się ponad dwa razy mniej energii oraz
wody niż w przypadku wytwarzania
papieru z surowca pierwotnego. A przy
okazji zapobiega przedostawaniu do
atmosfery niemal 1 kilograma dwutlenku węgla.
Mimo różnego rodzaju surowców
dostępnych na rynku to właśnie papier
okazuje się być tym najbardziej ekologicznym. W ostatnich latach widać to
szczególnie mocno. Przy zasypującej
nas coraz mocniej masie plastikowych
odpadków, wyroby z papieru, tektury
przeżywają swój renesans. Bo po użyciu – już jako makulatura – są w pełni
bezpieczne.
I choć to paradoks, to wytwarzana
przez nas makulatura jest nam –
w swoich kolejnych wcieleniach – niezbędna do życia. Pytanie: czy zdążymy
się nauczyć ją w pełni wykorzystywać
i doceniać?
dariusz materek
„Wykorzystano m. in. materiały informacyjne
Europejskiej Konfederacji Przemysłu Recyklingu
(EuRIC)”

REKL AMA

Sprzedawaj
PRENUMERATY
TECZKOWE
ZALETY DLA SPRZEDAWCÓW

ZALETY DLA KLIENTÓW

• Masz zagwarantowaną sprzedaż

• najkorzystniejsza cena „Wyborczej”

przez cały miesiąc

w prenumeracie teczkowej:

• zyskujesz stałych klientów,

tylko 4,20 zł*

którzy codziennie będą odwiedzali

• dogodny sposób i miejsce odbioru

Twój punkt sprzedaży

• gwarancja dostępności

• masz możliwość automatycznego

• gwarancja zakupu

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

Wybory 10 maja
W niedzielę 10 maja br. odbędzie się pierwsza
tura prezydenckich, a druga tura – jeśli do niej
dojdzie – 24 maja. Kandydatami na urząd prezydenta RP są: obecny prezydent Andrzej Duda,
Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń,
Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz
i Krzysztof Bosak. W Polsce prezydent wybierany jest co pięć lat.

Brexit i co dalej
31 stycznia br. brexit stał się faktem – Wielka Brytania
opuściła Unię Europejską. Nie znaczy to jednak, że
trudne negocjacje się zakończyły. Obie strony mają
niecały rok na wynegocjowanie najważniejszych
porozumień, przede wszystkim handlowych. Istotne
będzie także ustalenie porozumienia dotyczącego
rozliczeń celnych i podatkowych.
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Koronawirus
a światowa
gospodarka

Epidemia koronawirusa będzie miała wpływ na sytuację gospodarczą.
Jak przewidują analitycy, koronawirus
zmniejszy tempo wzrostu PKB w Chinach, a tym samym również na świecie.
Epidemia odcięła od świata miasto
Wuhan, które jest jednym z ważniejszych
chińskich centrów przemysłowych, co
zakłóciło dostawy i wywołało zaburzenia
w logistyce na całym świecie. Oprócz
Wuhan produkcję wstrzymano także
w kilkunastu innych chińskich miastach
i prowincjach.
4 marca stwierdzono pierwszy przypadek
koronawirusa w Polsce.

zdjęcia: domena publiczna , pexels
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Przygotowania
do Euro 2020
Piłkarska Ekstraklasa w lutym zainaugurowała
sezon wiosenny, a w marcu kadra narodowa
rozpocznie przygotowania do Mistrzostw Europy (początek 12 czerwca). Na początek reprezentacja pod wodzą Jerzego Brzęczka rozegra
dwa mecze towarzyskie: z Finlandią (27 marca,
godz. 20:45, Stadion Wrocław) i z Ukrainą
(31 marca, godz. 20:45, Stadion Śląski). Kolejne
mecze towarzyskie, z Rosją i Finlandią, odbędą
się na początku czerwca.

Wyjątkowo ciepła
zima
Jak poinformował IMGW, styczeń 2020 r.
był piątym najcieplejszym styczniem
w Polsce w ostatnich 50 latach (19712020). W ostatniej dekadzie podobne
średnie temperatury miesięczne stycznia
odnotowano również w 2015 i 2018. Temperatury w styczniu 2020 r. prawie w całym kraju były znacznie powyżej normy
wieloletniej. Średnia temperatura powietrza wyniosła 2,2 st. C. Najwyższe zanotowane wartości temperatury przekroczyły
10 st. C w zachodniej części kraju.

Nowe numery
na policję
Od 24 lutego, aby dodzwonić się do konkretnej
komendy policji w dowolnym miejscu w kraju,
konieczne będzie wybranie wyróżnika MSWiA –
47, a nie standardowego numeru kierunkowego.
Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego
równolegle będą funkcjonowały dotychczas
używane numery lokalne. Szczegóły na stronie
policja.pl.

Deklaracje
do 30 kwietnia
Od 15 lutego można rozliczać deklaracje podatkowe za 2019 rok. Należy
to zrobić do 30 kwietnia. Do tego
samego dnia fiskus czeka na zapłatę
należnych mu pieniędzy, niezależnie od tego, w jaki sposób złożona
została deklaracja podatkowa.
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Buffett sprzedał dzienniki
140 mln dolarów – taką kwotę w gotówce zapłaciła firma Lee Enterprise
za 31 tytułów prasowych należących do Warrena Buffetta i jego holdingu
Berkshire Hathaway. Do amerykańskiego milionera należały takie dzienniki,
jak „Omaha World-Herald”, „The Richmond Times-Dispatch”, „Waco Tribune-Herald” czy „The Buffalo News”. Przy tej okazji media przypomniały, że
Buffett rozpoczynał karierę roznoszenia egzemplarzy „Washington Post”.

Niemcy promują dystrybucję
Bundestag zdecydował, że w 2020 r. państwo niemieckie powinno zaangażować się w promocję dystrybucji gazet. W budżecie na 2020 r. przewidziano
aż 40 mln euro na prenumeratę gazet. Start programu i wydatki są jednak
zablokowane do czasu opracowania ogólnej koncepcji. Jednym z powodów
powstania programu jest chęć pomocy państwa niemieckiego wydawcom
m.in. z powodu spadających nakładów prasy, jak i zwiększonych kosztów jej
dystrybucji.

„Nie” dla firm kopalnianych
Brytyjski koncern Guardian Media Group, który
wydaje tytuły dzienniki „The Guardian” oraz „The
Observer”, poinformował, że rezygnuje z przyjmowania reklam od firm wydobywających paliwa
kopalne. Kierownictwo Guardian Media Group ma
świadomość, że w pierwszych miesiącach ta decyzja wpłynie niekorzystnie na wyniki firmy, jednak
w ten sposób chcą wpłynąć na firmy, by zmniejszyły
emisje szkodliwych substancji.

Pierwszą od ponad wieku...
... i drugą w historii kobietą na stanowisku
redaktora naczelnego brytyjskiego tygodnika
„The Sunday Times” została Emma Tucker. Objęła
to stanowisko po Martinie Ivensie. Wcześniej
Emma Tucker była zastępcą redaktora naczelnego dziennika „The Times”. Pierwszą szefową
redakcji wychodzącego od 1821 r. tygodnika „The
Sunday Times” była Rachel Beer (w latach 18931901).

Słynny klub kontra „The Sun”
Znany klub piłkarski Manchester United złożył skargę do brytyjskiego
organu nadzoru mediów na dziennik „The Sun”. Według klubu, tabloid
wiedział o planowanym przez pseudokibiców ataku na dom wiceprezesa
MU Eda Woodwarda, jednak nie powiadomił o tym odpowiednich służb.
Zamiast tego wysłał reporterów, których relacja następnego dnia ukazała
się w „The Sun”.
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Prasa na świecie

REKL AMA

fot. gettyimages
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Czytelnicy chcą płacić
za wartościowe informacje
Na świecie rośnie liczba osób, które płacą za dostęp do informacji – zarówno drukowanych,
jak i cyfrowych – wynika z najnowszego raportu World Press Trends, przygotowanego przez
Stowarzyszenie Wydawców Gazet i Producentów Treści WAN-IFRA.
Jakość ma znaczenie
Według „World Press Trends 2019”,
liczba odbiorców wiadomości wzrosła
o 0,5 proc. w stosunku do poprzedniego badania. Oznacza to, że codziennie na świecie ok. 640 milionów
ludzi płaci za różne formy dostępu do
informacji, generowanych przez wydawców prasowych. Jak podkreślają
autorzy raportu, mimo notowanego
przez wydawców spadku przychodów, poziom zainteresowania
informacjami wykazuje od dłuższego
czasu tendencję wzrostową. Jest
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tylko jeden warunek – użytkownicy chcą płacić i szukają informacji
wartościowych, unikalnych, o dużym
poziomie wiarygodności. Czytelnicy
coraz wyraźniej zdają sobie sprawę
z tego, że chociaż w cyfrowym świecie można odnaleźć mnóstwo informacji, to tych niezależnych, opartych
na faktach, takich, którym można
zaufać, jest stosunkowo niewiele.
Dziennikarstwo wysokiej jakości
zaczyna zyskiwać na znaczeniu.
„Wiadomości to jedna z niewielu
transakcji, których prawdziwą wa-

lutą jest wiarygodność. Innowacyjni
dostawcy wiadomości, którzy służą
swoim klientom trafnymi, aktualnymi i zaufanymi informacjami,
w odpowiednich dla nich formatach,
będą się rozwijać i zyskiwać na
znaczeniu” – pisze dr François Nel,
jeden z ekspertów przygotowujących
analizę „World Press Trends 2019”.
– W dzisiejszym zalewie informacji
wątpliwej jakości konsumenci coraz
częściej szukają treści godnych zaufania. Wydawcy mają tego świadomość i dlatego starają się angażować
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w aktywne budowanie relacji z wymagającymi czytelnikami. Najnowsze dane pokazują wiele wyzwań, przed którymi stają
wydawcy, ale także ich znaczenie. Wolna
i niezależna prasa ma coraz większy wpływ
na rozwiązywanie wielu kluczowych
problemów społecznych, z którymi boryka
się współczesny świat – stwierdził Vincent
Peyrègne, dyrektor generalny WAN-IFRA.
Przychody z wydań drukowanych
Autorzy raportu zwracają również uwagę
na fakt, że mimo dużego nacisku wydawców na transformację cyfrową nadal 86%
przychodów zapewniają im wydania drukowane. Wydaje się, że ta tradycyjna forma
przekazu informacji ma się całkiem nieźle
– globalnie liczony nakład prasy na świecie
spadł tylko o ok. 1%. Oczywiście, obraz ten
jest różny w poszczególnych państwach
i dla poszczególnych tytułów. Przychody
z reklamy cyfrowej, jakie osiągają wydawcy, rosną (o ok. 5%), ale głównym źródłem
ruchu dla portali medialnych i wydań cyfrowych jest niezmiennie Google. A relacje
wydawców z tym gigantem bywają trudne.
Stowarzyszenie Wydawców Gazet i Producentów Treści WAN-IFRA zrzesza około
3 000 wydawców i firm technologicznych
z ponad 120 krajów. Przygotowywany co
roku raport „World Press Trends” wykorzystuje dane z ok. 50 krajów, zlokalizowanych
na wszystkich kontynentach, stanowiących
ok. 90 proc. globalnego rynku prasowego.
Jest najbardziej wiarygodną analizą kondycji prasy na świecie. Za jej przygotowanie
odpowiada zespół niezależnych ekspertów.
„World Press Trends” jest przygotowywany
przez WAN-IFRA od 1989 r.
Największa sprzedaż w Japonii
WAN-IFRA opublikowała również listę najlepiej sprzedających się gazet na świecie. Na
pierwszym miejscu znalazła się legendarna
japońska gazeta „Yomiuri Shimbun”, wydawana m. in. w Tokio, Osace, Fukuoce i kilku
innych miastach Japonii. Założona w 1874
roku „Yomiuri Shimbun”, jest uznawana za
gazetę o największym nakładzie na świecie
i wpisana do Księgi Rekordów Guinessa. Ma
nakład wynoszący ponad 13 mln egzemplarzy. Ukazuje się codziennie w dwóch wydaniach – dziennym i wieczornym.
dariusz materek

Top 10

najlepiej sprzedających się gazet
na świecie
Średnia dzienna sprzedaż (w milionach egzemplarzy)

1

„Yomiuri Shimbun” 8,115

2

„Asahi Shimbun” 5,604

3

„Dainik Bhaskar” 4,321

4

„Cankao Xiaoxi” 3,749

5

„Dainik Jagran” 3,410

6

„People’s Daily” 3,180

7

„The Times of India” 3,030

8

„The Mainichi Shimbun” 2,452

9

„Malayala Manorama” 2,370

10

„The Nikkei” 2,347

(na podstawie m.in. blog.wan-ifra.org)
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Książki
o prawdziwej miłości
Rozmowa z Łukaszem Modelskim, dyrektorem
programowym/redaktorem naczelnym Działu Książki
w Wydawnictwie Bauer o nowych seriach książkowych „Po
prostu miłość” i „Srebrna miłość”.

„NASZ KOLPORTER”: Do kogo są
adresowane obie serie?
ŁUKASZ MODELSKI: – Obie łączy
nadtytuł „Zdarzyło się naprawdę”.
Wkrótce, mam nadzieję, dołączą kolejne, nie tylko miłosne. Nasze adresatki
to dojrzałe kobiety, ceniące magazyny
lub opowiadania spod znaku „true
stories”. To czytelniczki specyficzne,
lubiące wczuć się w sytuację bohaterek, czerpiące przyjemność z życia
życiem kobiety, o której czytają. Zależy
nam na tym, by bohaterkami książek
były „kobiety takie jak one”, czyli jak
czytelniczki – z podobnymi kłopotami,
aspiracjami, stylem życia.

niż kiedykolwiek. Kiedy Bogumił
Niechcic wykrzykiwał do Barbary:
„Moja matka w twoim wieku nosiła
już czepiec”, ta była koło czterdziestki.
Niewątpliwie jednak, nasze adresatki
chcą czytać o perypetiach kobiet w ich
wieku, takich, które dzielą ich problemy. A grupa 60+ jest duża, ważna
i – w moim przekonaniu – wciąż zbyt
mało dopieszczona. To do niej adresujemy drugą serię: „Srebrna miłość”.
Zadziwiające, jak wiele bohaterek
w tym wieku przeżywa fascynujące
historie miłosne.

do naszych czytelniczek poprzez budowanie poczucia wspólnoty między
nimi a ich bohaterkami.

Panie chętniej od panów czytają
miłosne historie?
– Chętniej. Wynika to choćby z publikowanych co roku raportów Biblioteki
Narodowej. Kobiety w grupie 40-59 lat
są najliczniejszą w Polsce grupą wiekową czytającą dla przyjemności. To
do nich wprost skierowana jest jedna
z serii – „Po prostu miłość”. Przy okazji
– kobiety również chętniej czytają
thrillery – opowieści z dreszczykiem,
czyli gatunek, który zapewne dołączy
do serii „Zdarzyło się naprawdę”.

Podtytuł obu serii „Zdarzyło się
naprawdę” sugeruje, że autorami opowieści są czytelnicy/ czytelniczki. Jak
pozyskiwaliście ich historie?
– Wydawnictwo Bauer, od początku
swego funkcjonowania na polskim
rynku, zarchiwizowało tysiące wydrukowanych tekstów, po akwizycji
wydawnictwa Phoenix, zyskało kolejne tysiące. Repozytorium ludzkich historii będących w naszym posiadaniu
jest ogromne. Mamy w czym wybierać, co redagować, co skracać. Sądzę,
że przez dłuższy czas będziemy mogli
korzystać z zasobów archiwalnych.

– Skąd wiadomo, że osoby 60+ zainteresują się opowieściami miłosnymi
starszych ludzi?
Myślę, że dziś nazywać kogoś po
sześćdziesiątce „starszym” jest zabiegiem dyskusyjnym. Granice starości
przesuwają się w każdym pokoleniu,
dziś zresztą, mam wrażenie, bardziej

Czy są to opowieści utrzymane
w polskich realiach czy międzynarodowych?
– Bardzo zależy nam na tym, by to,
o czym piszemy, było jak najbliższe
czytelniczce. Być może na marzenia
w egzotycznym sztafażu przyjdzie
czas, na razie staramy się zaapelować

Czym się wyróżniają serie?
– Każda z serii jest zbiorem kilkunastu
historii. Nie są to kolejne rozdziały
jednej narracji, ale osobne całości. Można czytać je w tzw. wolnej
chwili, nie ma wymogu czytania całej
książki, fabuła jest skoncentrowana,
bo ograniczona do mniejszych form.
Czytelniczka może książce poświęcić
godzinę, ale bez uczucia niedosytu
i drążącego pytania „Co będzie dalej?”,
może zamknąć ten czas jednorazowo
także w 20 minutach. A w kolejnej
wolnej chwili przeczytać następną
historię. Książki stanowią serię, ale nie
są swoją kontynuacją.
Co bardzo ważne – książki są małe,
lekkie i... tanie. Wreszcie, zbiory ze
„Srebrnej serii” wydrukowane są
większą czcionką, teksty mają większą
interlinię, co znakomicie ułatwia
lekturę osobom mającym kłopoty ze
wzrokiem.
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Ile tytułów ukaże się w każdej serii
i w jakim cyklu wydawniczym?
– Jeśli serie się przyjmą, mamy
materiał na lata. Każda seria będzie
wydawana co miesiąc, ale kto wie
– nie mamy pewności, jakie będzie
zapotrzebowanie rynku. W każdym
razie, potencjalnie bylibyśmy gotowi
wydawać kolejne zbiory historii miłosnych nawet co dwa tygodnie.

Rozmawiał Grzegorz Kozera

REKL AMA

Miłość przychodzi w każdym wieku.
Nowe tytuły dla starszych i… jeszcze starszych.
Miesięczniki z serii Zdarzyło się naprawdę
wraz z promocyjną książką!
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Książki z serii Po prostu miłość to kilkanaście opowieści
o zdarzeniach, które naprawdę miały miejsce.
Ich bohaterki opowiadają o nich naszym redaktorom,
wspominając najważniejsze miłosne przeżycia. Czasem
słodko, czasem gorzko, zawsze bardzo życiowo. Kobiety
z różnych stron Polski, kobiety takie jak my!

Seria Srebrna miłość to historie
o późnym uczuciu. Ich bohaterki opowiadają
o tym, czego już się nie spodziewały – o wielkiej miłości,
która zmieniła ich życie nie patrząc w metrykę. Książki są
wydrukowane większą, wyraźniejszą, łatwiejszą do czytania
czcionką. Bo miłość, jak uczą nasze bohaterki, czeka
na nas w każdym wieku.
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Cadillac
o smaku ciastka
fot. automobilista

Europejskie wyobrażenia o Ameryce różnią się od rzeczywistości doświadczanej przez Amerykanów.
Blacha jak papier, wszystko zniesie, ale niektóre pomysły na renowację amerykańskich samochodów
są co najmniej naiwne.
konsumpcji – przedłużonej, niełapczywej – streszczonym w wierszyku
Stanisława Jachowcza „Zaradź złemu
zawczasu”, a zaczynającym się od słów
„Zaszyj dziurkę, póki mała” przypomina całym sobą. Także akcesoriami.
Gadżetami, które mają po kilkadziesiąt
lat i działają.
Lepszy od ciastek

Charakterystyczne nadwozie tego cadillaca było modyfikowane od 1934 r.
Takim jeździł Koziołek Matołek
Ten cadillac 62, rok 1940, całe „życie” spędził w Stanach i nikt poza
pierwszym właścicielem zdaje się, nie
wpatrywał się w niego z pożądliwą
chęcią uczynienia go „swoim i wyjątkowym”. Troszczono się o niego na
bieżąco i oszczędzono mu modyfikacji,
choć nie obyło się bez remontu, acz
umiarkowanie inwazyjnego.
Ten typ sylwetki, z pionową osłoną
silnika, dojrzewał od rocznika 1934,
gdy nieśmiałe wcześniej, opływowe
akcenty zdominowały nadwozia
koncernu. Ociężałe początkowo
bryły nabierały lekkości z każdym,
nowym modelem. Harmonia obłych,
gładkich elementów stała się synonimem nowoczesności i przeniknęła do
kultury masowej jako „nowy wzorzec
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samochodu”. Nawet Koziołek Matołek
w swoich przygodach gna kabrioletem, który wygląda na coś w rodzaju
„aerodynamicznego” oldsmobile’a.
Zaradź złemu zawczasu
Nietrudno wyobrazić sobie jazdę nim
na co dzień jeszcze i dziś, zwłaszcza
w mniejszej miejscowości, z dala od
głównych dróg i szczególnie w minionym roku, gdy październik tak
rozpieszczał złotą jesienią. Kto wie
zresztą, czy deszcz bębniący o dach
nie brzmi w cadillacu lepiej, bardziej
tęsknie niż w teraźniejszych samochodach, gdzie blacha z wierzchu ugina
się czasem pod naciskiem palca tyko
trochę mniej niż podsufitka.
Tu nic się nie ugnie. Cadillac się wyciera, ale nie drze. O dawnym stylu

Lakier i tapicerka nie są fabryczne,
ani nawet w pierwotnym kolorze. Wg
tabliczki znamionowej, auto było szare
z dwubarwną, szaro-zieloną tapicerką.
Pierwotny lakier pozostał prawdopodobnie na tablicy rozdzielczej. Także
silnik jest „nietknięty”. Lecz błękity
cadillacowi pasują, a tkaniny wnętrza
odpowiadają nastrojem epoce.
Do tej pory miał tylko dwóch właścicieli i po przybyciu do Polski
potrzebował tylko przeglądu. Jeździ
jak za dawnych lat, przeważnie na
„trójce”, bo redukować biegu zwykle
nie trzeba. Elastyczność niedostępna
dzisiejszym 3-cylindrowym, turbodoładowanym i zasuwającym jak chomik
w kołowrotku silniczkom jest na
wyciągnięcie nogi.
Niedocenianym narzędziem „budowania wizerunku” są ciastka. Na długo
przed papieskimi kremówkami była
proustowska magdalenka. Dzięki niej
literatura dla niestrudzonych znawców, „W poszukiwaniu straconego
czasu” to w końcu siedem tomów
niewartkiej akcji, stała się szerzej
znana przynajmniej jako hasło. Smak
słynnej magdalenki umoczonej w herbacie wywołał w narratorze lawinę
wspomnień i przemyśleń. Ten cadillac
działa podobnie, a starcza na dłużej.

REKL AMA
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Pierwsze kroki
do sukcesu
Kolporter od początku swojego
istnienia siedmiokrotnie zmieniał
siedziby. Pierwszą było prywatne
mieszkanie rodziców Krzysztofa
Klickiego przy ul. Romualda
w Kielcach. Większość przeprowadzek
miała miejsce w pierwszej połowie
lat 90. W 1990 r. siedzibą firmy był
dom przy ul. Mazurskiej w Kielcach.
Rok później biura firmy mieściły się
w parterowym budynku przy
ul. Górnej, skąd po kilkunastu
miesiącach Kolporter przeniósł się
do kamienicy przy ul. Krakowskiej.
W latach 1993-1994 siedzibą była
natomiast część budynku należącego
do kieleckiego kina „Moskwa” przy
ul. Staszica.
W Katowicach w październiku
1990 r. powstał pierwszy
terenowy oddział Kolportera.
Firma bardzo dynamicznie rozwijała
swoją podstawową działalność,
czyli dystrybucję prasy. Kolporter
dostarczał gazety do kiosków, sklepów
spożywczych i stacji benzynowych.
Ponadto uruchamiane były sezonowe
punkty sprzedaży – wózki prasowe.
W grudniu 1990 r., czyli zaledwie
7 miesięcy po powstaniu firmy,
Kolporter dostarczał prasę do ok. 150
punktów sprzedaży. Dystrybuowano
kilkanaście tytułów, a spółka
zatrudniała 5 osób.
Początek lat 90. to także rozwój
firmowej floty. Pierwszym
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fot. archiwum

Kontynuujemy nasz
jubileuszowy cykl, prezentujący
historię Kolportera. Dziś
prezentujemy najważniejsze
wydarzenie z pierwszych pięciu
lat działalności firmy
(1990 – 1995).

Siedziba Kolportera przy ul. Kolberga w Kielcach, rok 1995
po historycznym oplu firmowym
samochodem był robur, którym jeździł
z prasą Krzysztof Klicki (podczas
studiów zrobił zawodowe prawo jazdy
kategorii C). Wraz z rozwojem firmy
pojawiły się żuki, stary, a także czeskie
avie.
Na samym początku lat 90.
w Kolporterze wszelkie obliczenia
wykonywano na kalkulatorach.
Pierwsze próby komputeryzacji firmy
podjęto już w 1991 roku, a rok później
wprowadzono sieciowe systemy
komputerowe. 18 kwietnia 1994 r.
wprowadzono w Kolporterze pełną
komputeryzację systemu nadzielania
i dystrybucji prasy.
Pierwsze 5 lat działalności
Kolportera to czas niezwykle
intensywnego rozwoju –
praktycznie z miesiąca na miesiąc rosła
liczba punktów, do których spółka
dostarczała prasę, liczba oddziałów

terenowych i liczba pracowników.
W 1991 r. Kolporter dostarczał prasę
do ok. 800 odbiorców i zatrudniał
40 osób. Rok później sieć kolportażu
liczyła już ok. 2 500 punktów
sprzedaży, kolportowano ok. 250
tytułów, a zatrudnienie wzrosło do 261
osób. W 1993 r. ok. 300 różnego rodzaju
tytułów dostarczano do ponad 4 000
punktów w całej Polsce. Zatrudnienie
w Kolporterze praktycznie się
podwoiło – w spółce pracowało 461
osób. A rok później zespół liczył już
627 pracowników i menadżerów.
W styczniu 1995 r. Kolporter zmienił
formę działalności na spółkę akcyjną.
W 1995 r. Kolporter dysponował
magazynami, pakowalniami
oraz halami przeładunkowymi
o łącznej powierzchni 40 tys. mkw.
Firma posiadała także własną stolarnię
i ślusarnię o powierzchni 4 tys. mkw.,
w których produkowano m.in. kioski
i stojaki eksponujące prasę.
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Skąd wziął się pomysł na pracę
w Kolporterze?
Alina Janusz: – To była środa, 7
sierpnia 1991. Piłam u cioci kawkę,
a jej syn przeglądał gazetę i mówi
– „zobacz, Kolporter poszukuje
pracowników”. Zupełnie nie miałam
pojęcia co to w ogóle jest za firma.
Ale ponieważ szukałam pracy,
bo akurat skończyłam liceum
ekonomiczne, postanowiłam w tym
samym dniu podjechać pod wskazany
w ogłoszeniu adres. W biurowcu na
terenie Centrali Rybnej na ul. Górnej
w pomieszczeniu siedziało kilku –
może 2-3 - pracowników i Wiesław
Tkaczuk, który wtedy był dyrektorem
Oddziału. Zadał mi pytanie, czy umiem
obsługiwać komputer? Niepewnie
powiedziałam, że „tak”, choć biorąc pod
uwagę, że 30 lat temu jednostki miały
dostęp do takich urządzeń, ciężko
było o kogoś, kto taką umiejętność by
posiadał. Zobaczyłam, że obok stoi
jeden z pierwszych komputerów, na
którym były przeprowadzane testy.
I tak zaczął się mój pierwszy dzień
pracy. Dostałam ogromny stos kwitów
zwrotów, które musiałam wprowadzić
do zeszytu A4 ręcznie. Taki system
pracy obowiązywał około roku, zanim
został napisany program do kolportażu
tytułów, czyli nasz obecny KOLD.
Jak wyglądało Pani pierwsze
spotkanie z Prezesem Krzysztofem
Klickim?
– Już pierwszego dnia mojej pracy
prezes wszedł do pokoju i powiedział:
„zadzwoń do Katowic”. Nieufnie
spojrzałam na telefon typu „tulipan”
i zaczęłam się zastanawiać, o jakie
Katowice chodzi? Zupełnie nie
wiedziałam, że firma ma jakieś
inne, poza Kielcami, oddziały! Moje
przerażenie w oczach musiało być
ogromne, skoro nagle ktoś podsunął

fot. katarzyna ryczek

Jednym z pierwszych
pracowników Kolportera była
Alina Janusz, dziś kierownik
Działu Rozliczeń Wydawnictw
Pionu Administracji
Wydawnictw Kolportera. Oto
jak wspomina początki swojej
pracy.

– Po takie dyskietki chodziłam specjalnie na dworzec, a potem często okazywało się, że dyskietka
jest uszkodzona...

mi rozpiskę z numerami telefonów do
oddziałów. Wtedy były to tylko właśnie
Katowice i Wrocław.
Co Panią zaskoczyło?
– Na 5-lecie firmy trzech pracowników,
w tym ja, dostaliśmy telewizory Sony
25 cali. Bardzo nas to zaskoczyło, bo na
ówczesne czasy był to sprzęt „z górnej
półki”, absolutnie poza zasięgiem
marzeń.
Z tamtego okresu pamiętam też
wyjątkową atmosferę. Pomimo ogromu
zadań, o których niejednokrotnie
nikt z nas wtedy nie miał pojęcia,
z przyjemnością pracowało się
ponad godziny. Nikt nie odczuwał
też psychicznego zmęczenia. To był
naprawdę zespół fajnych ludzi, którzy
każdego dnia mieli poczucie robienia
czegoś ważnego.

Czy przez te lata wydarzyło się
coś śmiesznego, co do dziś Pani
z uśmiechem wspomina?
Przez tyle lat była cała masa śmiesznych
rzeczy. Ale coś, co dziś wspominam,
jako i śmieszne, i tragiczne zarazem,
to moment, gdy jeden z pracowników,
który chciał zobaczyć coś w systemie,
usiadł przed moim komputerem, a ja go
poprosiłam: „zanim zaczniesz testować,
zgraj mi, proszę, wszystko na dyskietkę”.
Na co on: „zbladłem, bo właśnie wszystko
skasowałem…”. Załamałam się. To był
calutki tydzień mojej pracy…. Wprawdzie
zadeklarował ponowne wprowadzenie
wszystkiego, ale jak zobaczyłam, z jakim
mozołem szukał literek po klawiaturze,
roześmiałam się, emocje mi opadły,
wygoniłam z pokoju i wszystko sama
wprowadziłam od nowa.
Rozmawiała karina zawadzka
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Jestem
zapracowana!
Katarzyna Kwiatkowska nie ma lekko. Aktorka dzieli swój czas
między pracę a samotnym macierzyństwem. W opiece nad córką
pomaga jej mama, dzięki czemu może poświęcić się zawodowym
wyzwaniom i występować nie tylko w serialach, ale także
na deskach teatru.

Jakieś nowe projekty pojawiają się
na horyzoncie?
– Jestem w rozlicznych zdjęciach
próbnych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jestem tak zagoniona,
że trudno mi znaleźć czas, żeby pójść
i kupić nowe ubranie do programu
„Szkło kontaktowe”, bo cały czas
chodzę tam w tym samym garniturze
i szpilkach. Wypadałoby zmienić choć
trochę stylizację (śmiech – przyp.red.).

W „Dobrze się kłamie” przez większą
część sztuki nie odrywacie się od
telefonów. Pamiętasz czasy bez komórek, gdzie wysyłało się listy zamiast
SMS-ów?
– Kiedy kończyłam szkołę teatralną,
nikt z najbliższych znajomych nie
miał telefonu. Śmialiśmy się z jednej koleżanki, która załatwiła sobie
„telefon-cegłę”, bo na początku te
komórki były bardzo duże. Żartowaliśmy wtedy z niej, że rozkręca jakiś
biznes. Wydawało nam się, że tylko
biznesmeni posiadają coś takiego, że to
przejściowa moda, a telefon będzie zawsze drogi i wielki. Pierwszy raz zobaczyłam iPhone w programie „Szymon
Majewski Show”. Naszym gościem był
Piotrek Adamczyk. Przyszedł i powiedział do mnie: „Kaśka, pokazać ci
coś?”. Wyjął wtedy iPhona, pokazał mi
zdjęcie i powiększył je palcami. Myślałam, że widzę magiczną sztuczkę, że to
David Copperfield. Nie mieściło mi się
to w głowie! (śmiech)

Ostatnio odbyły się dwie premiery teatralne z Twoim udziałem. W „Policja.
Noc zatracenia” musiałaś nauczyć się
gwary, sprawiło Ci to problem?
– W spektaklu mówię sztuczną gwarą,
która jest pomieszaniem ludowego
języka z czymś sztucznym, wymyślonym z elementami języka wysokiego.
Zdarzają się zwroty nawet po angielsku. To było trudne zadanie.

Jak kiedyś wyglądało umawianie się
na wspólne wyjście?
– To były czasy, gdzie słowo było
słowem. Trzeba było być słownym
i zorganizowanym oraz mieć dobrą
pamięć. Umawiano się pod teatrem,
muzeum, czy restauracją „za piętnaście” i tyle, trzeba było być. Jak się ktoś
spóźniał, to się czekało, a jak ktoś nie
przychodził, to zastanawiało się, co się

Obecnie grasz w dwóch serialach –
„M jak miłość” i „Stuleciu Winnych”.
Jakie losy czekają Twoje bohaterki?
– W „M jak miłość” rozwija się dosyć
solidnie wątek romansowy. Są tam
wzloty i upadki, związek jest bardzo
burzliwy i cały czas nie wiadomo,
co stanie się dalej. Niedawno skończyliśmy zdjęcia do drugiego sezonu
„Stulecia Winnych”. Nadal nie wiem,
jak udało mi się połączyć pracę na
tych dwóch planach oraz przygotować
dwie premiery teatralne jednocześnie.
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Katarzyna Kwiatkowska
(rocznik 1974) jest absolwentką
Akademii Teatralnej w Warszawie.
Popularność zyskała dzięki udziałowi w programie „Szymon Majewski
Show”. Była jurorką pierwszej edycji programu „Twoja twarz brzmi
znajomo”. W styczniu 2018 zadebiutowała jako komentatorka w audycji „Szkło kontaktowe” w TVN24,
występując z Grzegorzem Markowskim. Zagrała w ponad 40 polskich
filmach i serialach.

stało. Kilka razy byłam z kimś umówiona i ten
ktoś nie przyszedł. Wiadomo, że można sobie
w głowie budować różne scenariusze. Dopiero
na drugi lub trzeci dzień spotykało się tę osobę
i wtedy czekało się na wyjaśnienia. Niektóre
osoby w ogóle nie miały telefonu. Mój kolega
mieszkał na Jelonkach i musiał chodzić do budki telefonicznej, żeby gdziekolwiek zadzwonić.
Umiesz się oderwać od tej smyczy, na której
trzyma Cię telefon?
– Myślałam o tym, by zrobić sobie detoks od
telefonu i spędzać więcej czasu bez niego.
Jestem też łagodnie, ale jednak uzależniona
od gierek, które są maksymalnym pożeraczem
czasu. Jednak, bardzo sobie cenię to, że teraz
mam zawsze pod ręką encyklopedię, mapy,
dostęp do wiadomości, że mogę posłuchać radia
w każdym momencie...

fot. aKpa

Obecnie jesteś zaangażowana w kilka projektów zawodowych. Znajdujesz czas dla siebie?
– W ogóle! Mnóstwo czasu poświęcam na teatr,
a oprócz tego trwają zdjęcia do „M jak miłość”.
Od niedawna gram także w „Leśniczówce”.
Każdą wolną chwilę spędzam z dzieckiem, bawiąc się w lalkami. Nie mam nawet czasu, aby
gotować, na szczęście w tej dziedzinie odciąża
mnie mama. Ostatnio tak się podzieliłyśmy, że
mama gotuje typowo polskie potrawy - rosół,
pierogi, pomidorową, a ja bardziej nowoczesne.
Schabowego pierwszy raz przyrządziłam trzy
lata temu, jak w ciąży naszła mnie ochota.
Rozmawiała
Barbara Skrodzka/AKPA
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KOLEKCJA FIAT 125p
GRATKA DLA PASJONATÓW
POLSKIEJ MOTORYZACJI!

Kultowy „duży Fiat” wjeżdża do kiosków z najnowszą kolekcją De Agostini!
W każdym numerze znajdą się szczegółowo odwzorowane elementy
samochodu, wraz z czytelną instrukcją ich montażu. Ponadto, każdy
numer kolekcji będzie zawierał artykuły poświęcone marce Fiat, jej
związkom z polską motoryzacją, najbardziej znanym konstrukcjom
i przełomowym momentom rozwoju. Nie zabraknie mało znanych
faktów, anegdot i nigdy wcześniej niepublikowanych zdjęć!
Start kolekcji zaplanowany jest na 18 marca. Drugi numer ukaże się
po dwóch tygodniach. Sukces wcześniejszych kolekcji De Agostini
„Polonez 1500” i „Fiat 126p” przeznaczonych zarówno dla początkujących,
jak i doświadczonych modelarzy, pokazuje, jak duże zapotrzebowanie
na tego typu produkty wydawnicze jest na polskim rynku. Gorąco zachęcamy
partnerów Kolportera do dystrybucji tej jakże wyjątkowej nowości.

W każdym zeszycie stałe rubryki:
GALERIA

NA PRZESTRZENI DZIEJÓW

GALERIA
INSTRUKCJA MONTAŻU
INSTRUKCJA MONTAŻU

NA PRZ
GALERIA

REKL
AM
TV A

ELIA
MOKŁD
ADAN

DO S
W S K A LI

1:8

ŚWIECĄCE
REFLEKTORY

ORYGINALNE
OZNACZENIA REALISTYCZNE
I SYMBOLE
WNĘTRZE

ZESTRZENI DZIEJÓW
NA PRZESTRZENI DZIEJÓW

RUCHOME
KOŁA

WIERNIE
ODWZOROWANE
SZCZEGÓŁY

OTWIERANE
DRZWI I OKNA

W zeszytach: Najsłynniejsze samochody, najciekawsze
konstrukcje, polskie licencje, archiwalne zdjęcia.
PLUS intrukcja montażu krok po kroku.
Dane wydawnicze:
Kolekcja „Fiat 125p”
Cena numeru 1: 4,99 zł.
Cena numeru 2: 19,99 zł.
Cena numeru 3: 34,99 zł.
Przewidywana długość kolekcji:
110 numerów.
Częstotliwość:
Numery 1-10 - co 2 tygodnie,
od numeru 11 - co tydzień.

WYMIARY
MODELU

53 cm
szerokość: 21 cm
wysokość: 18 cm
długość:

(wartości przybliżone)

REKL AMA
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Soki pijemy
wczesną wiosną
Soki to kategoria, która wyraźnie wyróżnia się na tle innych napojów – szczyt jej sprzedaży przypada
na wczesną wiosnę (zwykle marzec), a nie na najgorętsze miesiące wakacyjne.

J

ak wynika z danych CMR, w 2019 r.
wartość sprzedaży soków i nektarów owocowych i warzywnych
w sklepach małoformatowych do 300
m2 wzrosła o 9% w porównaniu do tego
samego okresu rok wcześniej, natomiast
liczba transakcji była o 6,2% wyższa.
Oferta soków i nektarów owocowych
i warzywnych w placówkach małego
formatu jest dość szeroka – w 2019 r.
klienci sklepów małoformatowych
mogli wybierać średnio spośród
aż 35 wariantów.
W większych opakowaniach
W sklepach małoformatowych klienci najczęściej kupują soki i nektary
w większych opakowaniach, o pojemno-

ści powyżej 500 ml – w 2019 r. odpowiadały one łącznie za ponad 60% wartości
sprzedaży tej kategorii, a w grudniu,
kiedy duża część zakupów jest dokonywana z myślą o świętach i zabawie
sylwestrowej, ich udziały sięgały około
70%.
Zwykłe soki o dłuższym terminie
przydatności do spożycia są dostępne
w niemal każdym sklepie małoformatowym. Bardzo podobna kategoria,
obejmująca soki NFC i świeże (czasem
nawet jednodniowe) ma jednak znacznie słabszą dystrybucję – tego typu
produkty można kupić w zaledwie co
trzeciej placówce małego formatu.
W odróżnieniu od zwykłych soków
i nektarów, w kategorii soków świeżych

POZOSTAŁE

28%
34%

MARKI WŁASNE

TYMBARK

7%

14%

Świeże i tłoczone
Jak wynika z danych CMR, soki świeże
i tłoczone są kupowane głównie w dni
powszednie (na soboty i niedziele przypada tylko około 15% transakcji), głównie w godzinach porannych – co piąta
transakcja ma miejsce miedzy godziną
7.00 a 9.00. W przypadku zwykłych
soków sprzedaż w ciągu dnia rozkłada
się w miarę równomiernie, choć małe
pojemności lepiej sprzedają rano, natomiast większe wieczorem.
Elżbieta Szarejko, CMR

fot. gettyimages

Soki i nektary*

i tłoczonych największe znaczenie mają
małe opakowania (do 300 ml). Tego
typu produkty zwykle są sprzedawane
w szklanych butelkach.

16%

KUBUŚ

HORTEX

*udziały marek w wartości sprzedaży sklepy małoformatowe do 300 m², 2019 r.
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Podatki
– nowa skala i ulgi
Krzysztof Nowek
Kierownik Działu Audytu Korporacyjnego
BC&O Polska Sp. z o. o.

Przypominamy o kolejnych zmianach w przepisach, które obowiązują podatników od początku
bieżącego roku.

P

o pierwsze, od 1 stycznia 2020 r.
dokonanie przelewu o określonej
wartości na rachunek bankowy,
który nie został ujawniony na tzw. białej liście (pisaliśmy o tym w poprzednich miesiącach), będzie obłożone
sankcją w postaci obowiązku wyłączenia tej płatności z kosztów uzyskania
przychodów. Negatywne konsekwencje finansowe takiego błędu dotyczyć
będą także podatku VAT.
Ulga za złe długi
Także od 1 stycznia 2020 r. podatnicy
PIT i CIT mogą korzystać z tzw. ulgi
na złe długi. Pozwala ona wierzycielowi na pomniejszanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności
(zaliczaną do przychodów należnych),
jeżeli nie zostanie ona uregulowana
lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia
upływu terminu jej płatności, który jest
określony w umowie lub na fakturze
(rachunku). Nowe przepisy przewidują
również konsekwencje dla dłużników,
zobowiązując ich do zmniejszenia
kosztów uzyskania przychodów lub
do doliczenia niezapłaconej kwoty
do przychodu. W przypadku wierzyciela zastosowanie ulgi na złe długi jest
dobrowolne, natomiast dłużnik jest
zobowiązany do zwiększenia podstawy
opodatkowania w przypadku niezapłacenia faktury w określonym terminie.
Wierzyciel może korzystać z ulgi, jeżeli
od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność lub zawarcia
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umowy nie upłynęły dwa lata. Ulga
w podatkach dochodowych jest analogiczna do rozwiązań obowiązujących
już w rozliczeniach VAT.
Jeżeli po roku podatkowym, za który
dokonano zmniejszenia podstawy opodatkowania, wierzytelność zostanie
uregulowana, podatnik obowiązany
jest do zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty
w zeznaniu podatkowym składanym
za rok podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana W przypadku, gdy po roku podatkowym, za
który dokonano zwiększenia podstawy
opodatkowania, zobowiązanie zostanie
uregulowane, podatnik zmniejsza
podstawę obliczenia podatku w zeznaniu podatkowym. Jeżeli wartość
zmniejszenia podstawy obliczenia
podatku jest wyższa od podstawy
opodatkowania, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej
jednak niż przez okres 3 lat.
Nowa skala podatkowa
W 2020 r. obowiązuje nowa skala
podatkowa. Jej zmiana wiąże się
z obniżką stawki podatkowej PIT
z 18% na 17%, która nastąpiła
w ubiegłym roku. Przypomnijmy,
iż od 1 października 2019 r. ustawodawca wprowadził 17% stawkę
podatku. Co do zasady miała ona
zastosowanie przy obliczaniu mie-

sięcznych zaliczek na podatek dochodowy przez płatników. Wszystkich
podatników w rozliczeniu rocznym za
2019 r. obowiązuje stawka podatkowa
w wysokości 17,75%. Od 1 stycznia
2020 r. 17,75% stawka podatkowa
nie ma już zastosowania. Na ten rok
stawką z pierwszego przedziału skali
podatkowej jest stawka w wysokości
17%. Obowiązuje ona wszystkich podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej,
zarówno na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
jak i w rozliczeniu rocznym.

Przypominamy
Od 1 stycznia 2020 r. każdy
przedsiębiorca podatek VAT,
PIT czy CIT powinien wpłacać
wyłącznie na indywidualny
rachunek podatkowy, tzw.
mikrorachunek podatkowy.
Jest on wykorzystywany
wyłącznie do dokonywania
wpłat wspomnianych podatków.
Indywidualne rachunki podatkowe
nie służą do zwrotu podatków
i nadpłat. Mikrorachunek
podatkowy można sprawdzić
korzystając z generatora na
stronie podatki.gov.pl lub
otrzymać w dowolnym urzędzie
skarbowym.
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Imprezowa kolekcja
MojiPops, najbardziej rozemocjonowane postacie, powracają!
Tym razem w wyjątkowo imprezowym nastroju!
MojiPops są figurkami dla dzieci, z wymiennymi buziami, które wyrażają
różne emocje, np. radość czy zaskoczenie. Twarzyczkę każdej figurki można odwrócić, by na drugiej stronie odkryć zupełnie nowy wyraz twarzy.
90 nowych postaci
MojiPops Party to ponad 90 zupełnie nowych postaci, w tym brokatowe
i z perłowym połyskiem. Wśród nich ukrywa się Poppy Celebrity, czyli
najrzadsza i najtrudniejsza do znalezienia figurka, która jako jedyna ma
wykończenie w złotym kolorze. Wszystkie figurki są dostępne w saszetkach, czyli tzw. one packach.
Grupy postaci są różne: Gardeners, Foodies, Fruttis, Crafties, Homies i Cuties. Każda z nich ma własny Club House
z wyjątkowymi akcesoriami, w którym mogą bawić się z innymi MojiPopsami. Na dachu klubu można ustawić również
Club Room i w ten sposób stworzyć ciekawe konstrukcje.
Do zebrania jest aż 6 różnych Club House i 6 Club
Rooms, czyli małych pokoików (każdy w 2 wersjach
kolorystycznych).
Mieszkańcy MojiLandu
Przygodę z MojiPops Party warto rozpocząć od Zestawu startowego, który
składa się z przewodnika przedstawiającego MojiLand i jej mieszkańców
oraz kilku dodatków: breloczka, figurki MojiPops, Club Room i perłowej
postaci. Są tu również zagadki do rozwiązania i naklejki z ulubionymi
bohaterkami.
Kolekcję MojiPops Party można uzupełnić dzięki dwóm blistrom. Blister 8
Pack to aż 8 różnych postaci, z których dwie to rzadkie MojiPops z efektem perłowym. Natomiast Blister 4 Club Room, oprócz czterech figurek
(w tym jednej z brokatem), zawiera dwa pokoiki z efektem perłowym
i brokatowym.
Czas zacząć imprezę z MojiPops Party!
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Zasady darowizny
Agata Antoniak
Specjalista ds. prawnych
Pretorius Sp. z o.o.

Darowizna jest umową nieodpłatną, umożliwiającą dokonanie dobrowolnego przekazania danego
składnika majątku drugiej osobie. Nieodpłatność oznacza, że darczyńca nie otrzymuje od
obdarowanego zapłaty za przekazane świadczenie.
Co można podarować
Zarówno po stronie darczyńcy,
jak również obdarowanego może
występować kilka osób. Zazwyczaj
w ramach darowizny przedmiotem
obdarowania jest określona kwota
pieniędzy, gdzie darczyńca dokonuje
przelewu bankowego na rachunek
obdarowanego. Można również
przekazać pieniądze w gotówce, gdzie
wejście w ich posiadanie przez obdarowanego uważane jest za moment
wykonania darowizny.
Umowa darowizny powinna być
zawarta w formie aktu notarialnego, ale niedochowanie tej formy nie
powoduje jej nieważności w przypadku, gdy przyrzeczone świadczenie
zostało spełnione. Są jednak wyjątki,
gdzie ustawa nakazuje bezwzględne
zachowanie konkretnej formy, np.
gdy chcemy przekazać w ramach
darowizny nieruchomość.
Zwolnienia od podatku
Należy pamiętać, że wszystkie darowizny są objęte podatkiem od spadku
i darowizn. Na szczęście, przewidziane zostały pewne zwolnienia,
poprzez wyróżnienie trzech grup
podatkowych:
I. Małżonek, zstępni (syn, córka,
wnuki, prawnuki), wstępni (matka,
ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć,
synowa, rodzeństwo, ojczym,
macocha, teściowie. W przypadku
tej grupy kwota wolna od podatku
wynosi 9 637 zł.
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II. Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo
rodziców, zstępni i małżonkowie
pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków,
małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Kwota wolna dla tej grupy to
7 276 zł.
III. Inne osoby niezaliczone do żadnej
z powyższych grup, a kwota wolna
to 4 902 zł.
Darowizny niższe od ww. wartości
zostają zwolnione z podatku. Natomiast w przypadku przekroczenia,
podatek obliczany i płacony jest od
nadwyżki. Kwoty wolne od podatku uwzględniają sumę wszystkich
darowizn od tego samego darczyńcy
przez okres 5 lat.
Ponadto w ramach grupy I została
dodatkowa wyróżniona grupa 0,
do której należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo,
macocha i ojczym. Dzięki tej grupie, obdarowany mimo przekroczenia kwoty wolnej od podatku
9 637 zł, może zostać zwolniony
od jego uiszczenia. Aby stało się to
możliwe, należy zgłosić darowiznę
do właściwego urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy.
Termin do zgłoszenia zaczyna
biec od dnia powstania obowiązku
podatkowego, czyli dnia otrzymania darowizny. Jeżeli obdarowany
w wyznaczonym czasie nie dokona
właściwego zgłoszenia darowizny od osoby najbliższej, np. od

rodziców, podlega ona opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Natomiast
darowizna w postaci otrzymanej
kwoty pieniężnej w grupie 0 powyżej
kwoty wolnej od podatku, nie podlega
opodatkowaniu, gdy jej otrzymanie
zostanie odpowiednio udokumentowane dowodem przekazania na
rachunek bankowy bądź przekazem
pocztowym.
Z przywileju zwolnienia od podatku
dla najbliższej rodziny nie skorzystają
osoby żyjące w związku nieformalnym. Partner zostanie zakwalifikowany do grupy III, co uniemożliwi
zwolnienie jak w przypadku małżonków.

Warto wiedzieć
Poza pieniędzmi i konkretnymi
przedmiotami, darczyńca
również ma prawo do przekazania
określonego prawa: autorskiego,
użytkowania wieczystego
i własnościowego prawa do lokalu
spółdzielczego.
Darowizną może być także
umorzenie danego zobowiązania,
w szczególności zobowiązania
obdarowanego wobec darczyńcy,
a także obdarowanego wobec
osoby trzeciej.

REKL AMA
Naklejki
iskierki

899

Naklejki
iskierki

Słodkie
zwierzaki

Nasz atlas to:
• wygodny, kieszonkowy format,
• ilustracje prezentowanych roślin ze wskazaniem najważniejszych cech
ich wyglądu,
• informacje dotyczące zbierania ziół ze wskazaniem, które części
pozyskiwać oraz w jaki sposób je przygotowywać i przechowywać,
żeby nie straciły swoich właściwości,
• ramki z ostrzeżeniami przed trującymi właściwościami niektórych
gatunków,
• ciekawostki o prezentowanych roślinach, związanych z nimi wierzeniach
oraz dawnych sposobach ich wykorzystania,
• mapy zasięgu występowania gatunków w Polsce,
• około 400 fotografii ukazujących rośliny w ich naturalnym środowisku
lub w uprawach oraz wykonanych z nich preparatów medycznych,
jak napary, ekstrakty, maści i inne.

Książkę można zamówić telefonicznie: 801 000 869
lub przez internet: literia.pl
Drukarnia im. A. Półtawskiego
www.drukarnia.kielce.pl

Wszystkie rośliny przedstawione w atlasie mają lecznicze właściwości. Wiele z nich zawiera jednak związki, których przyjmowanie w większych dawkach może bardziej zagrozić, niż pomóc
naszemu zdrowiu. Niektóre z nich mają wręcz właściwości trujące. Przy takich gatunkach umieściliśmy ostrzegającą ramkę
UWAGA!, w której zamieszczone są informacje o zawartości
niebezpiecznych związków oraz dolegliwościach, które może
wywołać spożycie tej rośliny.

kontynentów. Znajdziesz tu rozdziały o państwach świata,

Atlas

geograﬁi, roślinach, zwierzętach, architekturze, ludziach,
kuchni i sporcie. Opisane atrakcje i ciekawe miejsca są pięknie
zilustrowane i zaznaczone na mapach.

ROŚLIN 12
LECZNICZYCH
I ZIÓŁ

Występowanie

zł

Część znajdujących się w książce ziół i roślin leczniczych to gatunki rodzime dla polskiej flory. Wiele jednak jest obcych, ale
poprzez długoletnią uprawę na terenie naszego kraju zdążyły
się tu zadomowić i rozprzestrzenić. Są również gatunki znane
niemal wyłącznie z prowadzonych upraw, a ich występowanie
w naturalnym środowisku należy do rzadkości. Kolory map
zasięgów oprócz ukazania rozmieszczenia gatunku na terenie
Polski informują także, które gatunki są rodzime, a które obce
dla naszej flory.

w tym 5% VAT
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zł

zł
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Lekceważymy osteoporozę, bo rozwija się
niezauważona i przez długi czas nie powoduje
bólu. Jeśli jednak pozostaje nieleczona,
prowadzi do fatalnych skutków. Nie czekaj
więc, bądź o krok przed nią. Odpowiednią
dietą i preparatami można znacznie spowolnić
jej rozwój. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka.
A może ktoś z twoich bliskich potrzebuje
prostego przepisu na mądre życie z tą chorobą?
Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Zabawy grafomotoryczne to zbiór 30 ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym, które w zachęcający sposób
przygotowują do nauki pisania. Wesołe zwierzątka i
przerywane kolorowe linie łączą naukę z zabawą. Każde z rozwiązanych zadań można pomalować farbami,
kredkami, flamastrami lub wykleić bibułą lub kolorowym papierem. „Mamo, tato, już umiem” to kreatywne
narzędzie pomocne w rozwijaniu motoryki małej.

TWÓJ
PORADNIK

OSTEOPOROZA

57

Książka zawiera podzielone tematycznie opisy wszystkich

Słodkie
zwierzaki

18

UWAGA!

zł

(w tym 5% VAT)

Atlas prezentuje 67 gatunków ziół i roślin leczniczych, z których większość
możemy sami zbierać w lasach i na łąkach albo uprawiać w przydomowych
ogródkach lub na balkonach. Zapraszamy do poznania roślin, które od wieków pomagają zwalczać różne dolegliwości oraz pobudzają kubki smakowe.

ATLAS ROŚLIN LECZNICZYCH I ZIÓŁ

Rośliny są podstawą naszego pożywienia
i to głównie one dostarczają nam
składników odżywczych potrzebnych
do codziennego funkcjonowania. Dziś,
gdy w wyniku chorób lub dolegliwości
to funkcjonowanie bywa zaburzone,
najczęściej sięgamy po przygotowane
w laboratoriach tabletki. Zapominamy,
utkie maluszki – któż ich nie lubi? To prawdziwe
że jeszcze niedawno głównym środkiem
. One czekają, aż je przytulisz. Pobaw się
zaradczym w takich sytuacjach
erzątkami i dopasuj je do ramek, a one
były rośliny – te o uzdrawiających
z pewnością słodko się do
ciebie uśmiechną.
właściwościach. Wielką zaletą ziół i roślin
leczniczych jest to, że jeśli stosuje się je
w odpowiedni sposób, działają łagodnie
i nie wywołują skutków ubocznych,
AUTOR: Dorota Skwark
SKŁAD: Małgorzata Anczykowska
a poza tym nie zawierają toksyn.
ILUSTRACJE: © Shutterstock, 123rf
naklejek
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w kuchni,
Copyright © by Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2020
wzbogacamy smakZ
i aromat
naszych
ISBN: 978-83-8091-870-2
BROKATEM
ISBN: 978-83-8144-324-1
potraw i wspomagamy procesy
h!
Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49 trawienne, jednocześnie dostarczając
d
www.ringieraxelspringer.pl
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gatunek rodzimy w swoim
naturalnym zasięgu (może być
popularny także w uprawach)
gatunek obcy dla naszej flory,
ale dobrze zadomowiony i liczny
w naturalnych siedliskach
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Córka morza

Labirynty, kolorowanki, znajdowanie
Norweskaróżnic,
saga łączenie kropek i wiele innych zadań
to zbiór ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym. Bawiąc się ze swymi

Elizabeth obudziła się gwałtownie. Przetarła
mokre od potu czoło. – To bez sensu – wymamrotała
i spuściła nogi na podłogę. Zimno szybko ją otrzeźwiło.
Umyła się w lodowatej wodzie, ubrała, ale nie splotła
na nowo warkocza, tylko poczłapała do kuchni.
Na dole panowało przenikliwe zimno, podeszła
więc do paleniska i dołożyła do ognia. Przez chwilę
zastanawiała się, czy nie zaparzyć sobie kawy, ale
zrezygnowała. Odwróciła się i wyjrzała przez kuchenne
okno. Miała wrażenie, że serce przestało bić w jej piersi.

ria.pl

999

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE
• LABIRYNTY • KOLOROWANKI

KOLEKCJA
A N I Z Z I E LO N EG O W ZG Ó R Z A

zł
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ulubieńcami, przedszkolaki doskonalą umiejętności grafomotoryczne, ćwiczą
koncentrację oraz rozwijają kreatywne myślenie.

W płomieniach

ze

Srebrnego Gaju
L U C Y M A U D M O N TG O M E R Y

Córka morza W płomieniach

Andreasowi nie daje spokoju sen o kobiecie z długimi,
miękkimi włosami, której usta smakują jak dzikie maliny.
Nie potrafi o niej zapomnieć. Elizabeth tymczasem odkrywa,
że ze spiżarni w Dalsrud zaczyna znikać jedzenie. Zauważa też
ślady na śniegu. Wygląda na to, że ktoś obcy nocował
na sianie w stodole. Służący również są przekonani, że nocą
słyszą podejrzane odgłosy... W domu robi się nieprzyjemnie.

•

– a bohaterami wszystkich są kotki. Książeczka Wesołe łamigłówki z kotkami

124 naklejki dla stylistki na wiosnę

wnież:

14/02/2020 11:03

04/02/2020 12:48

Córka morza to fascynująca saga
rozgrywająca się w XIX w. w Norwegii
w niezwykłej scenerii wysp Lofotów.
Lofoty to norweski archipelag leżący
za kołem podbiegunowym z wysokimi, stromymi
skałami spadającymi pionowo do morza,
przepięknymi piaszczystymi plażami
oraz malowniczymi osadami.

i Ania
osennej zabawy.
riuszy i mnóstwo
butami i dodatkami.
y swoje przyjaciółki
w co ubiorą się
ki!

Tom 9. w sprzedaży od 24 marca 2020 r.

Cena 12,99 zł
w tym 5% VAT
Indeks 430 714

dla dziewczynek
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Indeks 409 26X

poleca

Trine Angelsen
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Figurka kotka jest nieodpłatnym
dodatkiem do książki

kolorowanki

08 Corka morza.indd All Pages

ąsająca historia Polki pracującej w najsłynniejszych
ich liniach lotniczych.

obnych koszmarach nikt nie mówi. Ona zdecydowała się
ać milczenie. Praca stewardesy w luksusowych arabskich liniach
ch miała być spełnieniem marzeń – okazała się największym
m w jej życiu.
odróżuje po świecie, świetnie zarabia, a do tego na pokładzie
tu spotyka mężczyznę swych snów. Przystojny, szarmancki
wale bogaty Arab wydaje się księciem z bajki, ale z czasem
a prawdziwe oblicze. Dziewczyna wpada w pułapkę. Seria
czych samobójstw, sekrety z przeszłości i honorowe zemsty
światem mężczyzn, dla których kobiety są tylko narzędziem
okajania wyuzdanych żądz.

07/02/2020 11:20

Numer 1 na liście brytyjskich bestsellerów

Anglia, rok 1954. Dzielne pielęgniarki z Lovely Lane
– Dana, Pammy, Victoria i Beth – już drugi rok uczą się
zawodu i samodzielności. Wkrótce zmierzą się z nie lada
wyzwaniami – na oddziałach i w życiu prywatnym.

6

PIELĘGNIARKI

DZIECI
z Lovely Lane

Tymczasem w szpitalu St Angelus pojawia się sroga panna
Van Gilder, nowa zastępczyni przełożonej pielęgniarek,
i szybko zyskuje niechlubny przydomek Krwawa Ava
Wampirzyca. Jej pomysły wprowadzenia usprawnień na
oddziałach mogą wywrócić szpitalne życie do góry nogami.
Cały personel pomocniczy ma powody, aby martwić się
o swoją pracę i byt. Członkowie szpitalnej „maﬁi” – dla dobra
własnego i wielkiej rodziny St Angelus – postanawiają zbadać
przeszłość Wampirzycy. Czy zdołają dowiedzieć się czegoś,
co przysłuży się sprawie, zanim poczynania panny
Van Gilder zagrożą życiu pacjentów, wśród których jest
pewien ciężko chory chłopczyk?

O TYM
KOSZMARZE
WSZYSCY
MILCZĄ... ONA
ZDECYDOWAŁA
SIĘ MÓWIĆ

CZĘŚĆ

ląda praca w jednych z najbogatszych linii lotniczych na świecie?
go jest zdolny zakochany Arab? I czy można uciec z piekła?

TOM

Tom 4
w sprzedaży
od 03.03.2020

− karierę zaczynał jako dziennikarz radiowy,
prasowy i telewizyjny, pracując dla mediów,
takich jak „Maxim”, „CKM”, „Super Express”,
Gazeta.pl, TVP czy Polsat Café. Przez dziesięć
lat podróżował, mieszkając między innymi
w Wielkiej Brytanii, Dubaju, Kuwejcie i Arabii
kiej. Pracował również jako dyrektor kreatywny kilku światowych

Cena 15,99 zł w tym 5% VAT
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ISBN 978-83-8169-270-0
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DZIECI z Lovely Lane

MARCIN MARGIELEWSKI

dania :

3–5 lat

przyczyny objawy rozpoznanie
sprawdzone terapie
zalecana dieta

Ilustracje kwiatów

Kwiaty niektórych roślin umieszczonych w atlasie są rozdzielnopłciowe. Dla ułatwienia ich identyfikacji przy ilustracjach znajdują się symbole płci.

Indeks 344 087
Numer 3/2020
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OSTEOPOROZA

gatunek obcy dla naszej flory,
nielicznie dziczejący i obecny
niemal wyłącznie w uprawach

serii ukazały się również:

zł
799

Zadania grafomotoryczne
dla przedszkolaków

Mamo, tato
JUŻ UMIEM!

TOM 3
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Co jest ważne
dla Polaków
w trakcie
zakupów?
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ak wynika z badania "Green Generation"
przeprowadzonego przez Mobile Institute, cena jest
niezmiennie głównym czynnikiem, na jaki polscy
konsumenci zwracają uwagę podczas zakupów spożywczych
(37 proc.). W tej grupie znajdują się w większym stopniu kobiety
(48 proc.), osoby w wieku 45-54 lata (50 proc.) oraz osoby z miast
100-200 tys. mieszkańców (53 proc.).
Na drugim miejscu znalazła się już jakość, którą pod uwagę
bierze 33 proc. internautów. Ekologiczność i obecność
certyﬁkatu ekologicznego jest analizowana przez odpowiednio
15 proc. i 13 proc. badanych, w szczególności z najstarszej
grupy wiekowej. Ta grupa również najczęściej skupia się na
składnikach produktów spożywczych (43 proc.).
Gdzie zaopatrujemy się w produkty, które wypełniają nasze
lodówki? Najwięcej, bo 33 proc. badanych robi zakupy
spożywcze w super- i hipermarketach (33 proc.). Ponad jedna
piąta internautów wybiera małe osiedlowe sklepy convenience.
Lokalne bazarki są najpopularniejsze wśród badanych w wieku
45-54 lata (28 proc.), natomiast lokalni producenci - wśród osób
z największych miast, powyżej 500 tys. mieszkańców (22 proc.
wskazań). Zdecydowanie więcej miejsc zakupowych wskazują
kobiety oraz badani posiadający dzieci.
Jedna piąta badanych deklaruje kupowanie żywności
ekologicznej / fair trade. Taka postawa dotyczy przede
wszystkim kobiet (31 proc.), badanych w wieku 34-44 lata
(28 proc.) oraz mieszkańców najmniejszych miast (33 proc.).
Zdecydowanie częściej po żywność ekologiczną sięgają także
rodzice (47 proc.). Biorąc zaś pod uwagę miejsca zakupowe,
w których Polacy zaopatrują się w produkty fair trade widzimy,
że najpopularniejsze są stacjonarne sklepy ekologiczne, na
które wskazało 31 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazły
dedykowane działy z żywnością ekologiczną znajdujące się
w super- i hipermarketach (27 proc. wskazań).
Badani kupujący żywność ekologiczną, zapytani o czynniki,
które zachęcają ich do takich zakupów, powołują się przede
wszystkim na poczucie bezpieczeństwa w związku z tym, co
jedzą (41 proc.). Drugim co do popularności wskazaniem okazała
się świadomość dbania o środowisko naturalne (34 proc.). Co
ciekawe, nieco ponad jedna piąta tych osób wskazała także na
cenę produktów, która to jest głównym powodem, dla którego
reszta badanych zniechęca się do kupowanie produktów fair
trade (49 proc. wskazań).
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Wolimy torby z materiału

W jakiego rodzaju torby polscy konsumenci pakują swoje
codzienne zakupy spożywcze? Najwięcej, bo 39 proc. z nich,
korzysta najczęściej z torby materiałowej. Jedna piąta sięga
po torby foliowe, ale wielorazowego użytku (38 proc.
w przypadku najstarszej grupy wiekowej), a 14 proc.
korzysta z jednorazowych foliówek. Jak wynika z badania
"Green Generation" przeprowadzonego przez Mobile
Institute, po takie opakowania sięgają częściej panowie,
osoby z najmłodszych grup wiekowych oraz mieszańcy

najmniejszych miast. Ankietowani zapytani o wysokość
dopłaty do toreb wielokrotnego użytku / papierowych,
badani są wciąż dość sceptyczni. Aż 41 proc. nie chciałoby
w ogóle dopłacać. 19 proc. byłoby skłonnych przeznaczyć na
ten cel maksymalnie 2 zł.
Jak kwestia toreb na zakupy w branży modowej?
Shopper, czyli torba wielorazowego użytku pozwala na
zminimalizowanie wykorzystania jednorazowych toreb
proponowanych przy każdorazowych zakupach. Badani
najczęściej przyznają, że taka torba towarzyszy im przy
niektórych zakupach modowych (44 proc.), jednak 16 proc.
zabiera ją ze sobą zawsze.
Kto nie rozstaje się najczęściej ze swoją torbą wielorazowego
użytku, tzw. shopperką i zabiera ją na każde zakupy
modowe? Zdecydowanie częściej są to kobiety (24 proc.),
osoby w wieku 25-34 lata (24 proc.), a także mieszkańcy
mniejszych miejscowości (20-50 tys. mieszkańców, 26 proc.)
i większych miast (100-200 tys. mieszkańców, 24 proc.).
Z shopperki nie korzystają natomiast, przede wszystkim
osoby młode, w wieku 18-24 lata (56 proc.) oraz mieszkańcy
największych miast w Polsce, powyżej 500 tys.
mieszkańców (47 proc.). Jest tu duże miejsce do poprawy.
www.wiadomoscihandlowe.pl
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Przesilenie
i zmęczenie
Gdy zbliża się wiosna i wszystko nabiera większego tempa,
nieraz czujemy, że brakuje nam energii. Nie bagatelizujmy
tego. Zmęczenie jest ważnym sygnałem. Ostrzega, chroni,
pomaga, uczy nas żyć – jeśli je dopuścimy do głosu.

W marcowych
„Charakterach”: GODNOŚĆ
– Jak ją chronić, nie
upokarzając innych
Walczymy czasem o godność w relacji
z partnerem, dziećmi, rodzicami. Często
sami nieświadomie naruszamy godność
drugiej osoby. Zawstydzamy ją, odbieramy nadzieję. Zapominamy, że ona też
„ma swoją godność”. Jak zatem zadbać
o swoją godność, nie odbierając jej
innym?
A PONADTO:
• Para w pułapce emocji – jakie nieuświadomione schematy utrudniają
partnerom porozumienie i w jaki sposób „rozbroić” te schematy.
• Gry na poważnie – o nowoczesnych
grach wideo, które uczą empatii i rozwiązywania konfliktów, a nawet pomagają zrozumieć sytuację polityczną na
świecie.
• Przereklamowany kryzys – czy
40-latkowie przeżywają „kryzys wieku
średniego”?
• Kobiecy autyzm w ukryciu – dlaczego
u kobiet rozpoznaje się to zaburzenie
rzadziej niż u mężczyzn?
• Osaczeni troską – to normalne, że
chcemy chronić i otoczyć opieką
partnera, jednak nadopiekuńczość ma
niewiele wspólnego z miłością.
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męczenie to mechanizm regulacyjny i adaptacyjny. Z jednej strony
chroni nas przed nadmiernym wysiłkiem, z drugiej zaś – zmusza
do odpoczynku, który pozwoli odbudować zasoby energii. Zmęczenie, jak zauważają Jolanta Sokół-Jedlińska i Krzysztof Jedliński, „sygnalizuje nam, że byliśmy zbyt aktywni, zużyliśmy za dużo energii. Ten
stan z natury prowadzi do wyhamowywania, wyłączenia się, zmiany
zachowania. Tak jest w przypadku zmęczenia aktywnością fizyczną. Ze
zmęczeniem psychicznym sprawa jest bardziej skomplikowana”.
Twarze zmęczenia
Codzienne zmęczenie przyciąga coraz częściej uwagę badaczy. Dzieje się
tak choćby dlatego, że bywa ono śmiertelnie niebezpieczne. Jak podkreśla
prof. Charles Spence z University of Oxford na łamach „The Psychologist”,
porównanie rezultatów różnych badań obejmujących duże grupy kierowców pozwoliło ustalić, że zmęczenie jest przyczyną od 26 do 56 procent
wypadków.
Badacze potwierdzają to, co wiemy intuicyjnie: zmęczenie zmęczeniu
nierówne. Prof. Masaaki Tanaka z Osaka City University wyodrębnił
kilka typów zmęczenia psychicznego. Na łamach pisma „Behavioral and
Brain Functions” Tanaka pisze, że przy pomocy elektroencefalografii
(EEG) udało się wstępnie ustalić charakterystyczne dla różnych rodzajów zmęczenia częstotliwości fal mózgowych. W jego eksperymencie,
aby wywołać u osób badanych stan zmęczenia, zastosowano zadania
n-wstecz o różnym stopniu trudności. W takim zadaniu badanym
prezentuje się kolejno bodźce (obrazy lub litery); mają oni stwierdzić, czy
prezentowany bodziec jest identyczny z wcześniejszym. Okazało się,
że zmęczenie wywołane przez proste zadanie n-wstecz jest zbliżone do
tego, jakie odczuwamy po monotonnej jeździe samochodem. Charakterystyczne dla niego jest rzadsze występowanie fal beta, typowych dla
codziennej aktywności, ale i aktywnej koncentracji uwagi. Natomiast
zmęczenie wywołane przez trudniejsze działania n-wstecz odpowiada
zmęczeniu po nieprzespanej nocy i łączy się ze spadkiem obecności fal
alfa – charakterystycznych dla stanu odprężenia.
Zaburzony rytm

Gdy wstajesz, za oknem jest szaro i ponuro. Mokro, zimno, nieprzyjaźnie. Ledwie wrócisz z pracy, świat znów pogrąża się w przygnębiającej
szarówce. Słońce jest wciąż rzadkością, zieleń przyrody – dostępna tylko
w oranżeriach. Sceneria i okoliczności zaiste przygnębiające...
U schyłku zimy nasze organizmy muszą się przestawić na bardziej
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aktywny tryb życia – tryb wiosenny. Ponieważ dni stają się coraz dłuższe,
noce krótsze – nasze rytmy biologiczne stopniowo dopasowują się do
coraz większej ilości światła. Początkowo nie jest to łatwe, sprawę dodatkowo komplikuje nagłe przejście z czasu zimowego na letni. To całkowicie
rozregulowuje nasze wewnętrzne zegary.
Badania z zakresu chronopsychologii wskazują, że słońce, ilość światła dziennego, ma kluczowy wpływ na kształtowanie i synchronizację
naszych rytmów biologicznych. Światło jest dla nas „dawcą czasu”,
dominującym bodźcem, który modyfikuje rytm okołodobowy, sterujący
stanami snu i czuwania. Ten rytm regulowany jest przez zegar biologiczny, zlokalizowany w podwzgórzu – w jądrze nadskrzyżowaniowym. Stąd
informacje przesyłane są do szyszynki. Ta wydziela melatoninę – hormon
wpływający na rytmy okołodobowe i łączony z zasypianiem. Melatonina
bywa nazywana „hormonem ciemności”, ponieważ jej syntezę hamuje
światło. Dlatego jeśli dociera do nas zbyt wiele światła w nocy lub zbyt
mało światła w dzień, zarówno produkcja melatoniny, jak i związany z nią
rytm okołodobowy ulegają zaburzeniu. Konsekwencją tego mogą być
kłopoty z zaśnięciem w nocy, a w ciągu dnia senność, odczuwana przez
nas jako zmęczenie.
Niewłaściwa ilość światła i związane z tym zaburzenia rytmu okołodobowego prowadzą do obniżenia nastroju, tzw. zimowej depresji. Niektóre
jej postaci diagnozowane są jako sezonowe zaburzenie afektywne (ang.
Seasonal Affective Disorder, SAD). Prof. Stanisław Pużyński z Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na łamach pisma „Przewodnik lekarza” twierdzi, że SAD występuje częściej u osób młodych oraz w krajach,
w których zimą słońce pojawia się na krótko.

Muza na siłkę

Wewnętrzne wypalenie

Cieszymy się, gdy nasze psy reagują na
gesty i polecenia. Jakie są jednak źródła
tych niewątpliwych zalet?
Najnowsze obserwacje, poczynione przez
dr Aninditę Bhadrę z Indian Institute of
Science Education and Research w Kalkucie, sugerują, że czworonogi wcale nie
muszą przechodzić specjalnego treningu,
aby rozumieć, co chcemy im przekazać.
W kilku indyjskich miastach badaczka
stawiała miski z jedzeniem przed bezpańskimi psami, po czym wskazywała dłonią,
do której z nich mają podejść. Połowa
obserwowanych zwierząt nie zareagowała na gesty, jednak zdaniem dr Bhadry
wynikało to z ich nieśmiałości i lęku przed
ludźmi. Natomiast spośród pozostałych aż
80 procent podeszło do misek wskazywanych przez badaczkę.
Dr Bhadra uważa, że psy zdobywają umiejętność odczytywania gestów, obserwując ludzi: – To inteligentne zwierzęta.
Potrafią odczytywać mowę naszych ciał,
zwłaszcza jeśli damy im trochę czasu na
spokojną obserwację.
Wynikami swoich dociekań dr Anindita
Bhadra podzieliła się z czytelnikami
portalu internetowego „Frontiers in
Psychology”.
(żet)

Zazwyczaj objawy zmęczenia i przygnębienia towarzyszące przesileniu
wiosennemu mijają samoistnie, gdy tylko ustabilizuje się rozchwiany rytm
okołodobowy. Bywa jednak, że z czasem zaostrzają się. „Odczuwamy przeogromne zmęczenie psychiczne, towarzyszy nam poczucie wewnętrznego
wypalenia i całkowitego braku energii. Cierpimy z powodu bezsenności,
bardzo wcześnie się budzimy, zazwyczaj około czwartej, piątej nad ranem,
nie możemy ponownie zasnąć”, wyjaśnia dr n. med. Artur Cedro. Ponieważ może to być początek poważnej depresji, warto w takich przypadkach
konsultować się ze specjalistą.
Nie bagatelizujmy zatem „przesilenia wiosennego”. Uwrażliwia nas ono
przecież na zmęczenie, które może wyrządzić w naszym organizmie
nieodwracalne szkody.
Paulina Pająk
jest psychologiem,
filologiem angielskim i tłumaczem.

fot. gettyimages

Fragment artykułu „Lekcja zmęczenia”,
który ukazał się w „Charakterach” 3/2013.

Chcesz, żeby twój trening fizyczny był bardziej efektywny? Słuchaj podczas ćwiczeń
żywej muzyki. Jak pokazały badania Vittorii Patanii i współpracowników, opublikowane na łamach „Frontiers in Psychology”,
słuchanie muzyki o szybkim tempie
sprawia, że wysiłek, który wkładamy w trening, wydaje się nam mniejszy. W badaniu
wzięły udział kobiety, które ćwiczyły na
bieżni (trening wytrzymałościowy) albo
na maszynie do wypychania na nogi, tzw.
leg press (trening wysiłkowy). Trenowały
w ciszy albo słuchały muzyki pop o różnym
tempie. Okazało się, że muzyka o szybkim
tempie była najkorzystniejsza – uczestniczki miały najmniejsze poczucie wysiłku,
a jednocześnie ich trening był najbardziej
efektywny, o czym świadczyła szybsza
praca serca. Efekt ten był jednak bardziej
wyraźny w przypadku treningu wytrzymałościowego niż wysiłkowego.
(ACh)

Psy potrafią „czytać” ludzi
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Heather Morris

Jojo Moyes

„Podróż Cilki”

„Światło w środku
nocy”

Marginesy, s. 400

Kontynuacja międzynarodowego bestsellera „Tatuażysta
z Auschwitz”. Historia młodziutkiej dziewczyny, którą
Lale Sokołow, tatuażysta z Auschwitz, uważał za najdzielniejszą osobę, jaką kiedykolwiek poznał. Uroda ją uratowała – i skazała na piekło.
Cilka ma zaledwie szesnaście lat, kiedy trafia do Auschwitz. Tam szybko się uczy, że uroda daje siłę, a ta
oznacza przetrwanie. Kiedy po trzech latach Armia
Czerwona wyzwala obóz, dziewczyna nie odzyskuje wolności: zostaje oskarżona przez komunistyczne
władze o kolaborację i skazana na piętnaście lat łagru
w Workucie. Tak zaczyna się długa i bolesna podróż
Cilki. Na Syberii staje przed wyzwaniami zarówno nowymi, jak i boleśnie znanymi, w tym niechcianą uwagą
strażników. Młoda kobieta, która podczas Zagłady straciła całą rodzinę, musi się zmierzyć nie tylko z trudnymi
warunkami życia na nieludzkiej ziemi i pracą ponad siły,
ale i ciążącym nad nią poczuciem winy.

Nowość autorki „Zanim się
pojawiłeś”. Alice czuje się jak
wybrakowana wersja samej
siebie. Szybki ślub z przystojnym Amerykaninem okazuje
się pomyłką. W domu rządzi
teść, który książki inne niż Biblia uznaje za stratę czasu. Na dodatek plotkuje o niej całe
Baileyville, tylko dlatego, że przybyła z dalekiej i równie
nudnej Anglii. Otwarcie konnej biblioteki prowadzonej
przez kobiety burzy spokój miasteczka. Na jej czele staje
Margery, która brzydzi się hipokryzją i, o zgrozo, ma
własne zdanie na każdy temat. Alice rusza na dzikie
górskie szlaki z lekturami wzbudzającymi kontrowersje.
Oliwy do ognia dolewa fakt, iż wśród kobiet zaczyna
krążyć zakazana książeczka, która – jak twierdzą niektórzy – mąci im w głowach i budzi grzeszne myśli…
Choć od Margery różni ją prawie wszystko, Alice
odważy się iść za głosem wolności w świecie pełnym
zakazów.

Anna Matwiejewa

Harlan Coben

„Przełęcz Diatłowa.
Tajemnica
dziewięciorga”

„O krok za daleko”

Wydawnictwo Kobiece, s. 304

Książka rosyjskiej autorki opowiada o jednej z największych
zagadek XX wieku. Chodzi o wydarzenia ze stycznia 1959 roku,
gdy grupa studentów i absolwentów Politechniki Uralskiej w Swierdłowsku (dzisiejszy Jekaterynburg) pod przywództwem Igora Diatłowa wyruszyła
na północny Ural z zamiarem zdobycia szczytów Otorten
i Ojka-Czakur. Kilkanaście dni później w pobliżu góry Chołatczachl, odnaleziono pocięty namiot oraz dziewięć ciał
uczestników wyprawy. Wszyscy byli martwi, a przyczyna
ich śmierci była różna – do dzisiaj nie udało się ustalić, co
się wtedy stało i w jakich okolicznościach zginęli młodzi
ludzie. Ocalał tylko jeden uczestnik, który wcześniej
zawrócił do bazy. Według prokuratury, ofiary zginęły na
skutek działania „nieznanej siły”, a dokumenty dotyczące
tej sprawy zostały utajnione na kilkadziesiąt lat. Powieść
„Przełęcz Diatłowa” czyta się jak najlepszy reportaż.
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Znak Literanova, s. 554

Albatros, s. 448

Premierowy kryminał
mistrza Harlana Cobena.
Sekrety nie umierają nigdy.
Simon Greene żyje na krawędzi obłędu. Od miesięcy
szuka swojej córki, Paige.
Kiedy wreszcie trafia na jej
ślad – namierza ją w Central Parku, gdzie ćpuni grają
dla pieniędzy przy pomniku Lennona – na jego drodze
staje Aaron, człowiek, przez którego uciekła. A Paige
znowu znika. Tym razem jednak Simon nie zamierza
odpuścić – za wszelką cenę chce sprowadzić córkę do
domu. Ale sytuacja się komplikuje…
W mieszkaniu, w którym koczowała dziewczyna, zostają znalezione zwłoki Aarona. A kiedy żona Simona,
do której ktoś strzelał, walczy o życie, on musi zadać
sobie pytanie – w co wplątała się ich córka? I czy to
ona zabiła? Aby znaleźć odpowiedź, Simon posunie się
nawet… o krok za daleko.

REKL AMA

PATENTY
OBCISŁE CIUCHY RZĄDZĄ!
Tak się składa, że warto wciskać się
w ciasne spodnie. Przynajmniej na trening. Uczeni ustalili, że noszenie odzieży kompresyjnej zmniejsza odczuwanie wysiłku. Wprawdzie badali specjalistyczną odzież kompresyjną, a nie
legginsy i jeansy, ale to i tak dobra wiadomość dla tych wszystkich, które
mogą się już pochwalić figurą.

MIŁOŚĆ USPOKAJA
Następnym razem, gdy coś podniesie Ci ciśnienie, napisz do
swojego faceta. Uczeni z University of California wykazali, że
wymiana wiadomości z kochaną osobą niemal natychmiast
obniża ciśnienie krwi. To nie
muszą być wyznania – wystarczy zaplanować wieczór.

16 minut

Wystarczy, że będziesz spała o tyle minut krócej niż
zwykle, żeby następnego dnia Twoja wydajność w pracy
zauważalnie spadła – wynika z wyliczeń uczonych
z University of South Florida. Trudniej będzie Ci podjąć
decyzje i skoncentrować się na zadaniu.

PATENTY
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Średnio właśnie tyle szklanych opakowań (butelek
i słoików) statystyczny Polak wyrzuca w ciągu roku do
kubła na odpady zmieszane. To oznacza, że co najmniej raz
w tygodniu szkło trafia tam, gdzie nie powinno, a wywóz
śmieci drożeje. Bo jeśli Ty nie posegregujesz, musi za Ciebie
zrobić to ktoś inny. Ktoś, komu za to płacisz.

Zjedz buraka
Niezależnie od tego, czy
dźwigasz ciężary, czy jesteś
długodystansowcem, warto pić
sok z buraka. Ten magiczny napój
pomaga rozszerzyć naczynia
krwionośne i zwiększyć pojemność
płuc. A Twoje mięśnie potrzebują
tlenu, tlenu i jeszcze raz tlenu.

Zaśnij szybciej
Ustaw aromatyzer w sypialni
i wlej kilka kropel olejku
lawendowego. Zapach lawendy
zmniejsza lęki i sprawia, że śpisz
mocniej i dłużej. Idealne przed
trudnym dniem.

CO W NUMERZE?

CO W NUMERZE?

• Wegańska rewolucja
wg Marty Dymek
• Gdzie wyrzucić
nietypowe śmieci?
• Wina, którymi się nigdy
nie upijesz
• Jak zmienić swoje
życie na lepsze
• Twoja skóra przed wiosną
potrzebuje uwagi
• Czas na bieganie!

• Proste sposoby
na lepsze wyniki
• Najsprawniejszy facet
na świecie
• Mężczyźni też chorują
na depresję
• Dlaczego zazdrość
nie popłaca
• Śpij jak dziecko i wstawaj
pełen energii
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PO RAZ CZWARTY. Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, został Człowiekiem Roku w plebiscycie „Gazety Polskiej”.

Nr 8 (1549)

WYSTARCZY ODWAGA. Właścicielka sklepu przegoniła uzbrojonego napastnika... mopem

23 lutego 2020 r.

SPODPRASY

Joanna Lichocka (50 l.), posłanka Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Kultury,
po przemowie w obronie miliardów dla TVP. Zaraz po geście Lichockiej lider partii Razem Adrian Zandberg
podszedł do Kaczyńskiego, aby zapytać go, czy podpisuje się pod gestem swojej podwładnej. – Usłyszałem
próbę usprawiedliwienia tego gestu zachowaniami jakichś demonstrantów w Pucku

Aktorka Sonia Bohosiewicz (44 l.) została ambasadorką popularnej marki prezerwatyw. Żeby przyciągnąć uwagę, postanowiła opublikować zdjęcie z prezerwatywami
w tle i opowiedzieć, jak wyglądały jej ostatnie walentynki: – Motyw spędzenia nocy,
a szczególnie walentynek poza domem, to
rzecz znana. Ale ja na zeszłe walentynki dostałam od mojego męża kopertę. W kopercie
była karta. Karta okazała się kartą hotelową
do pokoju numer 1404. Koperta zawierała
jeszcze adres i godzinę 20.00. Gdy jechałam
windą na to 14. piętro, uginały mi się nogi.
Lęk wysokości? Nie sądzę... Ważniejsze od
prezentów są doznania, chwile, które głęboko zapadną nam w pamięć. Prezenty grają
rolę drugoplanową. To właśnie małe gesty
mogą dodać intensywności do chwil, które
chcemy wykorzystać. Walentynki są właśnie

taką okazją, podczas której możemy dodać
intensywności do naszego związku. Durex
stworzył limitowany zestaw do Miłości Bardziej Intense, w którym znajduje się olejek do
masażu, a to już fajny pretekst do spędzenia przyjemnie czasu we dwoje. Pościel oraz
świeca, która może być znakiem dla partnera na przyjemnie spędzony wieczór. Zainspirujcie się miłością intense i pielęgnujcie tę
miłość każdego dnia, małymi gestami, które sprawią, że ogień między Wami nie wygaśnie – napisała na Instagramie.

Anna Gornostaj (59 l.) jest w wieku
przedemerytalnym, ale już snuje plany na
późniejsze lata. Aktorka nie zamierza porzucać pracy na rzecz emerytury – czytamy na
portalu Gwiazdy. – Uważam, że człowiek jest
tyle wart, ile warta jest jego praca. A swoją

Jabłka
30 – 70 zł za sztukę

Sekai Ichi to odmiana jabłek
hodowana w Japonii od ponad
Wypiekany jest w piekarni Pan Pina
40
lat. Nazwa oznacza „najlepsze
w Andaluzji. Waży 0,4 kg. Najważniena świecie”. Obwód przeciętnego
jszym składnikiem jest posypka
owocu to 38 cm, a waga może
z czystego złota – w każdym
wynosić nawet kilogram.
bochenku znajduje się jej aż 250 mg!
g
.
in,
Pieczywo trafia głównie do Chin,
Rosji i krajów arabskich.

Mięso
650 zł za kilogram

Ser
4500 zł za kilogram

Japońska wołowina Kobe
pochodzi z bydła z gatunku
wagyu. Dieta tych zwierząt
oparta jest na piwie
i specjalnym rodzaju trawy.

Jest to ser Pule wytwarzany
z oślego mleka w rezerwacie
Zasavica w Serbii. Do jego
produkcji wykorzystywane jest
mleko specjalnego gatunku
bałkańskich oślic. Na kilogram
b
sera potrzeba ok. 25 litrów mleka.
se

Herbata
200 zł za 100g

Ryba
25 000 zł za kilogram
am

T chińska
To
c
biała herbata Silver Needle
po
poch
pochodząca z prowincji Fujian. Jej liście
zbie
zb
zbierane
ie
są wyłącznie kilka dni w roku.
Dawniej zaszczyt picia tej herbaty
D
przypadał tylko cesarzowi i jego
p
najbliższej rodzinie.

Najdroższą rybą jest tuńczyk błękitnopłetwy.
tnopłetw
wy.
Okaz ważący 222 kilogramy zostałł sprzedasprzeda
da-ny na aukcji w Tokio za 155,4 mln
ln jenó
jenów
ów
(5,6 miliona złotych). Nabywcą był właściciel
właśccic
icie
iell
japońskiej sieci restauracji sushi.
ushi.

Grzyby
m
6000 zł za kilogram

PRZERWA NA REKLAMĘ...

15.02.2020 17:35:46

bardzo lubię, nie chcę jej porzucać. Poza tym
pragnę nadal grać, choćby ze względów ekonomicznych – wyznała.
„(...) Okazuje się, że jednym z głównych powodów, dla których nie chce przerywać kariery
zawodowej, są pieniądze. Niska emerytura nie
umywałaby się do jej obecnych zarobków. – Bo
nie oszukujmy się, ale za 1100 złotych emerytury,
bo tyle dostanę, wcale nie tak łatwo utrzymać siebie i zwierzęta – dodała. Gornostaj powiedziała
także, że nie żałuje żadnych życiowych wyborów.
– Zacznijmy od tego, że nie cierpię się oglądać
za siebie. Nigdy nie myślę: To zrobiłam źle, tamto jeszcze gorzej... Trzeba iść do przodu, a problemy traktować jak ważną lekcję. Po to w końcu
je mamy, aby się czegoś nauczyć, coś zrozumieć. Śmiało mogę powiedzieć, że niczego w życiu nie żałuję (...)”.

Viva! odkryła, że podczas tegorocznego Nowojorskiego Tygodnia Mody swoją amerykańską
premierę miał wyreżyserowany przez Małgorzatę Szumowską (46 l.) krótkometrażowy film zatytułowany Nightwalk. „Został on zrealizowany
w ramach prestiżowego cyklu Womens Tales,
czyli Kobiece opowieści, który stworzył dom mody Miu Miu. Serię filmów reżyserowanych przez
kobiety firmuje sama Miuccia Prada (70 l.). Europejska premiera filmu polskiej reżyserki odbędzie
się podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji we
wrześniu tego roku. Małgorzata Szumowska jest
dziewiętnastą z kolei reżyserką zaproszoną przez
włoską projektantkę do tego projektu. Przed nią
krótkie filmy zrealizowały m.in. Lynne Ramsay,
Agnes Varda, Chloë Sevigny i Dakota Fanning.
Cykl zapoczątkowała w 2011 roku premiera filmu
The Powder Room w reżyserii Zoe Cassavetes
(...). W filmie Nightwalk w rolach głównych występują Raffey Cassidy, Maja Ostaszewska i Filip Rutkowski (...)”.
KGB

NAJDROŻSZE ZAKUPY SPOŻYWCZE
Chleb
500 zł za bochenek

AGENT TOMEK UCISZONY. Tomasz Kaczmarek, były poseł PiS
i agent CBA, został zatrzymany na
3 miesiące

Cena 5 zł (w tym 8% VAT)

POKAZAŁA FUCKA CHORYM NA RAKA

a0801v3.indd 1

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO... Liceum
w Michałowie na Podlasiu tworzy
klasę o profilu disco polo

Rok XXXI

Fot. Adam Jankowski/Polska Press

PO 25 LATACH. Francuska
gmina zawiesiła współpracę z
Tuchowem, po tym jak jego
radni uchwalili tzw. strefę wolną od LGBT

USA – 4.00 USD; CANADA – 3.90 CAD; UK – 1.80 GBP; EUROPA – 1.90 EUR; LITWA – 1.01 EUR

WARSZAWA-CHICAGO-DORTMUND-TORONTO-NOWY JORK-WILNO

Matsutake to rzadka odmiana grzybów,
która rośnie w Azji, Ameryce Płn.,
a także w północnej Europie. Mają
bardzo łagodny, delikatny smak, lekki
aromat. W jednym miejscu rosną
tylko raz, a sprzedawcy przy zakupie
wystawiają tzw. rodowód.
Oprac. K. Zalepa, źródło: www.money.pl, www.polishnews.com

Ziemniaki
2000 zł za kilogram
Ziemniaki La Bonette rosną wyłącznie w jednym
miejscu świata – na francuskiej wysepce Noirmoutier.
Każda sztuka wykopywana jest ręcznie.
Ich niezwykły, słonawy smak wynika ze specyficznych
warunków glebowych związanych z obecnością
dużej ilości alg i wodorostów.

Szynka
17 000 zł za udziec
Producent Eduardo Donato mieszkający na południowym zachodzie
Hiszpanii oferuje ich tylko 80 rocznie.
Jego świnie chodzą swobodnie po
lesie dębowym i jedzą tylko żołędzie,
które spadają z drzew.
Łącznie potrzeba około 10 lat, aby
szynka trafiła na stół.

REKL AMA

P R E N U M E R ATA 2 0 2 0

Zdobądź atrakcyjną nagrodę:
bezprzewodowy głośnik
bluetooth z radiem

Jesteś sprzedawcą w kiosku lub w salonie prasowym? Masz szansę wygrać nagrodę!
Wystarczy w trakcie trwania konkursu 16.03-11.04.2020 sprzedać łącznie
o co najmniej 5 egzemplarzy „Rzeczpospolitej” więcej niż przed konkursem
17.02-14.03.2020. Zwycięzców konkursu ogłosimy w czerwcowym wydaniu
„Naszego Kolportera”. Organizatorem konkursu jest Gremi Media SA.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA NASZ.KOLPORTER.COM.PL/REGULAMINY
ORAZ PRENUMERATA.RP.PL/KONKURS
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Tygodnik
liberała i despoty
Jednym z najbardziej wpływowych czasopism w okresie międzywojennym był tygodnik społecznokulturalny „Wiadomości Literackie”. Chyba nigdy wcześniej ani później nie było w Polsce pisma,
na łamach którego prezentowano tak różnorodne, często skrajne poglądy.
fot.NAC

Z

ałożycielem „Wiadomości Literackich” był Mieczysław Grydzewski (1894-1970), intelektualista, historyk
i redaktor żydowskiego pochodzenia. Mówiono o nim,
że jest szóstym Skamandrytą, ponieważ przyczynił się do
powstania znanej grupy poetyckiej „Skamander”, którą
tworzyli Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński,
Jarosław Iwaszkiewicz i Antoni Słonimski. Sam Grydzewski
wierszy nie pisał, rzadko też parał się publicystyką. Pochłaniała go przede wszystkim praca redaktorska przy redagowaniu „Wiadomości Literackich”.

Łamy dla wszystkich
Pierwszy numer tygodnika ukazał się 6 stycznia 1924 roku
w Warszawie. Początkowo w „WL” dominowały utwory
literackie i teksty dotyczące życia literackiego, ale w latach
30. pojawiły się również artykuły publicystyczne o tematyce społecznej i politycznej. Grydzewski dopuszczał do
głosu przedstawicieli różnych środowisk politycznych – od
komunistów, liberałów, po endeków. Uważał, że im więcej
kontrowersyjnych opinii, tym lepiej dla gazety. Na łamach
„Wiadomości Literackich” – oprócz Skamandrytów – publikowali m.in. Tadeusz Boy-Żeleński, Ksawery Pruszyński,
Michał Choromański, Zbigniew Uniłowski, Aleksander
Janta-Połczyński, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Karol
Irzykowski i Bruno Schulz, który debiutował tu w 1933 r.
Nakład tygodnika wynosił ok. 15 000 egzemplarzy.
Skrupulatny redaktor
Grydzewski w środowisku dziennikarsko-literackim nazywany był „Grydzem”. „Współpracownicy „Wiadomości”
mówili o swoim redaktorze, że jest liberałem-despotą – pisze
Cyryl Skibiński. – Liberałem z przekonań politycznych;
despotą w pracy redakcyjnej. Wykonywał ją samodzielnie, za biuro mając własne mieszkanie przy ulicy Złotej 8
w Warszawie. Nadesłane rękopisy poprawiał dogłębnie,
niezbyt przejmując się protestami ich autorów. Grydzewski,
zajmując się sprawami „Skamandra”, „Wiadomości”, a także
innych czasopism, jak „Przyjaciel psa”, których to zwierząt
sam był najwierniejszym przyjacielem, pracował niemal bez
przerwy. Złośliwe plotki mówią o tym, że nawet udając się
w Paryżu do lupanaru, brał ze sobą plik korekt. Był niezwy-
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„Wiadomości Literackie” ukazywały się do roku 2001.
kle skrupulatny. „Ja – mawiał – kiedy mam cytować „Jeszcze
Polska nie zginęła”, to naprzód sprawdzam.”
Kiedy wybuchła wojna, Mieczysław Grydzewski opuścił
Polskę, obawiając się, że będzie jedynym z pierwszych aresztowanych przez Niemców. Przez Rumunię i Francję dotarł
do Londynu, gdzie pozostał do końca życia. W stolicy Anglii
kontynuował wydawanie swojego czasopisma, ale już pod
nazwą „Wiadomości”.
GK
W tekście wykorzystano informacje z artykułu Cyryla Skibińskiego,
źródło: Żydowski Instytut Historyczny
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THE UEFA EURO 2020 OFICJALNA KOLEKCJA
TM

SASZETKA (8 KART)
MEGAZESTAW STARTOWY
ALBUM KOLEKCJONERA

MINI PUSZKA
KOLEKCJONERA

SASZETKA PREMIUM GOLD
The UEFA and EURO 2020
words, the UEFA EURO 2020
Logo and Mascot and the
UEFA European Football
Championship Trophy are
protected by trademarks
and/or copyright of UEFA.
All rights reserved.

SASZETKA PREMIUM

PUSZKA
KOLEKCJONERA

euro2020.paniniadrenalyn.com

NOWA KOLEKCJA KART PIŁKARSKICH
JUŻ WKRÓTCE W SPRZEDAŻY!

Quiz

Nasz Kolporter 03/2020

o kobietach

1. Tygodnik dla dzieci i młodzieży
„Płomyk” założyła pisarka:

6. Katarzyna Nosowska była
wokalistką zespołu:

a) Janina Porazińska
b) Maria Dąbrowska
c) Maria Konopnicka

a) Virgin
b) O.N.A.
c) Hey

2. Polska poetka, którą
uhonorowano literacką Nagrodą
Nobla, to:

7. Autorką najdroższego polskiego
obrazu jest:

a) Julia Hartwig
b) Ewa Lipska
c) Wisława Szymborska

a) Olga Boznańska
b) Tamara Łempicka
c) Anna Bilińska-Bohdanowiczowa

3. Kolinda Grabar-Kitarović była
prezydentem:

8. Polską aktorką nagrodzoną
na festiwalu filmowym w Cannes
w 1990 r. była:

a) Serbii
b) Słowenii
c) Chorwacji

a) Zofia Kucówna
b) Krystyna Janda
c) Anna Polony

4. W 2020 Oscara za
pierwszoplanową rolę kobiecą
otrzymała:

9. Sanna Marin została niedawno
wybrana na premiera:

a) Renee Zellweger
b) Meryl Streep
c) Scarlett Johansson
5. Pierwszą osobą z Polski, która
zdobyła Mount Everest, była:
a) Wanda Rutkiewicz
b) Anna Czerwińska
c) Krystyna Palmowska

a) Finlandii
b) Szwecji
c) Danii
10. Aktualną rekordzistką świata
w skoku o tyczce jest:
a) Stacy Dragila
b) Jelena Isinbajewa
c) Swietłana Fieofanowa

Ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt):
8-10 pkt. /10 – Gratulacje! O słynnych kobietach wiesz bardzo dużo.
6-7 pkt./10 – Jest dobrze. Nie masz powodu do wstydu.
4-6 pkt./10 – Nie jest źle, ale dobrze też nie.
1-3 pkt. /10 – Możemy mieć tylko nadzieję, że w kolejnym quizie pójdzie Ci dużo lepiej.

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

Najnowszy quiz poświęcamy wyłącznie
paniom, które zasłynęły w różnych dziedzinach
życia. Zapraszamy do zabawy – prawidłowe
odpowiedzi jak zawsze znajdują się na dole
strony.

REKL AMA

Polecajcie nas do czytania!

Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet

Dobrze się przygotuj, a wygrasz każde
negocjacje, zdobędziesz awans i premię.
Spotkania z przyjaciółmi będą bardzo udane.
Nie bierz do siebie krytyki i marudzenia rodziny.
Przekonasz się, że stara miłość nie rdzewieje.

WAGA
Może cię dopaść wiosenne zmęczenie, a wraz
z nim przyplątać się jeszcze jakaś infekcja.
Nie przeszkodzi ci to jednak ogarnąć spraw
zawodowych. Między tobą a partnerem wszystko
może się zdarzyć.

Pociągać będzie cię ryzyko, musisz jednakże
bardzo uważać, by nie nabić sobie guza. W pracy
trzeba mocno zmobilizować wszystkie siły, bo
możesz liczyć tylko na siebie. Znajdź czas na
relaks. Może w objęciach partnera?

www.astromagia.pl

KOZIOROŻEC
Nie zabraknie ci odwagi oraz umiejętności
szybkiego rozwiązywania problemów. Poczujesz
się doceniany i zostaniesz postawiony innym za
wzór. Konflikty w związku będą się zdarzać, ale
od ciebie zależy, jak się skończą.

WODNIK

PANNA
RAK

W firmie szykuje się burza, a gromy spaść mogą
właśnie na ciebie. W razie czego nową pracę
pomogą ci znaleźć znajomi. Z romansów nici, bo
zamiast przyciągać ludzi, będziesz ich odstraszać.
Porozmawiaj koniecznie z dziećmi.

Sprawy zawodowe ostro ruszą do przodu.
Możesz wiele zdziałać, zdobyć świetne wyniki,
prześcignąć konkurencję. Rodzina liczy, że
załatwisz domowe sprawy i jeszcze kimś się
zaopiekujesz. W miłości same słodkie chwile.

SKORPION

BLIŹNIĘTA

Podwyżki i awanse, zagraniczne wyjazdy
i nagrody, wszystko jest teraz w twoim zasięgu.
Zrobisz dobre wrażenie i pokonasz konkurencję.
Także tę do czyjegoś serca. Tylko nie przesadzaj
z hazardem.

Wszystko powinno pójść po twojej myśli. Masz
szansę wcielić w życie i spieniężyć swoje ambitne
pomysły. Nie będziesz jednak zbyt romantyczny,
co partner słusznie może mieć ci za złe.

Ujrzysz przed sobą nowe możliwości i obszary, na
których będziesz mógł działać. Wejdziesz
w nowe środowisko, ale starzy przyjaciele także
nie zawiodą. Partner będzie zajęty, więc nie masz
co liczyć na wspólne chwile.

RYBY

Nie siedź w firmie, rusz się. Podczas wyjazdów
i szkoleń wiele się nauczysz i nawiążesz kontakty.
Zapragniesz zmian i nowych wrażeń. W twoim
sercu zrobi się miejsce na nową miłość.

STRZELEC

MA RZ EC

BYK

Nie wyrywaj się z żadnymi ambitnymi zadaniami,
ładuj akumulatory i czekaj na wiosenny zastrzyk
energii. Z partnerem nie uda się uniknąć kłótni,
zadbaj chociaż o to, by szybko się pogodzić.

N A

LEW

BARAN

HOR OS KO P

Nie wstydź się swoich osiągnięć i naucz się
chwalić sukcesami. A wtedy droga do awansu
stanie przed tobą otworem. W domu czeka
cię dużo radości. Możesz zakochać się i to od
pierwszego wejrzenia.

Nasz Kolporter 03/2020 | nowości w ofercie

4 seria popularnej
kolekcji dla dzieci

SuperZings 4 one pack
(saszetka z figurką)
W 4. serii SuperZings jest ponad
80 zupełnie nowych postaci do
zebrania, a wśród nich 6 kapitanów
w srebrnym kolorze, 2 liderów
w złotym kolorze i przede wszystkim wyjątkowy i najtrudniejszy do
znalezienia Kid Kazoom! W saszetce znajduje się 1 figurka SuperZing
oraz lista wszystkich dostępnych
postaci.

Blasterjet SuperZings 4
To 4 „powietrzne” pojazdy (każdy
w dwóch kolorach), wyposażone
w specjalne wyrzutnie dysków. Do
zebrania są Hero BlasterJets, czyli
pojazdy SuperBohaterów i Villain
BlasterJets, czyli te, które należą do
Złoczyńców. W saszetce jest 1 Blasterjet, 1 SuperDysk, 1 SuperZing
i lista dostępnych pojazdów.
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MegaJet SuperZings 4
Nowe MegaJety z serii 4. SuperZings to 4 potężne pojazdy
gotowe do walki! Wśród nich
Rolling Chop, Battle Claw, Blaster i Tornado Spike. W pudełku
– 1 MegaJet, 1 SuperZing i lista
dostępnych pojazdów.

Nasz Kolporter 03/2020

Blister Blasterjet
SuperZings 4
Blister pozwala szybko uzupełnić
kolekcję 4. serii SuperZings! W opakowaniu znajdują się 4 figurki
SuperZings (w tym jedna rzadka,
koloru srebrnego), 2 BlasterJets
(jeden SuperBohatera i jeden Złoczyńcy) oraz 6 SuperDysków.

Danger Gang Tin
Do SuperZings dołączyła drużyna
Danger Gang, która składa się z 5
postaci niedostępnych w innych
zestawach. Dodatkowo te figurki
wyróżniają się lekko metalizowanym połyskiem, a znajdują się
w kolorowym, również metalizowanym, pudełku.

Blister 10 pack
SuperZings 4
Ten spektakularny blister to
najszybszy sposób na powiększenie własnej kolekcji. Zawiera
aż 10 figurek SuperZings, w tym
jedną rzadką i trudną do zdobycia
– figurkę w złotym kolorze Pow
Position lub Bad Prize.

Zestaw startowy
SuperZings 4
W zestawie startowym znajduje
się 24-stronicowy komiksowy
przewodnik po świecie mieszkańców Kaboom City, przedstawiający zarówno postacie,
jak i pozostałe elementy 4. serii.
Do przewodnika dołączony jest
również kolekcjonerski woreczek
SuperZings oraz metalizowany
BlasterJet. Oprócz tego dołączone
są 2 figurki SuperZings.
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Niespodzianki kryjące się na pustkowiu:

KWITNĄCA PUSTYNIA W CHILE
Pustynia Atacama w Ameryce Południowej należy do najsuchszych miejsc na Ziemi, które raz
na kilka lat zamienia się w kwitnący wielobarwny ogród. Ostatni raz miało to miejsce w 2017
roku, kiedy na pustyni zakwitło tysiące kwiatów wyglądających jak różowy dywan. Lokalni
mieszkańcy nazywają ten fenomen desierto florido, czyli kwitnącą pustynią.

W

2017 roku na północne obszary
Chile nieoczekiwanie spadł intensywny deszcz, który nawodnił zazwyczaj
suchą ziemię, co spowodowało nieoczekiwane „kwitnięcie” pustyni. Było to niespotykane, ponieważ pustynia w tym rejonie świata zakwita raz na sześć, siedem
lat. Tym razem zakwitła już po dwóch
latach. Jesteśmy bardzo dumni z tego
niesamowitego zjawiska, które występuje w naszym regionie. Jest to fenomen
na światową skalę – powiedział Rodrigo
Riuz z Narodowego Centrum Turystyki
Chilijskiej.
W OCZEKIWANIU NA KROPLĘ WODY
Rośliny pustynne przeżywają dzięki ukrytym
głęboko w ziemi nasionom, które kiełkują
i kwitną po odpowiednim nawodnieniu. Zjawisku kwitnięcia pustyni towarzyszy gwał-

towne rozmnażanie się owadów, ptaków
i małych jaszczurek. W 2017 roku zakwitło
tutaj ponad 200 gatunków roślin, z których
większość występuje wyłącznie na tym obszarze. Między opadami deszczu główny
źródłem wilgoci jest nadmorska mgła, która
pozwala przetrwać tutaj każdej roślinności.
Przepiękna kwitnąca pustynia przyciągnęła odwiedzających z całego świata, w tym
botaników, którzy nie mogli przepuścić tej
rzadko spotykanej okazji. Naturalne piękno
Atacamy trwa tylko kilka tygodni, a później
obszar ten znów staje się wrogim miejscem.
~ I KRĄG ŻYCIA
EL NINO
Z klimatycznego punktu widzenia występowanie kwiatów na pustyni jest mocno
~
związane ze zjawiskiem El Nino,
które
pojawia się na zachodnim wybrzeżu
~ powoduje
Ameryki Południowej. El Nino

Przez większość czasu pustynia w Chile jest niegościnnym
miejscem, ale nadchodzi chwila, że nie chce się jej opuszczać

wzrost temperatury oceanu, co zwiększa
parowanie wody prowadzące do intensywniejszych opadów deszczu. Występowanie
tego silnego zjawiska klimatycznego jest
nieregularne. Pojawia się co 3–7 lat i może
trwać od 1 do 2 lat. Ulewne deszcze mają
także negatywny wpływ, ponieważ poza regionami pustynnymi powodują katastrofalne powodzie.
(RED)
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W Kielcach została zarejestrowana spółka cywilna Kolmarket,
w której 100 proc. udziałów miał Kolporter. Zadaniem Kolmarketu było tworzenie sieci sklepów osiedlowych, w których oprócz
artykułów spożywczych, można było kupić prasę i produkty
FMCG . Jednym z pierwszych był sklep przy ul. Chrobrego
w Kielcach (na archiwalnym zdjęciu). Spółka już nie istnieje, ale
dziś można powiedzieć, że sklepy Kolmarketu były do pewnego
stopnia prototypami saloników prasowych.
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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
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