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30 lat temu, 2 maja 1990 r. Krzysztof 
Klicki dostarczył do 11 sklepów „społem” 
w Kielcach „Gazetę Wyborczą”. tak 
zaczęła się historia Kolportera.
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Jeszcze będzie normalnie…

 „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie…” – ten fragment piosenki 
zespołu Tilt to w ostatnich miesiącach chyba najczęściej powtarzane przez miliony 
Polaków słowa. Rzeczywistość, w której wszyscy żyjemy od blisko dwóch miesięcy, 
jest daleka od normalności. Ogólnospołeczna izolacja, stały lęk przed zakażeniem, 
ograniczenia w przemieszczaniu się, obowiązek noszenia masek – to wszystko 
przypomina nierealny koszmar. Jesteśmy nim coraz bardziej zmęczeni, coraz mocniej 
tęsknimy za normalnym życiem. 
Ale jakie ono będzie? Czy takie, jakim pamiętamy je sprzed pandemii? Wiele zależy  
od tego, jak będzie wyglądała nasza gospodarka, jak mocno zostanie okaleczona przez 
koronawirusa i jak szybko będzie w stanie poradzić sobie z kryzysem. Do dyskusji na ten 
temat zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji handlowych i wydawców.  
W artykule „Czekając na normalność” prezentują oni bardzo różne stanowiska i opinie  
na temat zmian, jakie zaszły lub zajdą w społeczeństwie, gospodarce i rynku prasowym. 
Majowe wydanie „Naszego Kolportera”, które mają Państwo przed sobą, miało być 
dla nas wydaniem szczególnym. 30 lat temu, 2 maja 1990 r.,  Krzysztof Klicki zde-
cydował, że spróbuje swoich sił w biznesie dostarczając prasę do sklepów spożyw-
czych. Ta data ma dla nas wszystkich – pracowników i przyjaciół Kolportera – wy-
jątkowe znaczenie. Chcieliśmy więc również, aby to wydanie „Naszego Kolportera” 
było wyjątkowe – uroczyste, radosne, jubileuszowe. Jednak rzeczywistość zmieniła 
plany. Dziś, gdy wszyscy zmagamy się z pandemią koronawirusa, nie jest dobry czas 
na świętowanie. Prezentujemy więc Państwu – naszym Czytelnikom – wybór najważ-
niejszych wydarzeń z historii Kolportera. Ale wierzymy gorąco, że jeszcze przyjdzie 
moment, w którym będziemy mogli odpowiednio uczcić nasz jubileusz. 
Życząc wszystkim dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do normalności  
– zapraszam do lektury.

Dariusz Materek
Redaktor Naczelny

W NaJblIższYCh NUMeraCh: 

Po jakie wydawnictwa najchętniej 
sięgaliśmy w czasie epidemii 
koronawirusa? Z czego wynikała  
ich popularność?

Kobiety częściej kupują prasę – dla siebie 
i dla dzieci. Jakie gazety, czasopisma 
i kolekcje wybierają?

Odwołane mistrzostwa Euro 2020 
i olimpiada w Tokio, zawieszone rozgrywki 
ligowe – prasa sportowa musi szukać 
alternatywnych tematów. 
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CzeKaJąC Na 
NorMalNość
Co w branży handlowej 
i prasowej już zmieniła  
i co jeszcze zmieni pandemia? 
Jak będzie wyglądał handel? 
Czego obawia się rynek 
prasowy? 

s.6-11

GwIAzdA nuMEru

INspIraCJe ze 
sMaKóW NatUrY
Wojciech Modest Amaro 
– znakomity szef kuchni 
i właściciel jedynej w Polsce 
restauracji z gwiazdką 
Michelina, opowiada o swojej 
pasji gotowania.

s. 24-25

JubIlEuSz KolporTErA

10 KaMIeNI 
MIloWYCh 

Kolportera
Wybraliśmy dziesiątkę 

najważniejszych „kamieni 
milowych” – wydarzeń, decyzji, 

pomysłów, idei – które wpłynęły 
na historię i rozwój Kolportera.

s. 16-20

porAdnIK hAndlowCA

WYbIeraMY  
W sIeCI, KUpUJeMY 

staCJoNarNIe
Spędzamy coraz więcej czasu 

w sklepach internetowych, 
ale kupujemy stacjonarnie. 

Zjawisko to, określane mianem 
webroomingu, zyskuje na sile. 

spIs treśCI | 

s. 32-33
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Co w branży handlowej i prasowej już zmieniła  
i co jeszcze zmieni pandemia? Jak będzie wyglądał 
handel? Czego obawia się rynek prasowy? Na ile 
zmienimy się jako społeczeństwo? z czym przyjdzie 
nam się jeszcze zmierzyć? Do dyskusji na ten temat 
zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli branży 
handlowej, jak i wydawców. 

Czekając 
na normalność

S
woimi opiniami podzielili się z nami: Renata Juszkiewicz 
(prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji), Ma-
ciej Ptaszyński (wiceprezes Polskiej Izby Handlu), Jerzy 

Domański (prezes zarządu Fundacji Oratio Recta, redaktor 
naczelny tygodnika „Przegląd”), Jacek Ślusarczyk (prezes zarzą-
du Tygodnik Powszechny sp. z o.o.), Paweł Zielewski (redaktor 
naczelny miesięcznika „Forbes” Ringier Axel Springer Polska) 
i Ryszard Pajura (prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych).

SpołeczeńStwo 
Renata Juszkiewicz, POHiD: Doświadczenia wyniesione z pan-
demii koronawirusa z pewnością wpłyną na społeczeństwo, 
które w momencie kryzysu musiało dostosować się do nowych, 
niezwykle trudnych warunków. Po zakończeniu epidemii 
obywatele będą zapewne przykładać większą wagę do zasad 
bezpieczeństwa oraz higieny, ale zechcą także szybko powrócić 
do normalności i odzyskać poczucie kontroli nad swoim życiem.

Ryszard Pajura, SGL: Wydaje mi się, że pierwsze tygodnie po 
pandemii ludzie będą żyli spokojniej, ze świadomością,  
że wszystko jest ulotne. Ale po kilku miesiącach wszystko wró-
ci do dawnej normy.

Jerzy Domański, „Przegląd”: Staniemy się wobec siebie jeszcze 
bardziej nieufni. Przez długi czas inni ludzie będą dla wielu z nas 
głównie zagrożeniem. Można się też spodziewać, że sporo ludzi 
także później ograniczy swoje kontakty do grona rodzin i bliskich 
znajomych. Ostre podziały, jakie były w społeczeństwie przed 
epidemią, jeszcze się pogłębią. Większość Polaków zobaczyła, 
jak bardzo służba zdrowia jest nieprzygotowana nie tylko na 
epidemię, ale także na standardowe leczenie. Zacznie się proces 
rozliczania osób odpowiedzialnych za tyle ofiar wirusa, ale także 
za bałagan, chaos i opóźnienia w walce z wirusem. I za to, że wiele 
osób zmarło, bo już wcześniej chorowali, a w czasie epidemii nie 
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dostali pomocy medycznej. Nastroje społeczne są bardzo złe, 
także z powodu ogromnej niepewności, co będzie dalej. Gdzieś 
ta frustracja będzie musiała znaleźć ujście.

Maciej Ptaszyński, PIH: Z konsekwencjami pandemii 
będziemy zmagać się jeszcze długo po niej. Skutki odczuje 
całe społeczeństwo, nie tylko branże najbardziej dotknięte 
kryzysem. Co ważne – wzajemnie sobie pomagamy. 

Paweł Zielewski, „Forbes”: Niestety, będziemy mieli do czy-
nienia ze zjawiskami, które - w różnym stopniu, ale jednak 
- były dotychczas na poziomie „akceptowalnym”, tzn. nie 
miały negatywnego wpływu na postrzeganie efektywno-
ści instytucji państwa: spodziewam się zwiększonej liczby 
rozwodów, dynamicznego wzrostu liczby samobójstw, już 
teraz czytam opracowania sugerujące wzrost przestęp-
czości. Nie wspominam o rzeczach tak oczywistych, jak 
wzrost bezrobocia, aczkolwiek trudno dziś mi oceniać, 
czy przytaczane liczby są wiarygodne. Niemniej, mimo 
wzrostu negatywnych zjawisk nie spodziewam się, że 
naruszona zostanie tkanka społeczna - pandemia obudziła 
w społeczeństwie bardzo pozytywne reakcje, a jako że nie 
mieliśmy dotychczas do czynienia z podobnym zjawiskiem 
(trudno traktować pandemię jako tzw. zjawisko jednorazo-
we), mam nadzieję, że np. chęć wzajemnej pomocy, ogólna 
życzliwość i wzajemne zrozumienie pozostaną z nami  
na dłużej. Dodatkowo wspierać w tym będzie wszystkich 
przykre doświadczenie przymusowej izolacji. Termin 
„Człowiek jako istota społeczna” wrócił do swojego pier-
wotnego znaczenia. 

GoSpodarka 
Renata Juszkiewicz, POHiD: Epidemia koronawirusa 
wywołała poważny kryzys w różnych sektorach gospo-
darki, którego skutki mogą być odczuwalne przez kolejne 
lata. Dla wielu firm jest to test na umiejętność dostosowa-
nia się do funkcjonowania w nowych warunkach. Wiele 
firm nie będzie w stanie odnaleźć się w trudnej sytuacji. 
Spora ich część, również tych dużych, nie poradzi sobie 
bez pomocy państwa. Wszyscy przedsiębiorcy potrzebują 
transparentnych przepisów – bez biurokratycznych barier 
– gwarantujących rekompensaty za wprowadzane zakazy 
lub ograniczenia. Epidemia i ograniczenia nałożone przez 
rząd już dziś negatywnie wpływają na kondycję sektora 
handlowego. Konkurencja zaostrzy się jeszcze bardziej. 
Firmy generują straty finansowe, które trudno będzie od-
robić. Potrzebny będzie plan naprawczy, chociażby poprzez 
zniesienie zakazu handlu w niedziele. 

Jerzy Domański, „Przegląd”: Czeka nas okres bardzo inten-
sywnego nadrabiania strat. Ale większości branż nie uda 
się tego zrobić. W konsekwencji wzrośnie bezrobocie, które 
może być dwucyfrowe. Czekają nas dużo wyższe ceny, bo 
wiele branż będzie chciało w ten sposób zmniejszyć swoje 
straty. I wyższa inflacja, bo rząd taką drogą będzie wpływał 
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na rynek. I co bardzo smutne - pojawi się wiele hien, które 
będą zarabiać na nieszczęściu firm i ludzi.

Ryszard Pajura, SGL: Wszystko zależy od skali i tego, jak 
długo jeszcze potrwa kryzys. Wydaje mi się, że spora część 
handlu może przesunąć się w stronę sprzedaży w sieci. 
Prawdopodobnie czeka nas wzrost bezrobocia. Jak szybko 
zacznie ono ponownie spadać, trudno teraz przewidzieć. 

Maciej Ptaszyński, PIH: Jesteśmy świadkami gestów wielu 
firm, które wspierają działania w walce z epidemią i zapewne 
będą to robić po niej. Niestety, problemem jest konstrukcja 
polskiego prawa. Polskie przepisy dotyczące podatku VAT 
wymagają od darczyńcy przekazującego produkty na rzecz 
organizacji pożytku publicznego zastosowania stawki VAT, 
obliczonej na podstawie początkowej ceny sprzedaży na 
wszystkie towary. Zwolnienie z podatku VAT, które istnieje 
w przypadku działalności charytatywnej, dotyczy tylko 
niektórych produktów. To nie wyczerpuje ogromu potrzeb, 
jakie się teraz pojawiają oraz możliwości wspierania potrzebu-
jących przez przedsiębiorców. Np. jeżeli firma chce przekazać 
maseczki, rękawiczki, ubrania do DPS, musi zapłacić VAT. 
Z powodu przestoju sklepów będzie wiele niesprzedanych 
produktów. Co ma zrobić przedsiębiorca? Wyrzucić je? Czy 
oddać i zapłacić VAT? Taka firma z powodu kryzysu i tak 
ma straty, a miałaby jeszcze płacić podatek od darowizny. 
Pomnażanie strat jest sprzeczne z ideą działalności gospo-
darczej. Z pewnością polskie przepisy wymagają zmiany, 
aby przedsiębiorcy mieli opłacalną ekonomicznie możliwość 
robienia darowizn na rzecz potrzebujących. Ten problem 
był od zawsze, ale pandemia tylko go uwypukliła i pokazała 
absurdalność przepisów.
W kontekście wprowadzonych ograniczeń najbardziej  
na ekonomiczne skutki mogą być narażeni detaliści sektora 
niespożywczego oraz sektor rozrywkowy i restauracyj-
ny, w tym w szczególności te firmy, które nie posiadają 
internetowego kanału sprzedaży. Wielkość tych skutków 
zależeć będzie od tego, ile czasu to ograniczenie potrwa. 
Dziś trudno to oszacować.

Paweł Zielewski, „Forbes”: Z rozrzewnieniem będziemy - 
niestety - wspominać kryzys finansowy 2008-2009 roku. 
Obawiam się, że mamy do czynienia z najpoważniejszym 
załamaniem od 1989 roku. Problem w tym, że jesteśmy dziś 
w stanie opisać pojedyncze elementy kryzysu, nie jeste-
śmy w stanie zrozumieć jego całościowej istoty. Nie sądzę 
jednak, że będziemy mieli do czynienia z załamaniem 
długoterminowym, przynajmniej w kontekście globalnym 
choćby już tylko z tego powodu, że banki centralne nie do 
końca „wystrzelały się” z amunicji, której użyły do podnie-
sienia gospodarek przed 11 laty. Na tym tle mam obawy, 
czy Polska będzie w stanie skutecznie wesprzeć podnosze-
nie się gospodarki na nogi bez rezygnacji z części stałych 
wydatków socjalnych (w rodzaju programu 500+). Z drugiej 
strony jakiekolwiek ingerencje w socjal spowodują napięcia 
społeczne, które dodatkowo mogą pogłębić kryzys. W tym 

Jerzy domański, 
„przegląd”:  
Obronią się te tytuły, 
które mają wiernych 
czytelników.

ryszard pajura, 
SGL:  
Kluczowa będzie 
odbudowa sprzedaży po 
spadkach.

paweł zielewski, 
„Forbes”: 
Możliwe, że będziemy 
świadkami renesansu 
prasy papierowej.

Jacek Ślusarczyk, 
„tygodnik 
powszechny”:  
Prasa powinna budować 
wspólnotę solidarnych 
ludzi.

renata Juszkiewicz, 
poHid: 
Z pandemii wyciągniemy 
bolesną lekcję 
i wykorzystamy 
to doświadczenie 
w przyszłości.

Maciej ptaszyński, 
pIH: 
Polacy najbardziej 
ufają małym sklepom 
osiedlowym.
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przypadku nie ma dobrego, wręcz żadnego rozsądnego, 
wyjścia. Cała nadzieja, że Europa szybko odzyska dobrą 
kondycję i eksport znów stanie się motorem napędowym 
gospodarki. Ale to z kolei może spowodować, iż będziemy 
mieli do czynienia z kolejną falą emigracji zarobkowej... 

rynek praSowy
Jerzy Domański, „Przegląd”: Czeka nas głęboki kryzys. 
Mniejsza sprzedaż i jeszcze mniej reklam dla mediów 
pozarządowych. Ludzie, którzy tracą pracę i dotychczaso-
we dochody, będą oszczędzali na zakupach prasy. Obronią 
się te tytuły, które mają wiernych czytelników. I te, które 
trafnie odczytają ich nastroje.

Ryszard Pajura, SGL: Na pewno wzrośnie zainteresowanie 
wydawców i dziennikarzy zdalnymi metodami pracy, bo 
to sprawdziło się w praktyce. Kluczowa będzie odbudowa 
sprzedaży po spadkach, notowanych w kryzysie, gazety, któ-
re sobie z tym nie poradzą, będą miały problemy. Ale jestem 
przekonany, że wszędzie tam, gdzie Czytelnicy mocno utożsa-
miali się ze swoją gazetą, a tak jest z pewnością w przypadku 
gazet lokalnych, ten proces przebiegnie pomyślnie i szybko.

Jacek Ślusarczyk, „Tygodnik Powszechny”: Dla wielu 
ludzi życie w czasie tlącej się pandemii będzie szczególnie 
trudne, będzie życiem w postępującej izolacji, w zagro-
żeniu, w narastającym osamotnieniu, w dramatycznie 
postępującym zubożeniu. W wielkim stopniu od nas, od 
ogółu społeczeństwa, także od rządzących w wymiarze 
państwowym, jak i lokalnym, od wspólnoty, działającej 
w rozmaitych wymiarach zależy, czy zaradzimy tej rosną-
cej samotności wielu. W tym właśnie zadaniu widzę wielką 
rolę i zadanie prasy - nie tylko rzetelnie informować, ale 
także budować wspólnotę solidarnych ludzi, wspierać i da-
wać nadzieję. Sądzę, że te tytuły, które będą umiały pełnić 
taką misję, będą cieszyły się rosnącym zainteresowaniem 
czytelników. Zapewne epidemia koronawirusa przyśpieszy 
postępujący od lat proces cyfryzacyjnej zmiany w dystry-
bucji prasy. Przyśpieszy ten proces, ale papierowe wydania 
gazet i czasopism nadal będą bardzo istotnym elementem 
rynku prasowego. Oczekuję również, że ze strony władz 
państwowych pojawią się wreszcie, podobnie jak to ma 
miejsce od wielu lat w krajach Unii Europejskiej, konkretne 
formy pomocy, wspierającej rozwój czytelnictwa prasy i jej 
dystrybucję. 

Paweł Zielewski, „Forbes”: Osobiście, jako dziennikarz, 
liczę na pewne uporządkowanie konsumpcji mediów. 
Media w postaci czysto elektronicznej towarzyszyły społe-
czeństwu przez cały okres pandemii. Zauważam nie tylko 
zmęczenie chaosem i jazgotem informacyjnym, ale przede 
wszystkim „tymczasowością” informacji i braku możliwości 
przyswajania w ten sposób wyważonych analiz i opraco-
wań. Niestety, media elektroniczne zaczynają kojarzyć się 
przede wszystkim ze złymi wiadomościami. Dlatego liczę, 

prasa walczy z kryzysem
Większość wydawców prasowych nie zamierza się 
poddać kryzysowi. W szczególnym okresie, jakim jest 
przymusowa kwarantanna całego społeczeństwa 
i wyhamowanie gospodarki, szukają nowych metod 
dotarcia do czytelników, wprowadzają programy 
oszczędnościowe, weryfikują plany…  Oczywiście to 
rozwiązania czasowe, krótkoterminowe – wszyscy mają 
nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normalności.

Część gazet i czasopism zdecydowała się  
na zmniejszenie objętości – nie tylko z przyczyn 
finansowych. Dla gazet sportowych było  
to po prostu koniecznością, ponieważ wszystkie 
imprezy, zawody i mecze zostały zawieszone. 
Z powodu braku aktualnych tematów swoją objętość 
zmniejszyły więc m.in. „Przegląd Sportowy” (Ringier 
Axel Spriger Polska) i „Sport” (Whizz). Tytuły te - 
w związku z odwołaniem Euro 2020 i olimpiady 
w Tokio - musiały także zmienić swoje plany 
wydawnicze.

Wydawców wspierają stowarzyszenia – Izba 
Wydawców Prasy i Stowarzyszenie Gazet lokalnych. 
IWP przygotowała krótki spot, w którym redaktorzy 
naczelni dzienników i tygodników apelują o czytanie 
prasy. Występują w nim Paweł Fąfara (członek zarządu 
Polska Press Grupy), Tomasz Sakiewicz („Gazeta 
Polska”), Krzysztof Jedlak („Dziennik Gazeta Prawna”), 
Jerzy Baczyński („Polityka”), Paweł lisicki („Do Rzeczy”) 
i Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”, prezes Izby 
Wydawców Prasy). „Kilkudziesięciu dziennikarzy, 
niezależnie od tego, że pracujemy zdalnie, przez całą dobę 
gromadzi informacje, umawia się na wywiady, analizuje, 
komentuje i stara się jak najrzetelniej wykonywać swoją 
dziennikarską misję. W tych trudnych czasach gazety 
i lektura pomagają przetrwać. Jesteśmy osobno, ale 
bądźmy razem” - mówi w spocie Jerzy Baczyński. 

Stowarzyszenie 
Gazet lokalnych 
przygotowało 
natomiast 
własną akcję pod 
hasłem „Bułki 
i gazetę lokalną 
poproszę!”. 
Specjalne plakaty 
przygotował 
tygodnik „Pałuki”, 
a akcja ma na 
celu zachęcenie 
czytelników do 
sięgania w czasie 
codziennych 
zakupów również 
po prasę. 
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że obecne spadki sprzedaży prasy papierowej, które są 
efektem zamknięcia punktów sprzedaży podczas pandemii, 
zostaną nie tylko powstrzymane, ale możliwe, że będziemy 
świadkami renesansu części tego rynku.

przySzłoŚć
Renata Juszkiewicz, POHiD: Mam nadzieję, że społe-
czeństwo i przedsiębiorcy wyciągną z tego bolesną lekcję 
i wykorzystają to doświadczenie w przyszłości.

Maciej Ptaszyński, PIH: Struktura handlu w Polsce podlega 
w ostatnim okresie silnym zmianom. W szczególności doty-
czy to handlu internetowego – silnym bodźcem do rozwoju 
tego segmentu było wprowadzenie ograniczenia handlu 
w niedziele. Sytuacja związana z koronawirusem bez 
wątpienia wzmocniła ten trend. Można zatem zakładać, 
iż część konsumentów pozostanie lojalna temu kanałowi 
sprzedaży nawet po zakończeniu epidemii – czy to przez 
przyzwyczajenie, czy na skutek zidentyfikowania jego 
zalet w tym trudnym okresie. Obecnie warte podkreśle-
nia jest, iż w tym trudnym okresie, zgodnie z dostępnymi 
wynikami badań, Polacy najbardziej ufają małym sklepom 
osiedlowym, oceniając je jako najbezpieczniejsze w tym 
trudnym okresie. Miejmy nadzieję, że ten trend, który sta-

nowi również wsparcie dla lokalnego biznesu i miejsc pracy 
będzie się nasilał.

Ryszard Pajura, SGL: Mam nadzieję, że wkrótce będziemy 
znali w miarę precyzyjny czas, kiedy epidemia zacznie 
odpuszczać. To w tej chwili najważniejsze, żebyśmy wie-
dzieli, jak długo potrwa walka o przetrwanie firm, w tym 
lokalnych wydawnictw. Bez względu na to jednak, mam 
nadzieję, że wiarygodne źródła informacji, a do nich zali-
czam gazety lokalne, staną się jeszcze silniejsze jeśli chodzi 
o zaufanie ze strony Czytelników - świetnie bowiem 
wypełniają swą misję w czasie kryzysu, a to przełoży się 
na szybką odbudowę ich nadwyrężonej obecnie sytuacji 
ekonomicznej.

Paweł Zielewski, „Forbes”: Wbrew pozorom, sceptycznie 
podchodzę do zapowiedzi masowego przeniesienia handlu 
do Internetu. Pandemia dała bardzo silny impuls do rozwo-
ju polskiego e-commerce, ale jednocześnie ujawniła słabości 
rynku: mimo iż polski system bankowy jest zdecydowanie 
w pierwszej trójce europejskich pod względem nowocze-
sności, pojawiły się kłopoty z płatnościami, wiele elemen-
tów składających się na e-commerce okazało się nadal zbyt 
podatne na ataki cyberprzestępców, wciąż do poprawienia 
jest kwestia nie tyle dostaw, ile zwrotów i kosztów takich 

handel internetowy  
zdominuje tradycyjny

Zamknięcie znacznej części 
sklepów z powodu pandemii, 
a także obowiązujące zasady izolacji 
społecznej spowodowały, że spora 
część zakupów przeniosła się do 
Internetu. Nie wydaje się to jednak 
raczej tendencją stałą. Tym bardziej, 
że nagłe, wzmożone zainteresowanie 
ofertą e-sklepów ujawniło również ich 
słabości – m.in. problemy z logistyką. 
Na dostawy trzeba było czekać 
znacznie dłużej. Dużą słabością 
okazała się także oferta e-grocery, czyli 
sprzedaż artykułów spożywczych przez 
Internet. Już na początku epidemii 
większość sklepów z tej kategorii  
po prostu „zatkała się” zamówieniami 
i przestała przyjmować kolejne. 

zmienią się zwyczaje 
zakupowe polaków 

Określone zasady kupowania – 
ograniczenie ilości klientów w sklepie, 
ograniczenie kontaktu ze sprzedawcą, 
zamknięcie części sklepów – wymusiły 
na klientach zupełnie nowy model 
robienia zakupów. Kupujemy rzadziej 
(za to więcej) i szybciej. Zakupy są 
częściej szczegółowo zaplanowane, 
a zdecydowanie rzadziej – impulsowe. 
lęk przed kolejnym etapem epidemii 
koronawirusa czy przed innymi 
zachorowaniami o charakterze 
masowym może utrwalić tę tendencję 
jako stałą. Wbrew pozorom nie jest 
ona niekorzystna dla handlu – wzrost 
wartości koszyka zakupowego 
zanotowały praktycznie wszystkie 
sklepy, działające w czasie pandemii.

21Nasz barometr
Specjalnie dla 
czytelników 
„naszego kolportera” 
przeanalizowaliśmy 
kilka najczęściej 
pojawiających 
się hipotez, 
dotyczących handlu 
i rynku prasowego. 
prezentowany obok 
„nasz barometr”  
to subiektywna próba  
ich oceny.
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Wzrośnie zaufanie  
czytelników do prasy

To proces, który już zaczyna być 
widoczny. Pierwszy etap pandemii 
przyniósł w Internecie ogromny szum 
informacyjny, zaowocował także, 
niestety, wysypem ogromnej ilości 
fake newsów. Na tym tle tradycyjna 
prasa wypadła bardzo dobrze – gazety 
i czasopisma porządkowały informacyjny 
chaos, weryfikowały podawane 
newsy, publikowały opinie ekspertów, 
przygotowywały niezwykle przydatne 
poradniki itp.  Nic więc dziwnego, 
że poziom zaufania odbiorców 
zdecydowanie przesunął się w stronę 
tradycyjnej prasy. Można przypuszczać, 
że to stała tendencja. Czytelnicy 
deklarują, że prasa stanowi i będzie 
stanowić ważne źródło informacji.

pojawią się nowe  
modele sprzedaży

W zasadzie już się pojawiają. Okazało 
się, że kanał internetowy, który miał być 
jedyną alternatywną formą sprzedaży, 
ma swoje słabości  – podstawowym 
jest ograniczona wydolność łańcucha 
dostaw. Wiele mniejszych sklepów 
spożywczych przywróciło do łask 
zakupy na telefon, pojawiły się też oferty 
sprzedaży internetowej określonych 
pakietów zakupowych (klient nie 
wybiera poszczególnych produktów 
tylko cały koszyk). Zdecydowanie 
wzrosło zainteresowanie klientów 
mniejszymi, osiedlowymi sklepami. 
Dostęp do nich był łatwiejszy, 
dodatkowo spora część ma bardziej 
indywidualne relacje z klientami,  
co okazało się istotną wartością. 

Gazety i czasopisma 
zmienią swój profil

Tematyka związana z pandemią  
czy też szerzej - zdrowiem i jego 
ochroną - rzeczywiście zdominowała 
prasę w ostatnich tygodniach. 
W sposób oczywisty to temat numer 
jeden dla wszystkich mediów na 
świecie.  Jednak mało prawdopodobne, 
aby koronawirus w sposób stały 
wpłynął na istotną zmianę profili 
tematycznych gazet i czasopism. 
W okresie epidemii równie chętnie jak 
czasopisma o zdrowiu kupowane są 
np. wydawnictwa dla dzieci, kolekcje 
czy czasopisma dla pań. Tematyka 
zdrowotna z pewnością będzie 
zajmowała w prasie ważne miejsce, 
ale nie zmieni dotychczasowego 
charakteru gazet i czasopism. 

3 4 5

operacji. Poza tym istnieje jeszcze element bardzo miękki - 
konsument po prostu lubi obcować z wybieranym towa-
rem, choćby nawet tylko po to, by przymierzyć go przed 
zamówieniem w sieci. Chociaż część transakcji rzeczywi-
ście przeniesie się na stałe do Internetu, to nie spodziewam 
się końca dużych powierzchni sklepowych (wyłączam 
z nich segment FMCG), a raczej większego nastawienia na 
ich unowocześnianie z wykorzystaniem nowych technolo-
gii. Dynamika zmian zależeć będzie jednak od zasobności 
portfeli konsumentów. Sklepy, które znikną z rynku będą 
„ofiarami” upadku firm i brandów, nie trendu przenoszenia 
handlu do sieci.
Mam nadzieję również, że firmy nie pójdą w sposób bez-
myślny w kontynuację trendu „home office”, nawet jeśli 
widzą dziś pozytywne efekty (niższe koszty, zwiększona 
efektywność). Praca zdalna zostanie stałym elementem 
rynku pracy, ale należy wypracować rozsądne do niej 
podejście - trochę potrwa, nim przestanie kojarzyć się 
z przymusową izolacją.

Jacek Ślusarczyk, „Tygodnik Powszechny”: Przypuszczam, 
że nie ma w tej chwili nikogo, kto w sposób sensowny, 
odpowiedzialny i pogłębiony mógłby na pytanie „Co po 
pandemii?” odpowiedzieć. Nie wiemy bowiem, kiedy pan-
demia się skończy. Coś, na co wszyscy teraz z niecierpliwo-

ścią czekamy, stopniowe wygaszanie rozmaitych restrykcji 
i ograniczeń, w wymiarze jednostkowym, społecznym 
i gospodarczym, nie będzie, niestety, jej końcem. Poluzowa-
nie ograniczeń da nam tylko na moment pozór powrotu do 
normalności… Nawet jeśli już wkrótce nastąpi owo „poluzo-
wanie”, to przez wiele kolejnych miesięcy będziemy musieli 
żyć i pracować w sposób zupełnie inny niż dotychczas, żyć 
z koronawirusem w tle, z niebezpiecznym dla wielu ludzi 
wirusem, na który - póki co - nie ma jeszcze skutecznych 
leków i szczepionki. Rację mają epidemiolodzy i eksperci 
mówiący o konieczności wielomiesięcznych zmaganiach 
z pandemią, studzący optymistyczne przekonania, że już 
w czerwcu, w lecie wróci normalność. Niestety, nie wróci.

Jerzy Domański, „Przegląd”: Liczę przede wszystkim na to, 
że moja redakcja i nasi współpracownicy unikną zakażenia. 
I że po długiej izolacji wystartujemy z nowymi pomysłami 
i energią. I że będziemy przygotowywać jeszcze lepszy 
tygodnik. Ale zostawimy wiele elementów z pracy zdalnej, 
jaką prowadziliśmy przez ostatnie tygodnie. Liczę,  
że obronią się kolporterzy, którzy tak sprawnie działali 
mimo epidemii. Specjalne wyrazy uznania mam dla Kol-
portera za solidarność i świetną współpracę.

DarIUsz MatereK
KarINa zaWaDzKa
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przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni  
– w polsce i na świecie

| WYDarzeNIa

zwolnienia 
z płatności składek 
zUS – zmiany 

W niedzielę, 19 kwietnia, wybuchł wielki pożar w Bie-
brzańskim Parku Narodowym. Panująca susza przyspie-
szała rozprzestrzenianie się ognia i znacznie utrudniała 
strażakom walkę z żywiołem. Pożar objął obszar co 
najmniej sześciu tys. hektarów. W akcję gaśniczą zostało 
zaangażowanych m.in. ponad 30 zastępów straży pożar-
nej, a także samoloty i samochody gaśnicze lasów Pań-
stwowych. Po kilku dniach ogień udało się opanować, ale 
straty w faunie i florze są ogromne.

Jedną z najważniejszych zmian w rządo-
wej tarczy antykryzysowej jest rozsze-
rzenie zwolnienia z płatności składek ZUS 
o większe firmy. Od teraz mogą to zrobić 
przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób 
(wcześniej było to 9 osób) oraz spółdzielnie 
socjalne. Ponadto, jeśli przedsiębiorca opła-
cił już składkę za marzec (dotyczy tylko tego 
miesiąca), a składa wniosek o zwolnienie  
ze składek na 3 miesiące (marzec, kwiecień, 
maj), może wnioskować do ZUS o wypłatę 
nadpłaconych środków. 

pożar w parku 
narodowym

Co z wyborami

nakaz noszenia 
masek

Od 16 kwietnia br. aż do odwołania obowiązuje 
rządowy nakaz noszenia masek ochronnych, 
zasłaniających usta i nos. Maski trzeba nosić 
w przestrzeni publicznej, a więc m.in. w skle-
pach, urzędach, na ulicy i w środkach komunika-
cji publicznej. Jest kilka wyjątków, masek  
nie muszą nosić dzieci do lat czterech; zakrywa-
nie ust i nosa nie jest też obowiązkowe w lasach. 

W chwili, gdy oddawaliśmy ten numer  
do druku, nie było jeszcze wiadomo, czy 
wybory parlamentarne odbędą się 10 maja 
2020 r., czy w innym terminie, ani jaką 
będą miały formę. Sejmowa większość 
przyjęła ustawę, aby można było głosować 
wyłącznie korespondencyjnie. Senat miał 
30 dni – do 6 maja – by wprowadzić po-
prawki do ustawy bądź ją odrzucić. 
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N ie ma złotego środka w zapobie-
ganiu infekcjom. Ale jest seria 
wypracowanych metod, które 
stosowane jednocześnie, zwięk-

szają Twoje bezpieczeństwo i ochronę, po-
magając uniknąć zakażenia. Podstawy to:

• ograniczmy maksymalnie spożycie wę-
glowodanów (zakupy makaronu, ryżu 
czy mąki to niezbyt dobry pomysł). 
W zamian – soki z warzyw (wyciskane 
wolnoobrotową wyciskarką) o podsta-
wowym składzie: jarmuż, burak, mar-
chew, imbir, papryka czerwona, zielo-
na pietruszka (dodatkowo powodują 
naturalne odkwaszenie organizmu). 
Soki można wzbogacić łyżeczką płat-
ków z drożdży (komplet wit. B) czy ły-
żeczką askorbinianu sodu (wit. C bar-
dzo dobrze się wchłaniająca). W ten 
sposób dostarczamy niezbędne natu-
ralne witaminy i komplet potrzebnych 
mikroelementów, 

• jedzmy dobre tłuszcze (awokado, olej 
z kokosa, oleje z pierwszego toczenia), 
nigdy nie łączymy ich z węglowodanami, 

• niezbędne są kiszonki (kapusta kiszona, 
zakwas z buraków, ogórki kiszone itd.), 

• pamiętajmy o nawodnieniu, pijmy 2–3 l 
płynów. Do szklanki wody dodawajmy 
2–3 kryształki soli kłodawskiej (zawiera 
bardzo dużo mikroelementów). Nie pij-
my mleka oraz ograniczmy nabiał. Mię-
so jedzmy rzadko, najlepiej eko i tłuste 
(kaczka, gęś, jagnięcina, szponderek) 
przygotowane w niskiej temperaturze 
85°C przez 9 godzin. 

Bardzo dobrze wpływa na nasz organizm 
tzw. post przerywany (okno siedmiogo-
dzinne jedzenia w ciągu doby, a pozostałe 
godziny to tylko picie płynów; soki z warzyw 
nie wchodzą w okres jedzenia). Polecam. 
W czasie 17 godzin wstrzymywania się od po-
karmów następuje regeneracja organizmu, 
odpoczywa trzustka i inne narządy. Jest to 
godny polecenia sposób na zdrowie.

Oraz – oczywiście – mądra suplementacja. 
Gdyby jedzone pokarmy zawierały wszyst-
kie niezbędne elementy (a ich nie zawierają, 
ponieważ mamy wyjałowioną glebę, środki 
ochrony roślin, konserwanty, ulepszacze itd., 
itd., itd.) to jedynym potrzebnym suplemen-
tem byłaby tylko witamina D3.

Co jest nam niezbędne  
do zbudowania odporności?

Zwiększmy spożycie przeciwutleniaczy, naj-
ważniejszy z nich to witamina C, której orga-
nizm ludzki na skutek mutacji sam nie wytwa-
rza. Podajemy ją 4 razy dziennie po 1 g (okres 
połowiczego rozpadu wit. C wynosi około  
2 godzin, dlatego, by utrzymać jej odpowied-
ni poziom we krwi, należy ją brać kilka razy 
dziennie). Oczywiście najlepsza jest natural-
na lub askorbinian sodu w proszku – łyżeczka 
dodana do szklanki soku z warzyw.

Co jeszcze zrobić, aby zbudować odpor-
ność przeczytacie w czerwcowym numerze 
„ZDROWIE bez leków”.

Miesięcznik
ZDROWIE bez leków

Najchętniej wybierany przez 
czytelników niezależny polski 

magazyn o medycynie klasycznej, 
alterantywnej i naturalnej.

Autorami publikacji są doświadczeni 
lekarze, naturoterapeuci, zielarze, 

dietetycy oraz dziennikarze medyczni.

Covid-19 
− droga do zdrowia 
i odporności

Chirurg, specjalista medycyny holistycznej, 
akupunktury i fizjologii klinicznej. Prezes Zarządu 

TLMZ. Autor ponad 160 publikacji naukowych. 
Twórca unikalnego systemu do refleksoterapii 

zwanego „dr ANDREW” oraz unikalnej, 
nieinwazyjnej metody monitorowania zmian 
szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej 

i amplitudy tętnienia powierzchni mózgu 
– służącej do wykrywania wczesnej fazy 

obrzęku mózgu. Medycyną holistyczną 
i refleksoterapią zajmuje się ponad 45 lat. 

{prof. Andrzej
Frydrychowski} 

W czerwcowym numerze 
ZDROWIA bez leków m.in.:

• Wywiad z polskim 
pacjentem „zero”  

–  Jak wyszedłem  
z koronawirusa. 

• Prof. Paul Clayton  
–  Odporność nieswo-
ista na Covid-19. 

• Dr Henryk Różański  
–  Leczenie infekcji 
wirusowych ziołami. 

• Ozonoterapia nadzieją 
dla chorych  
na COVID 19? 

• Naturalne leczenie 
zakażeń Helicobacter 
Pylori. 

• Węgiel leczniczy sku-
tecznym remedium  
na infekcje i zatrucia.



| rYNeK prasoWY

Prasa na świecie

biała okładka włoskiego „Vogue’a” 
Kwietniowy numer włoskiej edycji magazynu modowego „Vogue”, w związku z pan-
demią koronawirusa, ukazał się z białą okładką. To pierwszy raz w historii „Vogue 
Italia”, gdy na okładce nie znalazła się fotografia lub ilustracja. Jak poinformował 
Emanuele Farneti, naczelny pisma, kwietniowy numer był gotowy do druku już 
kilka tygodniu wcześniej, jednak w związku z pandemią redakcja zdecydowała się 
na przygotowanie całkiem nowego wydania.

Cięcia w amerykańskiej prasie
Pandemia sprawiała, że na zawieszenie wydań, obniżenie pensji pra-
cownikom czy zwolnienia lub przerwy w pracy zdecydowało się setki 
amerykańskich czasopism i gazet, szczególnie lokalnych, dla których 
głównym źródłem dochodów były lokalne reklamy. Cięcia dotknęły 
takich wydawców, jak Gannett, 22nd Century Media czy Sound Publi-
shing. Branża zaapelowała do prezydenta Donalda Trumpa o pomoc  
dla rynku prasowego, który stanął wobec kryzysu egzystencjalnego.   ZD
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Ubywa czasopism w oceanii
Wydawnictwo Bauer Media Group zakończyło działalność w Nowej Zelan-
dii. Decyzję uzasadniono kryzysem gospodarczym związanym z epidemią 
koronawirusa. Z rynku w Nowej Zelandii zniknęły takie pisma, jak „Women’s 
Weekly”, „Food Magazine” czy „Metro”. 
Wcześniej należące do Ruperta Murdocha wydawnictwo News Corp Austra-
lia, przestało drukować 60 tytułów prasowych wychodzących w Australii, 
w tym „Manly Daily”, gazetę wydawaną od 1906 roku.

a hearst daje premie 
W obliczu koronawirusa odmienną strategię  
od innych wydawców przyjął amerykański kon-
cern medialny hearst, który jest właścicielem 
24 dzienników i 300 czasopism. Prezes hear-
sta, Steven Swartz, zapowiedziały, że w jego 
redakcjach nie będzie obniżek płac ani przerw 
w pracy. Mało tego – wszyscy pracownicy mają 
otrzymać premie. Koncern zamierza też zainwe-
stować w reklamy telewizyjne, aby promować 
swoje gazety.

apel dzienników do Ue
Dwanaście europejskich dzienników, w tym takie 
tytuły, jak „Gazeta Wyborcza”, hiszpański „El Pais”, 
belgijski „le Soir” i niemiecki „Berliner Morgenpost”, 
zaapelowało do rządów krajów Unii Europejskiej 
o wspólną strategię sanitarną i gospodarczą. Jak 
czytamy w apelu, „jeśli chcemy, by obecny kryzys 
nie osłabił nas w sposób trwały, kluczowa jest 
wspólna strategia sanitarna i gospodarcza. Żaden 
kraj nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie 
z kryzysem”.
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10 kamieni milowych 
Kolportera
Momenty szczególne, ważne i przełomowe ma w swojej historii każda firma. te tzw. „kamienie 
milowe” to filary, na których zbudowana jest jej pozycja. postanowiliśmy wybrać dziesiątkę  
najważniejszych „kamieni milowych” – wydarzeń, decyzji, pomysłów, idei  –  które wpłynęły na historię 
i rozwój Kolportera. 

| JUbIleUsz Kolportera

powstanie firmy
2 maja 1990 r. Krzysztof Klicki pożyczonym od ojca 
pomarańczowym oplem dostarczył do 11 sklepów 
kieleckiego „Społem” 2 tysiące egzemplarzy „Gazety 
Wyborczej”. Tę datę uznaje się dziś za początek 
działalności Kolportera, chociaż formalnie działalność 
gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Zakład Kolportażu Książki i Prasy „Kolporter” Krzysztof 
Klicki zarejestrował 10 kwietnia 1990 r. Początki 
Kolportera były wielokrotnie opisywane przez media – 
barwna historia młodego studenta, który praktycznie  

od zera buduje firmę była i jest wdzięcznym tematem. 
Dla ludzi pracujących w Kolporterze początek działalności 
firmy to pewnego rodzaju symbol, określający 
podstawowe wartości, które obowiązują do dziś – 
determinacja w dążeniu do celu, odwaga w podejmowaniu 
decyzji, dyscyplina w działaniu. I podstawowa – bez 
względu na wszystko prasa musi dotrzeć do czytelników. 
Krzysztof Klicki w 2016 r. przekazał zarządzanie spółką 
Grzegorzowi Fibakiewiczowi, związanemu z Kolporterem 
praktycznie od momentu jego powstania. 
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„Nie znałem się na żadnym biznesie, 
byłem zwyczajnym studentem 
fizyki. Wszystko jedno, na co bym 
się zdecydował – pozycja startowa 
była dokładnie taka sama. Równie 
dobrze mogłem zacząć budowę 
dowolnej fabryki. Uznałem, że 
najlepszym wyborem będzie 
dystrybucja prasy. To był biznes, 
który nie wymagał nakładów 
finansowych.

Krzysztof Klicki w wywiadzie 
z maja 2015 r., „Nasz Kolporter”
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Informatyzacja

Kolporter bardzo szybko z firmy kieleckiej stał się firmą ogólnopolską – 
w zasadzie potrzebował na to tylko trzech miesięcy. Krzysztof Klicki w maju 
1990 r. rozwiózł pierwsze gazety, a już we wrześniu założył pierwszy oddział 
– w Katowicach (cały czas działając jednoosobowo). Okazało się, że biznes 
dystrybucyjny, aby przynosić zyski, musi posiadać sprawną sieć – rozwożenie 
prasy wyłącznie w jednym mieście było po prostu nieopłacalne.  
Dziś oddziały terenowe Kolportera to podstawa całego systemu dystrybucji – 
działają w 17 miastach i odpowiadają bezpośrednio za dostawy prasy  
na podległym sobie terenie.

pierwszy oddział

Lata 90. to czas, kiedy komputery dopiero zaczynały pojawiać się w nielicznych 
firmach w Polsce. Najczęściej były traktowane jako ulepszone kalkulatory 
lub maszyny do pisania. Początki działalności Kolportera również były w 100 
procentach analogowe – dokumenty (a było ich sporo) wypełniano ręcznie, cały 
proces organizacji dystrybucji opierał się na zeszytach, długopisach i kalkulatorach. 
Krzysztof Klicki – jako jeden z najmłodszych wówczas prezesów w kraju 
– był otwarty na wszelkiego rodzaju techniczne nowinki, w tym również 
komputeryzację. O ile zakup sprzętu nie był problemem, to brakowało jednak 

odpowiedniego oprogramowania. 
Żaden z działających w Polsce 
dystrybutorów nie korzystał z takiego 
udogodnienia – włączając  
w to państwowego giganta, czyli Ruch. 
Skoro nie było odpowiedniego 
oprogramowania, to należało  
je stworzyć. Tego zadania podjął 
się młody informatyk - Jarosław 
Ambroziak. W krótkim czasie napisał 
prosty program do zarządzania 
kolportażem gazet i… dołączył  
do ekipy Kolportera. Zajął się budową 
zaplecza informatycznego firmy 
i tworzeniem zespołu informatyków, 
który bardzo szybko stał się ważną 
częścią firmy – Zakładem Informatyki. 
Szybka informatyzacja dała 
Kolporterowi istotną przewagę nad 
konkurencją. Specjalistyczne systemy, 
wspierające dystrybucję,  
ale i sprzedaż prasy okazały się 
niezwykle skuteczne. Kolejne 
narzędzia, aplikacje, programy 
są zresztą tworzone cały czas – 
specjalnie dla potrzeb Kolportera i jego 
partnerów biznesowych.
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„Organizacja oddziału w Katowicach 
zmusiła mnie do zatrudnienia pierwszego 
pracownika. Był nim Wiesław Tkaczuk, 
ówczesny student fizyki kieleckiej 
WSP. To on dzielnie zarządzał jedynym 
kierowcą, którego mieliśmy i sam 
rozwoził prasę. Później doszło kilku 
studentów dorabiających do stypendium. 
Testowaliśmy również taksówkarzy -  
ci potrafili rozwozić gazety od godziny  
4 w nocy do 13-tej. W pewnym momencie 
przewoziliśmy taką ilość „Skandali”, która 
nie mieściła się do „malucha”. 

Krzysztof Klicki w wywiadzie z maja 2005 r., 
„Nasz Kolporter”
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Na początku lat 90. sprzedaż prasy opierała się głównie na kioskach – 
różnego rodzaju i formatu. Kolporter posiadał już wtedy własną stolarnię 
i ślusarnie, w których produkował m.in. wolnostojące kioski, kioski z wiatami 
przystankowymi, wózki prasowe. Rynek prasowy rozwijał się bardzo 
dynamicznie i stale przybywało nowych tytułów. Kioski zaczynały mieć 
problemy ze znalezieniem dla nich miejsca – nie były przystosowane  
do sprzedaży tak bogatego asortymentu.  
25 czerwca 1997 r. w Kielcach Kolporter otworzył pierwszy w Polsce salon 
prasowy – zupełnie nowy rodzaj punktu sprzedaży. Tego typu sklepu, 
przystosowanego do sprzedaży bogatej oferty prasowej,  nie było na krajowym 
rynku. Koncept okazał się na tyle trafiony, że w ciągu kilku następnych lat salony 
i saloniki prasowe pojawiły się w całej Polsce – do 2000 r. powstało ich ponad 150.  
Śladem Kolportera poszła również konkurencja. Ale saloniki do dziś są kojarzone 
przede wszystkim z Kolporterem.

Zaledwie 12 lat po powstaniu Kolporter był już jednym 
z najmocniejszych graczy na krajowym rynku dystrybucji 
prasy. Tworzyło go wówczas, poza państwowym Ruchem, 
kilka firm prywatnych: Kolporter, Jard Press, Franpress, 
Garmond Press.  
21 maja 2002 r. Kolporter S.A. zakupił 18 proc. akcji firmy 
kolportażowej Jard-Press S.A. z Warszawy. Cztery miesiące 
później wykupił pozostałe 82 proc. Jard Press obsługiwał  

3,3 tysiąca punktów sprzedaży i 4,5 tysiąca prenumeratorów. 
Miał bardzo mocną pozycję w trzech województwach: 
mazowieckim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Dzięki 
transakcji Kolporter zyskał 5% rynku i pod koniec 2002 r. 
obsługiwał ponad 20 000 punktów sprzedaży detalicznej  
i 11 000 prenumeratorów.
Dziś na rynku dystrybucji prasy pozostało trzech graczy. 
Kolporter od lat jest jego zdecydowanym liderem. 

| JUbIleUsz Kolportera

pierwszy salonik

przejęcie Jard-pressu
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„– Kilka lat doświadczeń w sprzedaży 
prasy, pozwoliło na wypracowanie 
optymalnych metod dotarcia do klienta 
– mówi Wiesław Tkaczuk, prezes 
kieleckiej spółki Saloniki Prasowe. – Nie 
ukrywam, że korzystaliśmy z metod 
sprawdzonych przez Kolportera S.A. 
i adoptowaliśmy dobre, pewne 
wzory z zachodniej Europy,  
m.in. z Francji, Szwajcarii. Pierwszy 
kielecki Salon Prasowy Kolportera 
powstał kilka lat temu. Na tle 
dominujących wówczas w mieście 
typowych kiosków „Ruchu”, był – 
łagodnie mówiąc – zaskoczeniem. 

„Nasz Kolporter”, marzec 2001

Robert Woyda, prezes Jard-Pressu: –  
Nasza firma osiągnęła znaczącą pozycję 
na rynku, jesteśmy zadowoleni z jej 
wyników, pomimo recesji. Uznaliśmy, że 
aby nie zmarnować tego dorobku, będzie 
konieczne podjęcie rozmów w celu 
połączenia naszej firmy z Kolporterem.”

„Nasz Kolporter”, czerwiec 2002
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Jedną z największych inwestycji w historii Kolportera była budowa własnego centrum 
dystrybucyjnego. 
Decyzja o budowie zapadła pod koniec 2002 r. Prace ruszyły praktycznie natychmiast 
i zakończyły się w drugiej połowie sierpnia 2003 r. W nowoczesnym centrum, 
zlokalizowanym w Mościskach pod Warszawą, znalazły się: magazyn o powierzchni 
10 000 metrów kwadratowych, biura – 1 500 metrów kwadratowych, ponadto place 
parkingowe i manewrowe pozwalające na jednoczesny załadunek i rozładunek  
200 pojazdów, doki załadunkowe, regały wysokiego składowania, wózki podnośnikowe 
pełna infrastruktura teleinformatyczna. Uroczyste otwarcie odbyło się 18 września  
2003 r. Koszt inwestycji wyniósł ok. 12 milionów złotych.

Przez wiele lat od momentu powstania Kolporter działał na wyjątkowo trudnym 
konkurencyjnie rynku. Do 1990 r. monopolistą - jeśli chodzi o kolportaż prasy - był 
Ruch SA. W kolejnych latach ta należąca do Skarbu Państwa spółka dominowała 
na rynku dystrybucji prasy. Rywalizacja mniejszych, prywatnych podmiotów 
z państwowym gigantem była wyjątkowo trudna i wydawać by się mogło – z góry 
skazana na porażkę.  
Ale Kolporter systematycznie i konsekwentnie powiększał swój udział w kolportażowym 
torcie i gonił rywala. Ten wyścig trwał 20 lat. W 2010 r. kielecka spółka po raz pierwszy 
wyprzedziła Ruch SA, zyskując 41,82% udziałów w rynku (według Izby Wydawców 
Prasy). Ruch SA miał wtedy 40,27%.
Zdobytego tytułu lidera Kolporter już nie oddał. 

Uruchomienie 
centrum w Mościskach

zdobycie pozycji lidera
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„Grzegorz Fibakiewicz, prezes 
Kolportera S.A.: Kolporter bardzo 
dynamicznie się rozwija, z miesiąca 
na miesiąc przybywa nam klientów. 
Inwestycje są więc konieczne. 
Dzięki uruchomieniu centrum 
dystrybucyjnego skróciliśmy czas 
załadunków i przyśpieszyliśmy czas 
wyjazdu samochodów z prasą  
do oddziałów terenowych. W efekcie 
gazety trafiają wcześniej  
do detalicznych punktów sprzedaży. 
Za sprawą tej inwestycji uzyskujemy 
znaczące oszczędności

„Nasz Kolporter”, wrzesień 2003 

„Kolporter powiększył swój 
udział w rynku dystrybucji prasy, 
umacniając się na pozycji lidera – 
według najnowszego zestawienia Izby 
Wydawców Prasy w lutym 2019 r. 
udział Kolportera wyniósł 55,76%. 
Kolporter nie tylko jest liderem, ale 
zanotował też najwyższy wzrost 
udziału – o 3,81% w porównaniu do 
lutego 2018.  
Dla porównania, jak podaje IWP, udział 
Ruchu w rynku wyniósł w lutym br. 
23,10% (spadek o 6,83%), a Garmondu – 
15,50% (wzrost o 2,38%). 

„Nasz Kolporter”, maj 2019
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| JUbIleUsz Kolportera

planogramy 
– nowy model sprzedaży prasy

dostawy do sklepów

zespół

Od początku swojej działalności Kolporter koncentrował 
się nie tylko na sprawnej dystrybucji, ale też możliwe jak 
najlepszej sprzedaży prasy. Po szeregu testów i analiz 
jako pierwsza firma w Polsce wprowadził do sprzedaży 
prasy zasady merchandisingu, czyli takiej ekspozycji gazet 
i czasopism, która miała zachęcać klientów do ich kupowania. 
Powstały trzy, uwzględniające różne parametry 
ekspozycji, przykładowe wzorce, czyli tzw. planogramy. 

Po wprowadzeniu ich do punktów sprzedaży efekt był 
natychmiastowy - w zdecydowanej większości sprzedaż 
wzrosła nawet o 30 procent.  
Wypracowane przez Kolportera planogramy stały się 
rynkowym standardem, bez którego dziś trudno wyobrazić 
sobie skuteczną sprzedaż prasy. Są stale udoskonalane 
i rozwijane, m.in. o różnego rodzaju ekspozytory, nośniki 
promocyjne itp. 

Pomysł, który leżał u początków Kolportera, czyli sprzedaż 
prasy w sklepach spożywczych – mimo początkowych 
oporów samych sprzedawców – bardzo szybko okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Okazało się, że zainteresowanie 
kupujących jest bardzo duże, a sprzedawcy – dzięki prasie – 
mają zapewniony dodatkowy przychód. Nic więc dziwnego, 
że dość szybko zaczęło przybywać sklepów, które chciały 
mieć w swojej ofercie gazety i czasopisma. 

Dziś trudno sobie wyobrazić sklep spożywczy bez regału 
prasowego. W wielu mniejszych miejscowościach to właśnie 
sklepy spożywcze czy spożywczo-przemysłowe zapewniają 
dostęp do szerokiej oferty gazet i czasopism. Również 
w Kolporterze największą grupę punktów handlowych,  
do których dostarczana jest prasa, stanowią sklepy 
spożywcze i spożywczo-przemysłowe. To w sumie blisko  
50 proc. odbiorców. 
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„Zawsze podkreślałem i będę 
podkreślał, że zespół, który  
udało mi się zbudować,  
jest dla mnie największym powodem 
do satysfakcji.” 

Krzysztof Klicki
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•	 10 kwietnia 1990 r. – 
zarejestrowanie przez Krzysztofa 
Klickiego Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego Zakład Kolportażu 
Książki i Prasy „Kolporter”

•	 2 maja 1990 r. – pierwsza dostawa 
prasy – egzemplarzy „Gazety 
Wyborczej” – do jedenastu sklepów 
„Społem” w Kielcach

•	 październik 1990 r. – utworzenie 
w Katowicach pierwszego oddziału 
Kolportera

•	 grudzień 1990 r.  – rozbudowa 
sieci kolportażu do ok. 150 punktów 
sprzedaży

•	 1991 r. – utworzenie oddziałów we 
Wrocławiu, Poznaniu i Radomiu

•	 1992 r. – tworzenie kolejnych 
oddziałów m.in. w Warszawie, 
Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie, 
Opolu i Wałbrzychu; utworzenie 
w Warszawie Ekspedycji Centralnej

•	 1993 r. – powstanie nowych 
oddziałów m.in. w Zielonej Górze, 
Koszalinie, Toruniu i Nowym 
Sączu; uruchomienie pierwszych 
sezonowych punktów sprzedaży 
prasy nad Bałtykiem (20 wózków 
prasowych); rozbudowanie sieci 
kolportażu do ponad 4 000 punktów 
sprzedaży

•	 18 kwietnia 1994 r.  – otwarcie 
w Gdańsku pierwszego własnego 
punktu sprzedaży

•	 kwiecień 1994 r. – wprowadzenie 
pełnej komputeryzacji systemu 
nadzielania i dystrybucji prasy

•	 1	stycznia	1995	r.	–	zarejestrowanie	
spółki akcyjnej Kolporter z siedzibą 
przy ul. Kolberga w Kielcach

•	 25 czerwca 1997 r. – otwarcie 
pierwszego salonu prasowego 
Kolportera w Kielcach przy ul. 
Sienkiewicza

•	 1995 r. – przychody Kolportera 
przekraczają 100 mln zł

•	 1998 r. – Kolporter zajmuje 43. 
miejsce w „Złotej 500” – rankingu 
największych firm prywatnych 
magazynu „Home & Market”

•	 1999 r. – przychody Kolportera 
przekraczają 500 mln zł

•	 2000 r. – powiększenie sieci 
saloników prasowych do ok. 200 
punktów; rozbudowanie sieci 
kolportażu do ponad 17 000 punktów 
sprzedaży

•	 1 stycznia 2001 r. – utworzenie 
firmy Kolporter Saloniki Prasowe  
sp. z o.o.

•	 2001 r. – przychody Kolportera 
przekraczają 1 mld zł

•	 9 lutego 2002 r. – Business Centre 
Club przyznaje Kolporterowi tytuł 
Lidera Polskiego Biznesu

•	 21 maja 2002 r. – zakup przez 
Kolportera 18% akcji firmy 
kolportażowej Jard-Press 
z Warszawy; we wrześniu 2002 r. 
Kolporter zakupił pozostałe 82% 
akcji i całkowicie przejął firmę

•	 18 września 2003 r. – otwarcie 
nowego centrum dystrybucyjnego 
Kolportera w podwarszawskich 
Mościskach

•	 23 października 2004 r. – 
spółka Kolporter Saloniki Prasowe 
przekształca się w spółkę Kolporter 
Sieci Handlowe

•	 2004 r. – przychody Kolportera 
przekraczają 2 mld zł

•	 2005 r. – rozbudowa sieci kolportażu 
do 25 000 punktów sprzedaży; 
Kolporter osiąga udział w rynku 
dystrybucji prasy na poziomie 40 
proc.

•	 10 maja 2006 r. – wmurowanie 
kamienia węgielnego pod budowę 
nowej siedziby – „złotego wieżowca” 
przy ul. Zagnańskiej w Kielcach

•	 kwiecień 2007 r. – przeprowadzka 
do nowo wybudowanej siedziby

•	 grudzień 2007 r. – przychody 
Kolportera przekraczają 3 mld zł

•	 8 lipca 2010 r. – Kolporter 
wyprzedza	Ruch	i z udziałem	49	proc.	
zostaje liderem na rynku dystrybucji 
prasy

•	 20 grudnia 2010 r. – konsolidacja 
trzech spółek: Kolporter Sieci 
Handlowe, Kolporter D.P. i Kolporter 
Service

•	 8 lutego 2011 r. – powrót do 
historycznej nazwy Kolporter S.A.

•	 styczeń 2012 r. – w Warszawie, 
Katowicach i Bydgoszczy powstają 
nowoczesne centra wydruków 
dokumentów

•	 2012 r. – przychody Kolportera 
przekraczają 4 mld zł

•	 10 maja 2013  r. – saloniki 
Kolportera poszerzają ofertę 
o pakiet nowych usług,

•	 10 lutego 2014 r. – przyznanie 
Kolporterowi Certyfikatu 
Wiarygodności Biznesowej, 
nadawanego przez Bisnode Polska

•	 15 marca 2015 r. – Kolporter 
zmienia koncepcję wizualną 
saloników prasowych i rozwija nowe 
formaty punktów sprzedaży,

•	 30 maja 2015 r. – Kolporter 
uhonorowany certyfikatem „Złoty 
Płatnik”

•	 12 grudnia 2016 r. – Krzysztof Klicki 
przekazuje zarządzanie Kolporterem 
Grzegorzowi Fibakiewiczowi

•	 12 czerwca 2017 r. – saloniki 
Kolportera poszerzają ofertę 
o nowoczesne produkty internetowe – 
doładowania, karty, środki płatnicze,

•	 9 października 2018 r. – Kolporter 
przejmuje obsługę części punktów 
od Ruchu; dostarcza prasę do 
wszystkich	powiatów	i do	98%	gmin	
w Polsce

•	 11 kwietnia 2019 r. – Kolporter 
umacnia się na pozycji lidera 
i powiększa swój udział w rynku 
dystrybucji prasy, 

•	 22 października 2019 r. – Kolporter 
przystępuje do ogólnopolskiej akcji 
„Zdrowy Paragon” oraz rezygnuje 
z plastikowych reklamówek

•	 17 grudnia 2019 r. – podpisanie 
umowy z międzynarodową firmą 
kurierską FedEx Express; przesyłki 
FedEX do odbioru w salonikach 
Kolportera

•	 15 marca 2020 r. – w związku 
z pandemią Kolporter wprowadza 
dodatkowe środki bezpieczeństwa 
w Biurze Zarządu, Oddziałach 
Terenowych i swojej sieci saloników. 
Dostawy prasy odbywają się bez 
zakłóceń.

30 lat Kolportera
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POZNAJ NOWE, FASCYNUJĄCE 

      
Z NOWĄ KOLEKCJĄ NAKLEJEK!

NOWA KOLEKCJA NAKLEJEK 
I KART DO GRY TROLLE

W nowej kolekcji Trolle 2 do zebrania 
aż 160 naklejek, w tym 32 super 
karto-naklejki do trollastycznej 
gry w karty. A zasady gry i planszę 
znajdziesz w albumie na naklejki.

PIERWSZY 
DZIEŃ SPRZEDAŻY: 
17 kwietnia 2020 r.

CENA ZA JEDNĄ
SASZETKĘ:

3,99 zł
CENA ZA

ALBUM:

9,99 zł

TROLLE_Naklejki_193x268.indd   1 20.04.2020   15:51
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Unikat

Mazdy RX-7 generacji, którą prezentu-
jemy, nie zachowało się dużo. Odmiana 
SA jest bardzo rzadka, łatwiej jest 
znaleźć lekko odświeżoną wersję FB. 
W Polsce do sprzedania aktualnie nie 
ma żadnej, zresztą rynek jest skromny, 
bo tych aut jest naprawdę niewiele, 
a ich właściciele borykają się z brakiem 
części zamiennych. Co w tym konkret-
nym przypadku oznacza „brak części”? 
Niestety, chodzi tu o brak wszystkiego. 
Nie detali, nietypowych elementów, 
a części zupełnie podstawowych. Przy-
kład? Nie będzie cienia przesady, jeśli 
powiemy, że przednie tarcze hamulco-
we, które są w wozie razem z hamul-
cami, udało się dostać chyba ostatnie 
w Europie. Niedostępność części spo-
wodowała, że Przemysław – właściciel 
mazdy kupił drugie, odrobinę nowsze 
RX-7 z przeznaczeniem na części. To 
rozwiązanie nie jest jednak doskonałe. 
Choć z zewnątrz auta niemal się nie 
różnią, to np. układ kierowniczy jest 
inny, więc do „przeszczepu” nie bardzo 
się nadaje. Inne jest też wnętrze, co 
automatycznie uniemożliwia przełoże-

nie wielu elementów. Co innego szyby, 
których wymiana (o ile zajdzie taka 
potrzeba) niejednemu właścicielowi 
klasyka spędza sen z powiek. Tutaj 
można mówić o zupełnej zgodności, 
zarówno w serii SA, jak i nowszej FB  
są to dokładnie takie same szkła.
Niedobór dotyczy także nowych części 
blacharskich. Części z zapasów ma-
gazynowych nie da się nigdzie kupić. 
Jeśli komuś udało się swego czasu coś 
uzbierać, to są to dziś rodzynki.

Silnik

Gdy po zakupie okazało się, że silnik 
mazdy nie jest sprawny, właściciel 
zastanawiał się, co z tym zrobić. 
Mechanik, który zajmował się napra-
wą, wspomniał, że od czasu do czasu 
pojawiają się oferty takich silników  
i to fabrycznie nowych, ale są to oferty 
z Nowej Zelandii bądź Australii.
Co mazdowskie silniki Wankla robią na 
antypodach? Jako stosunkowo nieduże 
chętnie były wykorzystywane w ło-
dziach motorowych. Ich walorem była 
spora wydajność, jednak z biegiem cza-
su odeszły do lamusa, głównie z powodu 

dużego apetytu na paliwo. A gdyby 
właściciel zdecydował się jednak na 
taką transakcję? Wówczas dostałby sil-
nik z elementem napędowym do łódki, 
który wystarczyłoby odkręcić. Usuwa-
my cztery śruby i już – silnik Wankla 
gotowy do włożenia pod maskę.

Japonia

Innym sposobem na pozyskanie silnika 
i innych części jest znalezienie oferty 
kogoś, kto przerobił swoją mazdę na 
wóz do drifftu. Taka zabawa z RX-7 
jest popularna w Japonii albo we 
wspomnianej już Australii. W miejsce 
Wankla tunerzy montują np. mocne 
V8. Oryginalny silnik (a bywa, że i inne 
części, bo auta mają być lekkie, co wią-
że się z „wybebeszaniem” ich) wysta-
wiają wówczas na sprzedaż. Problem 
jest jednak taki sam, jak w przypadku 
silników z motorówek: trzeba takie 
zakupy sprowadzić do Polski. A to, 
niestety, nie są tanie usługi.
Pocieszający jest fakt, że przy zniko-
mych przebiegach, jakie robi mazda, 
wymienione właśnie tarcze będą 
służyły bardzo długi czas.
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Mazda RX 
czyli Rotary eXperimental

pierwsze reklamy mazdy rX-7 skierowane do nabywców w stanach zjednoczonych mówiły wyraźnie, 
że producent udziela na swój produkt 3-letniej gwarancji lub 50 000 mil. rzecz o tyle niezwykła,  
że chyba wszyscy pozostali producenci (oferujący przecież silniki tłokowe, a nie jednostki Wankla) 
dawali jedynie roczną gwarancję na silnik.
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Z powodu pandemii musiał Pan odroczyć 
planowane tej wiosny otwarcie restauracji 
w Zakopanem. Liczy Pan straty?
– Aspekt finansowy nie jest najważniejszy. 
Zatrudniam bardzo dużo osób. Nie chciałbym 
narażać kogokolwiek w imię otwartej restaura-
cji. Poza tym przykładam ogromną wagę  
do jakości, a w obecnych okolicznościach byłoby 
to niemożliwe. Kiedy wszystko będzie gotowe, 
na satysfakcjonującym poziomie, wtedy z przy-
jemnością otworzę nową restaurację. Na razie, 
tak jak wszyscy, muszę poczekać.
Był Pan gościem specjalnym w programie 
„MasterChef Junior”. Jakie zadania i nie-
spodzianki przygotował Pan dla młodych 
adeptów sztuki kulinarnej?
– Przygotowałem danie, które opowiada histo-
rię tworzenia potrawy. Miałem do dyspozycji 
całą gamę koloru pomarańczowego, zaczyna-
jąc od marchewki, poprzez rokitnik, jarzębinę, 
po troć wędrowną. To proste danie, które ma 
dwa bieguny – pomarańczową kolorystykę 
oraz pszczoły, ich wosk i pyłek. Tak powstał 
nowoczesny tatar z troci w nietypowej od-
słonie. Przede wszystkim jednak zależało mi, 
aby w tym czasie, który spędziłem w kuchni 
MasterChefa z młodymi pasjonatami, przeka-
zać im jak najwięcej ciekawostek kulinarnych 
dotyczących gotowania.
Kiedy w Panu rozpaliła się pasja kulinarna? 
Co było smakiem Pana dzieciństwa, pierw-
szym kulinarnym olśnieniem?
– Pierwszym olśnieniem była dla mnie natu-
ra. Co roku jeździliśmy z rodzeństwem  

na wakacje na wieś do rodziny, w okolice 
Leszna. Babcia i ciocia miały niesamowity 
ogród. Za furtką oplecioną winogronem 
rozpościerał się fantastyczny widok, jak z ba-
śni pełnej rozmaitych smaków i aromatów. 
Czego tam nie było! Kilka odmian agrestu, 
porzeczek, marchewek, orzechy włoskie, 
którymi pod koniec wakacji brudziliśmy 
sobie ręce. Te pierwotne smaki zapisane są na 
moim twardym dysku. Wokół nich zacząłem 
później budować swoją kuchnię. Uważam, że 
wszyscy, którzy zajmują się sztuką kulinarną, 
niezależnie od tego, czy bliższa jest im kuch-
nia awangardowa, czy klasyczna, powinni 
mieć solidne podstawy. Dla mnie podstawą 
była nauka smaków natury.
Choć kuchnia zawsze Pana fascynowała,  
nie poszedł Pan jednak do technikum ga-
stronomicznego, lecz elektronicznego. Kiedy 
na dobre zajął się Pan gotowaniem, miał Pan 
więc czyste konto, nieobciążone szkolnymi 
teoriami. Dzięki temu fantazja mogła szybo-
wać wysoko?
– Gotowanie było w moim sercu od zawsze, 
choć przeszedłem drogę, która nie wydawała 
się najbardziej oczywista. W czasach, kiedy 
decydowałem z moimi rodzicami, do jakiej 
szkoły pójdę, tzw. gastronomika uchodziła 
raczej za przekleństwo niż ambitne zajęcie.  
Po rzeczowej rozmowie rodzice przekonali 
mnie, żebym tego nie robił. Moja historia po-
kazuje, że to, co naprawdę kochamy z całego 
serca, w końcu do nas przyjdzie, choć drogi 
będą być może kręte. Jeśli pozwolimy reali-

Inspiracje
ze smaków 
natury
Wojciech Modest amaro – znakomity szef kuchni, ekspert kulinarny 
i właściciel jedynej w polsce restauracji z gwiazdką Michelina, opowiada 
o swojej pasji gotowania. 
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zować się naszym marzeniom, one się w końcu spełnią. 
Później bardzo sobie ceniłem ten brak skrzywienia 
technologią żywienia, która przez lata funkcjonowała 
w szkołach gastronomicznych, gdzie obowiązywał 
podręcznik z 1972 roku. Gdy pracowałem za granicą, 
usłyszałem takie powiedzenie: „Nie nauczy się starego 
psa nowych trików”. Tak, łatwiej jest nie mieć złych 
nawyków, tylko chłonąć wszystko od profesjonalistów.
Profesjonaliści, znakomici szefowie kuchni byli dla 
Pana źródłem kulinarnych inspiracji?
– Z inspiracjami kulinarnymi jest tak, jak z modą. Istnie-
ją trendy, na które w danym okresie bardziej się zwraca 
uwagę. Przez wiele lat pracy za granicą borykałem się 
z odpowiedzią na proste pytanie: czym jest kuchnia 
polska? Pytali mnie o to koledzy kucharze i szefowie 
kuchni, u których pracowałem. Spuścizna komuni-
styczna nie była zbyt rozległą przestrzenią kulinarną, 
o której godzinami można by gaworzyć. Dopiero wiele 
lat później, gdy odrobiłem już lekcje z historycznej 
kuchni polskiej, która przez wieki charakteryzowała 
się wielkim bogactwem – mieszały się w niej wpływy 
francuskie, włoskie, niemieckie, azjatyckie – mogłem 
odpowiedzieć na to pytanie i pójść jeszcze o krok dalej, 
zabierając się za tworzenie własnych rzeczy.
Czy Pana dzieci odziedziczyły w genach pasję kulinarną?
– Wszystkie doskonale orientują się w kuchni i mają 
swoje ulubione potrawy. Nie obciążam ich jednak swo-
imi ambicjami. Zresztą, zdrowy rozsądek podpowiada, 
że pasja wcale nie musi stać się potem czyimś zawodem. 
Prawdę mówiąc, wolałby uniknąć gastronomicznych 
przygód moich dzieci, wiedząc, jaki to trudny zawód, 
zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
–  Kiedy patrzy Pan swoim ojcowskim okiem na 
dzieci, to jakie talenty w nich dostrzega?
Córki, pod względem decyzji zawodowych, są już 
mocno ukształtowane. Jedna wybrała biotechnologię, 
a druga prawo. Syn Nicolas ma talent muzyczny – gra 
na pianinie, uprawia też szermierkę i lubi grać w bad-
mintona. Można powiedzieć, że woli zajęcia solowe niż 
zespołowe. Najmłodszy, Gabriel, ma dopiero siedem 
miesięcy. Jedyne co mogę powiedzieć o jego talentach, 
to to, że jest wybitnym smakoszem. To naprawdę wielka 
radość patrzeć, z jakim apetytem wszystko zajada.
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Wojciech Modest Amaro  (rocznik 1972) 
– polski kucharz i restaurator, w 2008 
został wyróżniony przez Międzynarodową 
Akademię Gastronomiczną tytułem „Chef 
de L'Avenir”. W Warszawie otworzył re-
staurację Atelier Amaro, która w 2013 jako 
pierwsza restauracja w Polsce została 
oznaczona gwiazdką Michelin. 
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Dogrywka 
z Leszkiem Ojrzyńskim

I jakie to są myśli?
Niewesołe, ale faktycznie, trafiłeś 
w sedno – mówi Leszek Ojrzyński. 
– To jest tragedia. Jest mi trudno po-
dwójnie, myślę, że wyjątkowo. Żebym 
mógł wyjść do ludzi, porozmawiać, za-
pomnieć, nie myśleć ciągle – byłoby ła-
twiej. Ale nie mogę. Święta spędziłem 
w Anglii. Liczyłem, że odwiedzę ro-
dzinę, że zobaczę się z córką Oliwią, że 
pojadę do mamy, do teściów. Nic z tego. 
Wirus zniweczył te plany. Zdaję sobie 
jednak sprawę, że wszystkim jest cięż-
ko. Ludzie umierają, inni tracą pracę, 
firmy się zamykają. Bardzo chciałbym 
wrócić do pracy, z kilku powodów, do 

Córka w innym kraju, żona w innym świecie, a ja…
świat jest chory, ludzie żyją w odosobnieniu. Niektórzy znoszą to lepiej, inni gorzej. Jemu jest trudno 
wyjątkowo – dwa miesiące temu pochował żonę, najbliższą towarzyszkę życia. teraz utknął w anglii 
z synem, z dala od reszty bliskich, bez przyjaciół i pracy. tylko z własnymi myślami.

normalności. Wiem oczywiście, że cóż 
to za normalność była, kiedy zda-
rzało się, że na przykład w Rakowie 
czekałem sześć miesięcy na wypłatę, 
a żyć z czegoś przecież trzeba. Że 
w Kielcach po trzech kolejkach mojego 
trzeciego sezonu w Koronie, zostałem 
zwolniony i musiałem ruszać w Pol-
skę, podczas gdy żona i dzieci zostali 
w Kielcach, bo wiadomo, szkoła… 
A więc rozłąka. To też nie jest do 
końca normalne życie, ale jakże dziś 
chciałoby się takie mieć… Jak człowiek 
ma pracę, to ma cel. Sam go sobie wy-
znaczy albo zarząd mu w tym pomoże. 
Łatwiej wówczas nie myśleć o bole-

snych sprawach. Tymczasem tej pracy 
nie mam. Na razie krótko, ale nie chcę 
nawet myśleć, gdyby miało to potrwać 
dłużej. Czuję w każdym razie, że je-
stem gotowy wrócić do trenerki, choć 
zdaję sobie sprawę, że ten sezon już 
pewnie nie dla mnie. Kiedyś chodził-
bym w kółko i denerwował się, dziś 
podchodzę do wszystkiego spokojniej. 
Przynajmniej na razie…

Natomiast gdy człowieka dotykają 
sprawy wagi ciężkiej, właściwie 
najcięższej, jak śmiesznie, wręcz 
groteskowo wyglądają wspomnienia 
zwolnień z Podbeskidzia, Korony  
czy Arki. Czyż nie? 
Niewątpliwie następuje przewartościo-
wanie pewnych spraw. Tamte historie 
dziś wydają się błahostkami, choć 
wtedy inaczej je postrzegałem. Zawsze 
emocjonalnie podchodziłem do pracy, 
czasem może za bardzo.  
Ale taki jestem. Mówili, że przesa-
dzam, że nie potrafię się wyluzować, 
że brakuje mi dystansu. Może i tak, 
lecz zawsze starałem się, by w klubie, 
w którym pracowałem, coś dobrego po 
mnie zostało. Wydaje mi się, że ludzie to 
widzieli. Przekonałem się o tym choćby 
po śmierci Urszuli. Widziałem akcje 
wsparcia organizowane przez kibiców, 
zawodników i działaczy Arki, Korony, 
Wisły Płock. Bardzo im za to dziękuję, 
to naprawdę pomaga w trudnych chwi-
lach. Jestem raczej twardy, ale wtedy 
niejednokrotnie wzruszyłem się. Tego 
się nie zapomina. Podobnie jak widoku 
byłych zawodników na pogrzebie uko-
chanej osoby. Za to będę im wdzięczny 
do końca życia. Niech o tym pamiętają.

F
O

T.
 P

A
W

E
ł 

J
A

ń
C

Z
y

K

leszek Ojrzyński: Jestem gotów wrócić co trenerki

Nasz Kolporter 05/2020

26



PL_ADV KOLPORTER_SMURF_173x113mm.pdf   1   30/04/2020   11:15:00

Saloniki kolportera 
w czaSie pandemii

Pandemia koronawirusa zmieniła sys-
tem sprzedaży w salonikach Kolportera, 
ale nie spowodowała ograniczeń  
w dostępności do prasy i innych pro-
duktów, oferowanych przez te punkty. 
We wszystkich wprowadzono natomiast 
dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Zmiany w swojej sieci Kolporter zaczął 
wprowadzać już ponad miesiąc temu, 
tuż po ogłoszeniu stanu zagrożenia 
epidemicznego. – W pierwszej kolejności 
skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu 
bezpieczeństwa sprzedawcom i kupu-
jącym. Jeszcze przed wprowadzeniem 
rozporządzenia w tej sprawie wyposażyli-
śmy ajentów i sprzedawców w niezbędne 
środki ochrony – maseczki, rękawiczki, 
środki dezynfekcyjne. W części punktów 
zamontowano dodatkowo osłony z two-
rzywa, oddzielające sprzedawcę od klien-
ta. Przeprowadziliśmy także kampanię 
informacyjną na temat podstawowych 
zasad bezpiecznej sprzedaży w czasie 

epidemii – informuje Dariusz Materek, 
rzecznik prasowy Kolportera. – Musie-
liśmy także wprowadzić reorganizację 
sprzedaży, np. ograniczając obecność 
klientów w punkcie czy rekomendując 
korzystanie z kart płatniczych. Od 20 
marca, gdy zaczął obowiązywać stan epi-
demii, wszystkie saloniki wyposażyliśmy 
w płyny odkażające, z których korzystają 
osoby robiące zakupy.
Saloniki prasowe są jednymi z nielicz-
nych punktów, których działalność 
nie została ustawowo ograniczona. 
Dostęp do prasy został uznany za istotny 
element walki z pandemią. Dlatego też 
wszystkie punkty, w których wiodącym 
asortymentem są gazety i czasopisma, 
pozostają cały czas otwarte.
– Szczególne słowa uznania należą się 
ajentom prowadzącym saloniki, a także 
osobom, które zatrudniają jako sprze-
dawców – mówi Dariusz Materek.

23.04.2020

kolporter UdoStępnił 
kioSk kiebabczego

Kolporter udostępnił marce Regioszul-
ki, działającej w ramach Kieleckiego 
Parku Technologicznego, tzw. kiosk 
Kiebabczego. Od 27 kwietnia firma 
będzie w nim sprzedawać maseczki 
wielorazowego użytku oraz żele i płyny 
do dezynfekcji.
–  Środki osobistej ochrony, takie jak ma-
seczki, płyny dezynfekujące to dziś arty-
kuły pierwszej potrzeby, stale poszukiwa-
ne na rynku. Dlatego też zdecydowaliśmy 
się udostępnić tzw. kiosk Kiebabczego 
firmie Regioszulki, która chce w nim 
sprzedawać właśnie tego rodzaju pro-
dukty. Dlatego z pełnym zrozumieniem 
przyjęliśmy inicjatywę Kieleckiego Parku 
Technologicznego i zdecydowaliśmy się 
udostępnić kiosk na wyłączność firmie 
Regioszulki – mówi Dariusz Materek, 
rzecznik prasowy Kolportera.

27.04.2020 

Kolporter w mediach
Kolporter W MeDIaCh | 

REKLAMA
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SZYBKI JAK BLYSKAWICA!

Unikatowa propozycja na polskim rynku z 
najnowszej kolekcji SBABAM. Wysokiej jakości, oryginalne autka 

napędzane odrzutem powietrznym. W zestawie gwizdek.

Tornado to świetna propozycja kolekcjonerska. 8 rodzajów autek do zebrania.
12 sztuk w pudełku zbiorczym. Pakowane w nietransparentne torebki.

Bardzo dobrej jakości autko w atrakcyjnym opakowaniu i świetnej cenie!

ai157683838182_PL_TORNADO_adv distributori_175x113mm_x approvazione.pdf   1   20/12/2019   11:39:49



statYstYKI | 

Najczęściej 
cytowane media

Podium wśród tytułów prasowych otwie-
ra „Rzeczpospolita” z 2260 wzmiankami. 
Za nią, podobnie jak w lutym, „Gazeta 
Wyborcza” (1851 cytowań). Miejsce 
trzecie należy do „Super Expressu”, 
który w marcu cytowany był 1574 razy. 
Znaczący wzrost cytowań zanotował 
„Forbes” (trzy pozycje w górę w stosunku 
do lutego) i „Głos Wielkopolski” (ze sko-
kiem w górę aż o dziesięć miejsc), które 
zamykają pierwszą dziesiątkę najbardziej 
opiniotwórczych tytułów prasowych.

tygodniki i dwUtygodniki

Najbardziej opiniotwórczymi tygodnika-
mi i dwutygodnikami marca 2020 roku 
są kolejno: „Do Rzeczy” i „Newsweek”, 
którego w lutym nie było w pierwszej 
piątce. Następnie, na podium wchodzi 
tygodnik „Wprost”, którego - pomimo 
cytowań – ostatnie papierowe wydanie 
ukazało się 30 marca. Prawie dwukrot-
nie większą liczbę wzmianek zanotowa-
no w tygodniku „Sieci”, który zamyka 
ranking.

mieSięczniki i dwUmieSięczniki

W kategorii najbardziej opiniotwórczych 
miesięczników i dwumiesięczników 
na pierwszym miejscu, podobnie jak 
w lutym, uplasował się „Forbes” z łączną 
liczbą cytowań wynoszącą 264. Drugie 
miejsce zajmuje magazyn „Perspektywy” 
z liczbą cytowań 48, a następnie również 
ze wzrostem: „Twój Styl”, dwumiesięcznik 
„Press” oraz „Zwierciadło”.

media ekonomiczne

W czołówce znalazła się „Rzeczpospolita” 
z 2260 cytowaniami, za nią „Dziennik 
Gazeta Prawna” oraz Money.pl – pozycje 
całej trójki nie zmieniły się w rankingu 
od lutego br. Nowością tego miesiąca oka-
zał się „Forbes”, który znalazł się w zesta-
wieniu z 264 wzmiankami.  

ŹróDŁo: IMM

Najbardziej opiniotwórczym medium w polsce w marcu 
2020 r., według raportu Instytutu Monitorowania Mediów, 
jest portal onet.pl — niezmiennie od dwunastu miesięcy. 
tuż za nim tVN24 i stacja rMf fM. Wśród tytułów 
prasowych najbardziej opiniotwórczym pozostaje dziennik 
„rzeczpospolita”.
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formacje o osiągniętych przychodach, 
kosztach poniesionych na utrzyma-
nie dłużnika i osób pozostających  
na jego utrzymaniu w ostatnich sze-
ściu miesiącach, informacje o czyn-
nościach prawnych dokonanych 
przez dłużnika w ostatnich dwuna-
stu miesiącach, których przedmiotem 
były nieruchomości, akcje lub udziały 
w spółkach. 
Oprócz tego nowo przyjęty układ 
konsumencki polega również  
na zawarciu porozumienia, które 
przewiduje możliwość uzgodnienia 
warunków, skutkujących zaplano-
waniem realizacji spłaty wierzycieli 
przez osobę dłużnika, na warunkach 
odpowiadających jego możliwościom 
finansowym. W tym wypadku wnio-
skodawca, podobnie jak w upadłości 
konsumenckiej, zobowiązany jest 
wystosować odpowiedni wniosek, 
z tą różnicą, że powinien on dodatko-
wo zawierać propozycje ugody. 

warUnkiem niewypłacalność

Nowa procedura o zawarcie układu 
będzie mogła być prowadzona na 
wniosek samego dłużnika (który 
ma co najmniej dwóch wierzycieli), 
a w określonych przypadkach sąd 
może skierować dłużnika do postępo-
wania o zawarcie układu, mimo  
że ten wnioskował o ogłoszenie 

propozycJe Ugody

Głównym założeniem ustawodawcy 
jest przyspieszenie rozpoznawania 
spraw upadłościowych z uwagi  
na stale rosnącą liczbę nowych 
spraw, których z roku na rok przyby-
wa w zatrważającym tempie. Postę-
powanie to adresowane jest  
do konsumentów, czyli osób, które 
nie prowadzą działalności gospodar-
czej. Aby takie postępowanie zostało 
wszczęte, muszą zostać spełnione 
określone w ustawie warunki:
-  status konsumenta,
-  stan niewypłacalności (sytuacja, 

w której dłużnik utracił zdolność do 
spłaty wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych. Samo zaprzestanie 
spłat jeszcze nie umożliwia prze-
procesowania wniosku),

-  przynajmniej dwóch wierzycieli,
-  zdolność płatnicza dłużnika.
Dotychczas znana nam była instytu-
cja upadłości konsumenckiej, polega-
jąca na zmniejszeniu lub umorzeniu 
zobowiązań osoby fizycznej niepro-
wadzącej działalności gospodarczej 
w przypadku zaistnienia niezawi-
nionej niewypłacalności dłużnika. 
Wniosek o ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej oraz zawarcie układu 
składa się do właściwego sądu. Urzę-
dowy formularz zawiera m.in. dane 
osobowe wnioskodawcy, a także in-

24 marca 2020 r. do ustawy prawo upadłościowe został dodany tytuł VI, który reguluje postępowanie 
o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej. W poniższym artykule omawiamy nowe przepisy.

upadłości. Prowadzenie tego typu po-
stępowania będzie zasadne w oparciu 
o odpowiednie możliwości zarobkowe 
dłużnika i jego sytuację zawodową. 
Najważniejsze jednak jest, aby konsu-
ment spełniał przesłankę przedmioto-
wą w postaci stanu niewypłacalności, 
aby sąd mógł wszcząć procedurę. 
Istotna jest zatem niemożność  
do regulowania zobowiązań. 
W momencie otwarcia postępowania 
układowego sąd wyznacza nadzorcę fi-
nansowego. Jest to osoba, która będzie 
pełnić nadzór nad procedurą związaną 
z zawarciem układu konsumenckiego. 
Jej obowiązkiem jest m.in. stworzenie 
w porozumieniu z dłużnikiem propo-
zycji układowych, spisu wierzytelno-
ści, a także wierzytelności spornych, 
zwołanie zgromadzenia wierzycieli 
skutkującego głosowaniem nad propo-
zycją układu. Okres trwania układu nie 
może przekraczać pięciu lat.
Układ konsumencki nie zmierza  
do całkowitego oddłużenia, sąd  
nie ogłasza upadłości konsumen-
ta, a on sam nie otrzymuje statu-
su upadłego. Co ważniejsze, jego 
zobowiązania będą spłacane jedynie 
w wysokości i na zasadach wynikają-
cych z układu zawartego przez niego 
z wierzycielami i zatwierdzonego 
przez sąd. Wobec tego dłużnik może 
zachować swój majątek. 

Układ zamiast 
upadłości 
konsumenckiej

| praWo I fINaNse

Klaudia rudzińska
specjalista ds. prawnych 
pretorius sp. z o.o.
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DOBRE CHWILE 
 zawsze w piątek z FAKTEM! 

FAKT TV  
zawsze w czwartek z FAKTEM! 

JUŻ W SPRZEDAŻY!  
Tom XII tylko 12,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!  
Tylko 8,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł 

FAKT poleca!

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tom XIX tylko 15,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!
Tom V 
tylko 7,90 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 11,99 zł

W SPRZEDAŻY 
OD 12 MAJA!  
Tom XXVI tylko 15,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!  
Tom VIII 
tylko 15,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 7,99 zł 

Sałatki
› Z sezonowych  

warzyw i owoców

› Lekkie a sycące.  
Na śniadanie  
lub obiad

› Tradycyjne  
składniki  
i inspiracje  
z kuchni  
świata

Nr 2/2020
indeks: 229 792

Kuszące kolorami, 
smakami i aromatami 

sezonowe warzywa 
i owoce aż się proszą, 
by przyrządzić z nich 

sałatkę. Pyszną, 
pożywną, a przy tym 

lekką. Wegetariańską 
lub z dodatkiem mięsa. 

Ze strączkami, kaszami, 
owocami, rybami…  
Na śniadanie, lunch  

do pracy, na kolację. 
Smacznego!  

radzi
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JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 11,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 9,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 14,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 7,99 zł 

JUŻ W SPRZEDAŻY!  
Tylko 8,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!  
Tylko 7,99 zł



Wybieramy w sieci, 
kupujemy stacjonarnie 
C

hociaż spędzamy coraz więcej czasu w sklepach 
internetowych, to i tak kupujemy stacjonarnie? Zjawisko to, 
określane mianem webroomingu, zyskuje na sile. Staje się 

także wyzwaniem dla marek i centrów handlowych.
Pojawienie się tysięcy sklepów internetowych nakręca nie tylko 
sprzedaż on-line. Beneficjentem boomu w branży e-commerce staje 
się tradycyjny handel. Powód? Na popularności zyskuje zjawisko 
webroomingu, czyli przeglądania rzeczy w sklepach on-line, ale 
kupowania ich stacjonarnie np. w centrach handlowych.
– Konsumenci coraz częściej traktują sklepy internetowe nie jako 
docelowe miejsce robienia zakupów, ale jako bazę wiedzy o produkcie. 
Przeglądanie sieci pozwala im dokładnie zapoznać się z kupowaną 
rzeczą, jej parametrami, opiniami o niej w social mediach czy cenami. 
Efektem takiego "sondowania" są zakupy, z tym, że nie on-line, 
a w sklepie tradycyjnym – mówi Marta Drzewiecka, Marketing & 
Customer Experience Manager w firmie Newbridge.
Do tak wieloetapowych zakupów skłonni są przede wszystkim 
dominujący na rynku młodzi konsumenci z pokoleń milenialsów 
i post milenialsów, a więc nie mający więcej niż 35 lat. Według 
analiz firmy Conversant1, aż 78 proc. konsumentów w tej granicy 
wiekowej w takim samym stopniu robi dziś zakupy on-line, co 
stacjonarnie, często przy tym łącząc oba kanały.
Z kolei badania wykonane przez platformę JRNI2 sugerują, że już  
74 proc. konsumentów oddaje się webroomingowi, przy czym  
57 proc. robi to kupując ubrania, sprzęt elektroniczny czy prezenty. 
Przekłada się to także na popularność usługi click&collect, czyli 
zakupu on-line, ale odbioru towaru w sklepie stacjonarnym. 
Z takiego kanału korzysta już 54 proc. badanych przez JRNI.
– Kupujący korzystają w pełni z dostępnych kanałów, traktując 
je nie jako konkurujące ze sobą, ale jako dopełniające się. Internet 
stał się źródłem informacji, które pozwala podjąć znacznie lepszą 
decyzję o zakupie. Możliwość sprawdzenia produktu w sieci podnosi 
także satysfakcję z zakupu, bo eliminuje impulsowość, czyli decyzję 
o zakupie pod wpływem emocji. Zmniejsza się tym samym ryzyko 
rozczarowania zakupem – mówi przedstawicielka Newbridge.
Efekt? Coraz więcej marek, zwłaszcza odzieżowych, entuzjastycznie 
przyjmuje nowe zjawisko, dopasowując swój model sprzedaży do 
nowych zwyczajów konsumenta, łącząc przy tym kanały on-line 
z off-line. Przykładem jest obecność w sklepach tabletów z aplikacjami 
umożliwiającymi wyszukanie i zamówienie produktu in-store, czy 
coraz powszechniejszy dostęp do usługi click&collect, zwłaszcza 
w sklepach z ubraniami, dodatkami, multimediami czy elektroniką.
– Marki, przez lata skupiające się na rozwoju tradycyjnej sieci 
sprzedaży, inwestują teraz w sprzedaż wielokanałową, czyli 
omnichannel, ułatwiając zakupy i kierując klientów do sklepu off-line. 
Same sklepy też ewoluują. Przetaczająca się przez ostatnie 5 lat fala 
modernizacji wiąże się przede wszystkim z wprowadzeniem nowych 
konceptów – mówi Drzewiecka.

WWW.WIaDoMosCIhaNDloWe.pl

| WIaDoMośCI haNDloWe
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Pakowanie produktów 
do pojemnika klienta
Wielu sprzedawców zadaje sobie pytanie, czy można 
zapakować produkt sprzedawany luzem do przyniesionego 
przez klienta pojemnika. Niektórzy sprzedają w ten sposób 
tylko żywność przetworzoną, inni nie robią problemu 
i pakują również mięso do opakowań kupujących.

czym JeSt zero waSte

Zero waste lub less waste to po prostu zero marnowania  
lub mniej odpadów. Najwięksi detaliści zachęcają klientów 
do zabierania własnych toreb nie tylko na zbiorcze zakupy, 
ale nawet do przynoszenia siatek na warzywa i owoce  
lub wielorazowych opakowań na sprzedawane luzem 
wędliny, produkty garmażeryjne czy sery. To, że ktoś 
przychodzi na bazarek z własnym słoikiem na kapustę  
lub ogórki kiszone, nikogo nie dziwi, ale już klienci 
marketów nie są przyzwyczajeni do zabierania własnych 
opakowań do największych sklepów. Wprowadzenie 
opłat za foliówki zmotywowało niektórych do eliminacji 
przynajmniej części foliowych odpadów. Klienci 
zrozumieli, że nie warto dopłacać kilkudziesięciu groszy 
za każdą plastikową torebkę, ale tzw. zrywki są nadal 

OGÓLNOPOLSKI 
MIESIĘCZNIK BRANŻOWY 
SKIEROWANY  
DO SEKTORA HANDLU 
I DYSTRYBUCJI FMCG

*Źródło: GFK | Listopad 2018 | Dystrybucja i czytelnictwo 
wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce

100% 
stała, bezpłatna 

prenumerata

NAJBARDZIEJ 
OPINIOTWÓRCZY 
MAGAZYN B2B*

wiadomoscihandlowe.pl

866 459 unikalnych użytkowników miesięcznie*

1 829 293 unikalnych osłon miesięcznie*

ponad 21 380 subskrybentów newslettera, 
wysyłka codzienna. * d
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NAJCHĘTNIEJ CZYTANY PORTAL BRANŻY FMCG

własnej bazy 
sklepów i hurtowni 

FMCG!

100%

NAKŁAD
80 000 egz.

REKLAMA

dostępne gratis. W dobie globalnych wysiłków na rzecz 
ochrony klimatu zarówno detaliści, jak i hurtownie 
zauważają, że komunikacja o ograniczeniu stosowania 
plastiku i zachęcanie kupujących do przyjścia z własnym 
opakowaniem wielorazowym mogą być dobrze postrzegane 
przez potencjalnych klientów.

prawo na to pozwala, ale…

Główny Inspektorat Sanitarny podaje, że przepisy prawa 
żywnościowego nie wprowadzają zakazu sprzedawania 
żywności do opakowań wielokrotnego użytku 
przyniesionych przez klientów. Jednakże ostateczna 
decyzja w tej sprawie należy do przedsiębiorcy, który jest 
odpowiedzialny za sprzedawany produkt.
Według informacji GIS, w przypadku dopuszczania takiej 
możliwości przez sprzedającego, kupujący powinien mieć 
świadomość, że dany podmiot nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualny negatywny wpływ opakowań własnych 
klientów na zakupioną żywność, standardowo sprzedawaną 
w opakowaniach oferowanych przez sprzedającego. 

WWW.WIaDoMosCIhaNDloWe.pl
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„W naszym zawodzie żona nie pomaga w karierze, jest raczej źle widziana” 
– usłyszałam kiedyś na firmowej imprezie męża od osoby z jego środowiska. 
Człowiek, który wypowiedział tę uwagę, jest uważany za bystrego i inte-
ligentnego (tego m.in. wymaga wykonywana przez niego praca), a jednak 
najprawdopodobniej nie zorientował się, że mówi coś, co może sprawić mi 
przykrość. Bo ja naprawdę poczułam się dotknięta. I równocześnie zastana-
wiałam się, jak można coś takiego bez ogródek powiedzieć…
Kluczem do zrozumienia, co zachodzi w takich i podobnych sytuacjach, jest 
inteligencja emocjonalna (IE) – zdolność do rozpoznawania stanów emo-
cjonalnych własnych oraz cudzych, umiejętność używania swoich emocji 
i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób. Dr Travis Bradber-
ry, badacz inteligencji emocjonalnej i autor bestsellerowej książki Emotional 
Intelligence 2.0, tłumaczy, że jej poziom wpływa na to, jak się zachowujemy, 
jak podejmujemy decyzje, jak odbierają nas ludzie. Można powiedzieć, że IE 
decyduje o jakości naszego życia w społeczeństwie i w relacjach z innymi.
Na szczęście nad IE można pracować. Można ją rozwijać, co zwiększa nasze 
szanse powodzenia w kontaktach z innymi ludźmi.

dwa Składniki ie

Mamy dwojakie zasoby inteligencji emocjonalnej. Z jednej strony to nasze 
umiejętności (kompetencje) osobiste: zdolność rozpoznawania swoich emocji 
i umiejętność panowania nad nimi. Drugim składnikiem inteligencji emo-
cjonalnej są nasze umiejętności społeczne, m.in. zdolność rozpoznawania 
emocji innych osób i zdolność do wykorzystywania tej wiedzy dla podtrzy-
mywania relacji (miłości, przyjaźni, koleżeństwa, znajomości, zależności 
służbowej).
Jeśli zdenerwowała mnie nieuprzejma osoba i zdaję sobie sprawę, że w tym 
momencie jestem na nią zła, ale nie okazuję jej tego, to wykorzystuję kom-
petencje osobiste (prawidłowo rozpoznaję i kontroluję swoje emocje). Jeśli 
dodatkowo widzę, że jest ona bardzo zmęczona i potrafię jeszcze załagodzić 
sytuację, to korzystam z kompetencji społecznych (szukam przyczyn jej 
zachowania; widzę, że nie jest ono tak naprawdę związane ze mną, więc 
rozładowuję atmosferę).

cechy lUdzi o wySokieJ inteligencJi emocJonalneJ

Travis Bradberry twierdzi, że osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej nie 
pozwalają, by negatywne opinie innych ludzi psuły im humor. Jak to robią? 
Oto kilka prawidłowości w zachowaniu osób o wysokiej inteligencji emocjo-
nalnej. Przeczytaj je i zastanów się, czy jesteś w stanie je stosować (a może 
stosujesz?).

| psYCholoG raDzI

Klucz do 
serc innych
Jeśli chcesz, by inni Cię lubili, chcieli z tobą przebywać 
i dobrze czuli się w twoim towarzystwie, pracuj nad swoją 
inteligencją emocjonalną. to klucz do dobrych relacji 
i osobistych sukcesów.

W „Charakterach” nr 4-5: 
WOlNI DUChEM I CIAłEM. 
CZEGO POTRZEBUJEMy DO 
WOlNOŚCI. 

Chcemy być wolni. Walczymy, gdy ktoś 
próbuje nas związać, skrępować. Bronimy 
się, gdy ktoś nam coś narzuca. A zarazem 
sami zamykamy się w klatkach – naszych 
przekonań, lęków, uprzedzeń i podejrzeń. 
Dlaczego? Co trzeba wiedzieć, kim się 
stać, aby bez względu na okoliczności 
czuć się wolnym?

A PONADTO:
•  czas na zmianę: jak spotkać lepszą 

wersję siebie
•  co zrobić, by nie przegapić tego, za co 

możemy być wdzięczni
•  jak odróżnić prawdę od fikcji 
•  kiedy ból daje siłę 
•  realna pomoc w wirtualnym świecie 
•  tęczowe rodziny nie chcą być niewi-

dzialne
•  jak zmierzyć się z tym, czego się boimy, 

i nie poddać się panice
•  dodatek #ZOSTAŃWDOMU, a w nim 

jeszcze więcej artykułów
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Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej:
•  do bezproduktywnej krytyki podchodzą z dystansem;
•  przebaczają szybko, ale nie zapominają – to znaczy, że nie żywią urazy, ale 

też nie pozwalają drugi raz się skrzywdzić (jeśli się to powtórzy, nie ma 
przeproś);

•  jeśli są z kimś skonfliktowane, próbują zrozumieć, jakie emocje nimi kie-
rują;

•  perfekcja nie jest ich priorytetem, wiedzą bowiem, że nie da się jej osiągnąć, 
nie oczekują też perfekcji od innych (współpracowników, małżonka, dzieci);

•  starają się żyć teraźniejszością, a nie przeszłością, o swoich potknięciach 
rozmyślają na tyle, na ile są w stanie uczyć się z nich;

•  jeśli nie podoba im się postępowanie jakiejś osoby (np. rozmowa czy prze-
bywanie z tą osobą zawsze opiera się na obgadywaniu, narzekaniu etc.), 
unikają jej;

•  starają się też unikać nadmiernego, przedłużającego się stresu, mają bo-
wiem świadomość, że taki stan źle wpływa na organizm, zaburza rozpo-
znawanie emocji swoich i cudzych oraz rzutuje na podejmowane decyzje;

•  są asertywne – potrafią mówić w taki sposób, by druga osoba nie poczuła 
się urażona, i aby granice osobiste obu stron nie zostały naruszone.

iQ to nie ie

Nie ma związku między tradycyjną inteligencją (bystrością umysłu) a in-
teligencją emocjonalną, co oznacza, że wysoki czy niski IQ w żaden sposób 
nie pozwala przewidzieć, jak ktoś będzie sobie radził w kontaktach z ludźmi. 
Zdarza się, że osoby odnoszące sukcesy w niezwykle trudnych dziedzinach 
w kontaktach z ludźmi wykazują się całkowitą bezmyślnością. Na przykład 
ktoś bez ogródek mówi znajomym, że nie przyjedzie na ich ślub, bo woli 
posiedzieć w domu. Osoba o wysokiej inteligencji emocjonalnej pominęłaby 
pewne informacje (np. że woli robić coś innego), bo umie wyobrazić sobie 
(przewidzieć), jak będą się czuli zapraszający, gdy usłyszą taki komunikat (to 
przejaw wspomnianych kompetencji społecznych).

MarIa GaJ  
jest psychologiem, terapeutą poznawczo-behawioralnym 

w trakcie szkolenia, członkiem Polskiego Towarzystwa 
Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

Artykuł ukazał się w „Charakterach” 6/2017.

TWEETOWANIE WŚRóD 
ćWIERKANIA

Badacze z University of Vermont w USA, 
pod kierunkiem Aarona Schwartza, przyglą-
dali się aktywności użytkowników Twittera 
i analizowali tweety – czyli ćwierknięcia 
– osób, które ujawniały swoją lokalizację. 
Dzięki temu naukowcy wiedzieli, gdzie 
znajdowali się autorzy postów, gdy je pisali. 
I tak, przez trzy miesiące mogli analizować 
posty publikowane przez ludzi przebywają-
cych w parkach w San Francisco. Badaczy 
interesowała też zawartość tweetów  
– za pomocą narzędzia nazwanego hedo-
nometrem na podstawie użytych wyrazów 
mogli określić nastrój badanych (na przykład 
wyrazy „radosny”, „park” czy „kwiaty” wiążą 
się z pozytywnym nastrojem, „i” neutralnym, 
a „pułapka” – negatywnym).
Wyniki badania opublikowano pod koniec 
2019 roku na łamach brytyjskiego czasopi-
sma „People and Nature”. Okazało się, że 
towarzystwo ptaków dobrze wpływa na 
ćwierknięcia w serwisach społecznościo-
wych. Przesiadując w parku, użytkownicy 
stawali się milsi i bardziej sentymentalni 
– niemal tak jak przed Świętami Bożego 
Narodzenia. Co więcej, ich dobry nastrój 
utrzymywał się jeszcze przez kilka godzin 
po wizycie na łonie natury. A przecież 
do parku można chodzić częściej niż raz 
w roku. Ba, nawet należy! Dla zdrowia 
własnego i ludzi wokół nas.

Piotr Tryjanowski

JAK POMóC INNyM  
W ZMIANIE

Zdarza się, że chcemy pomóc innym wpro-
wadzić w życiu zmianę – jako rodzice, partne-
rzy, przyjaciele, mentorzy. Jak to zrobić?
1. Daj przykład. Jeśli chcesz skłonić 

kogoś do zmiany, zacznij od siebie. Po-
każ, że sam realizujesz to, co chcesz, 
by inni robili.

2. Zaproponuj cele. Pomóż osobie chcącej 
wprowadzić zmianę sformułować cele 
krótkoterminowe, które docelowo – krok 
po kroku – pomogą jej osiągnąć to, 
czego pragnie. 

3. Przekazuj informacje zwrotne. Zauważaj 
i chwal rezultaty. Pozytywny feedback 
pomaga wytrwać w dążeniu do celu, 
zwiększa zaangażowanie – jest to ważne 
zwłaszcza na początku starań.
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R2-D2ZBUDUJ SWOJEGO

NUMER 3

ABC ROBOTYKI 

Filmowanie techniką  

Motion Control

TAJNIKI  

GWIEZDNYCH WOJEN 

R2-D2: rebeliancki  

astromech

MONTAŻ R2-D2

Budujemy główny  

fotoreceptor

R2-D2
ZBUDUJ SWOJEGO

NUMER 2

ABC ROBOTYKI 
C-3PO

TAJNIKI  GWIEZDNYCH WOJEN Projektowanie  pierwszego R2-D2

MONTAŻ R2-D2Budujemy prawą nogę
ABC ROBOTYKI 

Jak działają lampy ledowe? 

TAJNIKI  
GWIEZDNYCH WOJEN 
Początki historii R2-D2

MONTAŻ R2-D2
Budujemy pierwszy  

wyświetlacz LED

NUMER 1

R2-D2
ZBUDUJ SWOJEGO

NOWA KOLEKCJA WYDAWNICTWA DE AGOSTINI! 

R2-D2
ZBUDUJ SWOJEGO

ORYGINALNY

DROID

DANE WYDAWNICZE:  
Początek sprzedaży: luty 2020
Docelowa częstotliwość: tygodnik
Liczba numerów: 100
Ceny: Nr 1. – 2,99 zł, Nr 2. – 19,99 zł,
Nr 3. i kolejne – 39,99 zł

Kolekcja „Star Wars: Zbuduj swojego R2-D2” przeznaczona jest  
dla wszystkich fanów sagi Gwiezdne wojny – w szczególności tych, 

którzy niczym Anakin Skywalker uwielbiają majsterkowanie!

W każdym zeszycie na czytelnika czekają pasjonujące artykuły przybliża-
jące proces powstawania najbardziej niezwykłej serii filmowej w historii 
i opisujące fascynujący świat robotów – zarówno tych rodem z  odle-
głej galaktyki, jak i tych funkcjonujących wśród nas na Ziemi – a tak-
że instrukcję, która precyzyjnie, prosto i krok po kroku pokaże, jak 
z otrzymanych elementów złożyć niezwykły model droida R2-D2, 
który stanie się ozdobą kolekcji każdego fana Gwiezdnych wojen!

NIESAMOWITA REPLIKA  
KULTOWEGO DROIDA

Jest to wyjątkowy model słynnego droida R2-D2, od-
tworzony w skali 1:2. Wykonany jest z najnowocześniej-
szych elektronicznych części wyglądających identycznie 
jak w Gwiezdnych wojnach. Inspirowany oryginalnym 
rekwizytem filmowym, ten w pełni funkcjonalny, stero-

wany za pomocą aplikacji i reagujący na mowę model  
został zaprojektowany w taki sposób, by odzwierciedlać 

każdy najmniejszy szczegół ekranowego droida.

Ta niepowtarzalna gratka dla fanów Gwiezdnych wojen 
została zaprojektowana w taki sposób, by sprawić przy-

jemność zarówno początkującym konstruktorom, jak i eks-
pertom w dziedzinie modelarstwa i elektroniki.

To kolejna kolekcja De Agostini przeznaczona dla fanów 
sagi STAR WARS i wierzymy, że powtórzy sukces poprzednich. 

© & TM 2020 LUCASFILM LTD

R2D2_rekalam_193 x 268.indd   1 17/04/2020   16:13
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PATENTY PATENTY

Tyle wynosi dzienne zapotrzebowanie na cynk, który 
m.in. podnosi libido i zapewnia optymalną pracę systemu 
odporności. Taką dawkę zapewni Ci np. 100 g pestek dyni.

USZCZYPNIJ ZIÓŁKO
Regularne uszczykiwanie roślinek działa 
na nie jak kuracja wzmacniająca: dzięki 
temu ładnie się rozkrzewiają i zagęszcza-
ją. Musisz jednak pamiętać o dwóch zasa-
dach. Po pierwsze, obrywaj wierzchołki 
głównych pędów – dzięki temu roślinka 
będzie się ładnie rozrastać na boki i nie 
„wystrzeli” w górę. Po drugie, nigdy nie 
ogołacaj całego krzaczka, bo może nie 
odrosnąć. A tego przecież nie chcemy. 

CO W NUMERZE?
• Kate Hudson o tym,  

jak zachować równowagę  
w życiu 

• Jak działają szczepionki 
• Kosmetyki własnej roboty 
• Trening w kapciach, czyli 

jak ćwiczyć w domu 
• Jak się pobrać  
i nie zwariować 

• Zrób sobie własny  
oczyszczacz powietrza

  
ODSTAW WINO
W stresie chętniej niż zwykle 
sięgamy po wino i inne napoje 
wyskokowe. Jednak, jak donosi 
pismo „Alcohol Research: Cur-
rent Reviews”, osoby pijące dużo 
są bardziej podatne na wiele 
chorób infekcyjnych, w tym 
również zapalenie płuc. A tego 
boimy się obecnie najbardziej.

Tyle czasu przeznaczonego na naukę czegoś nowego 
możesz poświęcić na błędy. Jeśli pomyłki zdarzają się 

częściej, zwolnij tempo nauki. Uczymy się najefektyw-
niej, gdy wykraczamy poza swoje dotychczasowe  

umiejętności tylko trochę. 

15%

10 mg
Jak donosi „The American 

Journal of Medicine”, zwykła 
aspiryna w dawce 900-1300 

mg – podana gdy tylko pojawią 
się pierwsze objawy migreny – 

pozwala skutecznie złagodzić ból. 
Aspiryna jest o wiele tańsza niż 
specjalistyczne leki. Może to być 

też jedyny lek, który jest pod ręką. 
Oczywiście warto skonsultować to 

z lekarzem (lub farmaceutą).

Tani lek na migrenę

CO W NUMERZE?
• Aldo Kane. Były snajper. 

Survivalowiec

• Trening na sześciopak

• Najlepsza broń w walce  
z wirusami

• Życie seksualne Polaków. 
Wiemy już, jak wygląda

• Sportowe buty do miasta

• Dieta keto w praktyce

• Nowe ciało bez sprzętu

Jeśli podczas rozmowy z kimś 
czujesz, że zaraz kaszlniesz, 

odwróć głowę w bok i w dół: 
aerozol, który może zawierać 

wirusy nie doleci do  
rozmówcy.

Celuj w bok

Reklama MH i WH do Kolportera 193x268 05_2020_porady i tipy.indd   1 17.04.2020   15:46:37
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ANGORA®
TYGODNIK

WSZYSTKIE
GAZETY 

W JEDNEJ!

Kto wie, czy już moż-
na się wykąpać, czy da-
lej kluczowe jest mycie 
rąk?

(Włochy, besti.it)
� � �

Jakoś mi leci ta kwarantanna. Robię da-
nia, na które wcześniej nie miałam czasu. 
Właśnie przyrządziłam nadziewane zia-
renka maku.

(Włochy, besti.it)
� � �

U mnie nic się nie zmieniło, bo ja ga-
dałem sam do siebie jeszcze przed CO-
VID-19.

(Włochy, besti.it)
� � �

Dzień jak co dzień. Wyszedłem na klat-
kę, postałem chwilę, a potem zadzwoniłem 
do własnych drzwi, żeby poczuć się, jak-
bym wracał z pracy.

(Włochy, besti.it)
� � �

Przychodzi facet do supermarketu i wi-
dzi kilkadziesiąt osób w odległości metra 
od siebie:

– Przepraszam, czy to kolejka do skle-
pu?

– Nie, robimy pociąg!
(Włochy, besti.it)

� � �
– Boję się, że po kwarantannie strasz-

nie przytyję.
– Jest na to sposób: przed każdym po-

siłkiem łyknij sobie trochę grappy.
– Wtedy minie mi apetyt?!
– Nie, strach.

(Włochy, besti.it)
� � �

Po raz pierwszy wszyscy wiedzieliśmy 
z wyprzedzeniem, gdzie spędzimy święta, 
i nie było o to żadnych kłótni.

(Włochy, facciabuco.com)

� � �
– Przez zakazy tych wrednych polityków 

od miesiąca nie mogę uprawiać joggingu!
– To straszne, biorąc pod uwagę, że 

łącznie z tym ostatnim miesiącem to już 
40 lat, kiedy nie biegasz...

(Włochy, besti.it)
� � �

Jestem sprytna! Wszyscy siedzą na 
chacie, a  ja chodzę na krótkie spacery. 
Biorę ze sobą śmieci i  jeśli żaden patrol 
mnie nie zatrzyma, wracam z nimi do do-
mu i po chwili znowu wyruszam.

(Włochy, facciabuco.com) 
� � �

Rząd obiecywał 600 euro podczas pan-
demii i dzisiaj coś już do mnie przyszło: 
300 euro za światło i 300 za gaz.

(Włochy, facciabuco.com)
� � �

Rząd Angeli Merkel ogłosił, że każde 
gospodarstwo domowe, w którym jest wię-
cej niż 10 rolek papieru toaletowego, bę-
dzie od tej pory uważane za publiczną to-
aletę.

(Niemcy, express.de)
� � �

Zamknięty w mieszkaniu Helmut lamen-
tuje: – Muszę odbywać kwarantannę z mo-
imi rodzicami, którzy ciągle oglądają fil-
my pornograficzne. COVID, zabierz mnie!

(Niemcy, witze.at)
� � �

Co będzie, gdy skończą się nam 
wszystkie zapasy i będziemy musieli wy-
ruszyć na polowanie? Przecież ja nawet 
nie wiem, gdzie taka pizza żyje!

(Czechy, patriotmagazin.cz)
� � �

Zaczynam być porządnie zmęczona. 
Cały dzień muszę opiekować się wnuka-
mi swojej mamy.

(Czechy, prozeny.cz)

SPODPRASY
Dramatyczna sytuacja, z jaką przyszło 

nam się zmierzyć wraz z nadejściem pan-
demii koronawirusa, a  także związane 
z tym obostrzenia negatywnie wpływa-
ją na psychikę wielu osób. W rozmowie 
z portalem Plejada.pl Karol Strasburger 
(72 l.) wyznał, że bardzo źle znosi kwa-
rantannę. – Przyznam, że źle psychicznie 
działają na mnie te obostrzenia. Wycho-
dząc z domu, mam poczucie, że jestem 
jakimś przestępcą, który dokonuje wy-
kroczeń. Ludzie patrzą na siebie spode 
łba, są podejrzliwi. To wszystko tworzy 
taką atmosferę, że nawet niezależnie od 
przepisów spotykanie się wśród większej 
grupy ludzi nie sprawia mi przyjemności 
– zwierzył się aktor. Prowadzący „Fami-
liadę” najgorzej czuje się podczas robie-
nia zakupów. Uważa, że przez pandemię 
ludzie są do siebie coraz bardziej wrogo 
nastawieni. – Najgorsze jest oczekiwanie 
w kolejce pod sklepem, gdzie przecież 
większość ludzi stoi na powietrzu. Wszy-
scy patrzą na siebie, sprawdzają, czy ten 
kicha, czy tamten kaszle. To strasznie nie-
przyjemne i wiem, że takie zachowania 
będą narastać. I tu jest właśnie najwięk-
szy problem. Z chorobą można sobie po-
radzić w sposób medyczny, ale z ludź-
mi już nie – mówi rozgoryczony artysta.

� � �
Choć Stefano Terrazzino (40 l.) – za-

miast przebywać z rodziną w Niemczech 
– został zmuszony do pozostania w swym 
mieszkaniu w Warszawie, nie zamierza 
załamywać rąk! W czasie wolnym od tań-
czenia i koncertowania postanowił po-
wrócić do pasji z młodości i... zaczął szyć 
oraz projektować ubrania – donosi gaze-
ta Świat & Ludzie. – Pokój w mieszkaniu 
tymczasowo zamieniłem na pracownię 
krawiecką. Wyjmuję z szafy jakieś daw-
no nienoszone spodnie, koszule, kolo-
rowe szaliki i  je przerabiam. Zrobiła się 
z tego całkiem spora kolekcja. Dla moich 
bliskich, przyjaciół, znajomych artystów 
– mówi uczestnik „Tańca z gwiazdami”. 
Stefano już jako dziecko spędzał długie 
godziny na wymyślaniu różnych strojów, 
chodził z mamą do sklepów z tkaninami. 
Po maturze skończył nawet szkołę kra-
wiectwa ze specjalizacją „kostiumy te-
atralne”. – Potem przez dwa lata miałem 
swoje atelier. Szyłem m.in. stroje dla tan-
cerzy, dla sędziów turniejów tanecznych. 
Potem sam zostałem tancerzem i prze-
prowadziłem się do Polski. Czasem ko-
muś coś zaprojektowałem, ale dopiero te-
raz mogę się temu całkowicie poświęcić. 
To też jest mój plan na trudny czas – wy-
znaje Terrazzino.

MAŁGORZATA KOPEĆ

LOT NAD RONDEM. W  Rąbieniu 
(Łódzkie) pijany kierowca wjechał na 
rondo, najechał na nasyp i wylądował 
przy kościele

Z HONORAMI. Premier powitał na lot-
nisku samolot, który przywiózł z Chin 
sprzęt do walki z koronawirusem

POLUZOWANIE OBOSTRZEŃ. Od 
20 kwietnia wolno już wchodzić do la-
sów i parków.

TRENING DOMOWY. Wzrost sprze-
daży zanotowały internetowe sklepy 
sportowe.

PRIORYTETY. Posłowie debatowali 
o zakazie aborcji i edukacji seksualnej 
dzieci

Angora reklama dla Kolportera - 2020-05.indd   1 21.04.2020   16:35:37
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Większe zakupy 
w marcu

inaczeJ niż zwykle 

W związku z epidemią koronawirusa zakupy w sklepach mało-
formatowych w marcu 2020 r. wyglądały zupełnie inaczej niż 
zwykle, a każdy kolejny tydzień przynosił nowe trendy i zwyczaje. 
W pierwszym tygodniu marca hitami sprzedaży były produkty 
o marginalnym dotychczas znaczeniu, jak mydła czy spirytus 
(w marcu 2020 klienci sklepów małoformatowych wydali na ten 
produkt aż 12 razy więcej niż rok wcześniej). W drugim tygodniu 
marca trwało wielkie uzupełnianie zapasów i przygotowywanie się 
na kwarantannę – wzrosty sprzedaży notowały wówczas niemal 
wszystkie kategorie spożywcze, jednak najszybciej z półek znikały 
produkty suche i o długim terminie przydatności do spożycia, takie 
jak np. mąki, ryż (wydatki na nie wzrosły o 170% w porównaniu 
z marcem 2019 r.), makaron, kasze czy konserwy mięsne (wzrost 
o 180%), a także papier toaletowy (wydatki na tę kategorię były 
o 80% wyższe niż przed rokiem). Najbardziej poszukiwanym pro-
duktem zarówno w okresie robienia zapasów, jak też w tygodniach 
z ogólnopolską kwarantanną, były drożdże – w całym marcu klienci 
sklepów małoformatowych wydali na nie prawie 4 razy więcej niż 
w marcu 2019 r., jednak gdyby nie problemy z dostępnością, wzrost 
ten zapewne były znacznie wyższy.

Spadki w impUlSach

Jak wynika z danych CMR, w dwóch ostatnich tygodniach marca, kie-
dy większość Polaków zgodnie z zaleceniami została w domach, wzro-
sty sprzedaży odnotowywały głównie wszelkiego rodzaju produkty  
do gotowania i wypieków (wydatki na dodatki do ciast w marcu br. 
były o 60% wyższe niż przed rokiem), klienci chętniej sięgali po więk-
sze, familijne opakowania produktów, częściej też wkładali do koszyka 
pakowane sery czy wędliny. Spadki sprzedaży odnotowały natomiast 
wszelkie kategorie impulsowe, jak batony (spadek sprzedaży o 12% 
w porównaniu z marcem 2019 r.), rogaliki, musy owocowe, a także 
gumy do żucia (spadek o 26%). Gorzej niż przed rokiem sprzedawały się 
również napoje, głównie za sprawą mniejszego popytu na wody, soki 
i napoje gazowane w małych opakowaniach, ale duże spadki dotknęły 
też napoje energetyzujące i izotoniczne. Mimo ciepłej końcówki marca, 
nie odnotowano skokowych wzrostów sprzedaży kategorii najbardziej 
wrażliwych na pogodę, jak piwo i lody impulsowe (wydatki na nie były 
w marcu br. aż o 37% niższe niż przed rokiem).

elżbIeta szareJKo, CMr

Jak wynika z danych CMr, w marcu 2020 r. łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych 
do 300 m2 była o 11% wyższa niż w marcu 2019 r., podczas gdy liczba transakcji obniżyła się w tym 
czasie aż o 14%. Klienci odwiedzali pobliskie placówki rzadziej, ale robili tam znacznie większe 
zakupy – średnia wartość transakcji w marcu 2020 r. wyniosła 19,37 zł, czyli o 30% więcej niż rok 
wcześniej i o 20% więcej niż w lutym 2020 r.

Udziały w wartości Sprzedaży
SkLepy MałoForMatowe do 300 M2

Marzec 2020

Marzec 2019

23,5%

18%

5,8%

4,2%

4,2%

2,6%

2,0%

1,9%

1,4%

1,2%

24,5%

18,5%

6,8%

4,8%

3,9%

1,8%

1,5%

1,9%

1,2%

1,2%

alKohole

proDUKtY tYtoNIoWe

NapoJe

sŁoDYCze

proDUKtY MleCzNe

proDUKtY zbożoWe

przYpraWY I DoDatKI KUlINarNe

przeKąsKI sŁoNe

tŁUszCze

NapoJe GorąCe

*Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy 
spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, 
duże sklepy spożywcze 101-300 m2 oraz specjalistyczne sklepy 
alkoholowe.
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Pierwsza 
polska gazeta

D
ruk – wynalazek Jana 
Gutenberga – dotarł do 
Polski w połowie XV wie-

ku, a pierwszym  drukowanym 
wydaniem był kalendarz na rok 
1474, pochodzący z krakowskiej 
drukarni Kaspara Straubego. 
Przez kolejne dwa stulecia 
wychodziły w Polsce drukowa-
ne kazania, teksty teologiczne, 
kalendarze, pisma urzędowe, 
druki ulotne, modlitwy, nie było 
jednak polskiej gazety.

pomySł królewSkieJ pary

Na pomysł wydawania cotygo-
dniowego czasopisma wpadli 
król Jan II Kazimierz i jego mał-
żonka Ludwika Maria Gonzaga. 
Zależało im, aby była to gazeta 
informująca o wydarzeniach 
w kraju i na świecie, a przy 
okazji wzmacniająca autory-
tet króla. Zadanie stworzenia 
pisma powierzono marszałkowi 
Łukaszowi Opalińskiemu. Ten 
z kolei na redaktora i wydawcę 
wybrał Hieronima Pinocciego, 
spolonizowanego Włocha, kupca i sekretarza królewskiego 
i co istotne, właściciela drukarni w Krakowie. Pomocnikiem 
Pinocciego był Jan Aleksander Gorczyn, wszechstronnie 
wykształcony drukarz, rytownik, sztycharz, pisarz dewo-
cyjno-religijny, matematyk, heraldyk i kompozytor. 
Pierwszy 4-stronicowy numer gazety, który po zatwierdzeniu 
przez marszałka Opalińskieg, wyszedł 3 stycznia 1661 r., nazy-
wał się „Merkuriusz Polski”. W drugim pojawił się rozszerzo-
ny tytuł „Merkuriusz Polski Ordynaryjny”. Tytuł wymyślił 
Pinocci – zapożyczył go z anielskiej gazety „Mercurius – Bri-
tannicus communicating the affaires of great Britaine”, którą 
czytywał, gdy przez 2 lata mieszkał w Londynie. Nazwa 
„Merkuriusz” nawiązywała do boga Merkurego, patrona 
kupców i kurierów. W XVII wieku przyjął się w Europie 
zwyczaj nazywania druków zawierających bieżące oraz 

W tym odcinku „historii prasy” sięgamy do początków historii prasy polskiej i piszemy o „Merkuriuszu 
polskim ordynaryjnym”, pierwszej polskiej gazecie, który ukazywała się w roku 1661.  

aktualne wiadomości „Merkuriu-
szami”.
Pierwsza polska gazeta miała 
format 17,3 x 20,7 cm, drukowa-
no ją mieszaną czcionką italiką 
oraz szwabachą, wychodziła  
1-2 razy w tygodniu w nakładzie 
100-200 egzemplarzy i objętości 
8-12 stron. Cena wynosiła  
10 groszy, co na ówczesne czasy 
było sporą kwotą, na którą mogli 
sobie pozwolić tylko bogaci czy-
telnicy. Kolportaż polegał przede 
wszystkim na wysłaniu egzem-
plarzy pocztą lub umyślnym  
do zainteresowanych odbiorców. 

Umieć i wiedzieć  
Jak naJwięceJ

Wszystkie teksty do „Merku-
riusza” pisali Pinocci i Gorczyn. 
Artykuł wstępny Pinocciego  
do pierwszego numeru (czyli 
pierwszy polski wstępniak) roz-
poczynał się od słów: „Ten jest, że 
tak rzekę, jedyny pokarm dow-
cipu ludzkiego, umieć i wiedzieć 
jak najwięcej: tym się karmi, 

tym się cieszy, tym się kontentuje”. W pierwszym wydaniu 
najwięcej uwagi poświęcono rodom panującym, traktatom, 
wojnom i planom politycznym.
Kilka numerów pisma ukazało się też pod nazwą „Merku-
riusz Polski Extraordynaryjny”. Były to – jak powiedzieli-
byśmy dzisiaj – wydania specjalne, w których znalazły się  
dodatkowe materiały: listy i druki urzędowe.
Żywot „Merkuriusza” nie był długi. Ostatni, 41. numer, wy-
szedł 22 lipca 1661 r.  Warto dodać, że czasopismo miało swój 
dodatek w języku włoskim pt. „Continuazione del Mercurio 
Polacco”, który zawierał informacje z Polski adresowane  
do cudzoziemców. 

GK

W tekście wykorzystano m.in. informacje z książki 
Włodzimierza Kalickiego „Zdarzyło się” (2014). 

Król Jan II Kazimierz (portret autorstwa Daniela 
Schultza), razem z żoną królową ludwiką Marią 
Gonzagą, był inicjatorem powołania do życia 
„Merkuriusza Polskiego”   
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NOWE czasopismo 
dla dzieci

Już w sprzedaży!Już w sprzedaży!Już w sprzedaży!Już w sprzedaży!

KONIECZ NUDĄ!



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

o Kolporterze

W roku 30-lecia Kolportera nie mogło 
zabraknąć quizu o największym w Polsce 
dystrybutorze prasy. Dlatego w majowym 
quizie znalazły się pytania dotyczące 
historii, ale też teraźniejszości Kolportera. 
Zapraszamy do zabawy – prawidłowe 
odpowiedzi zamieszone są na dole strony.    

Quiz
1. Krzysztof Klicki, założyciel 
Kolportera, pierwsze egzemplarze 
gazet rozwiózł samochodem marki: 
a) polonez
b) wartburg
c) opel corsa   

2. Pierwsza gazeta, którą 
dystrybuował Kolporter, to: 
a) „Gazeta Wyborcza”
b) „Fakt”     
c) „Trybuna”           

3. Centralny magazyn Kolportera 
znajduje się pod Warszawą w: 
a) Piasecznie 
b) Mościskach    
c) Pruszkowie     

4. Dystrybucję prasy Kolporter 
rozpoczął od dostaw do sklepów:  
a) Społem 
b) Peweksu  
c) Baltony      
 
5. Siedziba Biura Zarządu 
Kolportera mieści się w: 
a) Warszawie  
b) Poznaniu    
c) Kielcach     

6. Pierwszy własny salon prasowy 
Kolportera został uruchomiony 
w roku:
a) 1997    
b) 1999
c) 2001          

7. W pierwszym roku działalności 
Kolporter dostarczał prasę do 150 
punktów sprzedaży. Obecnie ta 
liczba wynosi:      
a) ok. 18 000 punktów sprzedaży     
b) ok. 21 000 punktów sprzedaży
c) ok. 24 000 punktów sprzedaży         

8. W ofercie saloników Kolportera 
nie ma:
a) baterii   
b) doładowań do gier     
c) zegarków  

9. Miesięcznik firmowy „Nasz 
Kolporter” ukazuje się od roku:    
a) 1995    
b) 1998 
c) 2000   

10. Pierwszy oddział terenowy 
Kolportera został otwarty w 1990 r. w:    
a) Bydgoszczy  
b) Katowicach     
c) Łodzi

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.):

8-10 pkt. /10 – Gratulujemy! Możesz się pochwalić dużą wiedzą o Kolporterze.  
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.
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Zapału do pracy wystarczy ci tylko do połowy 
miesiąca, nie zwlekaj więc z realizacją swoich 
planów. Z partnerem w końcu wszystko sobie 
wyjaśnicie i od tej pory będziecie nierozłączni.  
Nie przegap ważnych informacji.

W domu postawisz na swoim, a czas spędzony  
z partnerem będzie bardzo aktywny i niezmiernie 
przyjemny. W pracy czeka cię publiczne 
wystąpienie, więc dobrze się do niego przygotuj, 
bo nie ominie cię nagroda.

Na nudę i brak wyzwań nie będziesz narzekać, 
zwłaszcza w pracy. Trafi się niejedna okazja, by 
pokazać, na co naprawdę cię stać. Nie rozwiązuj 
tylko za innych ich problemów, bo się 
przyzwyczają i zaczną cię wykorzystywać. 
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Wszystkie twoje działania wspierać będą gwiazdy 
i przyjazne osoby. Zrobisz na nich ogromne 
wrażenie swymi umiejętnościami. Nie daj się tylko 
złapać na lep tanich komplementów, bo niestety 
możesz stracić sporo kasy.

Bez trudu zdołasz opanować nowe umiejętności 
i wgryźć się w dziedziny, z którymi nie miałaś, 
Panno, dotąd do czynienia. Więcej czasu 
poświęcisz najmłodszym członkom rodziny. 
Z serca wyrzucisz dawną miłość.

Największe sukcesy osiągniesz, pracując  
w zespole. Nie zabraknie okazji do wyjazdów  
i szkoleń, a wszelkie egzaminy zdasz śpiewająco. 
Bliscy nie znajdą czasu na spotkania,  
ale samotność nie będzie dla ciebie problemem.
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Robota palić będzie ci się w rękach, co doceni 
szef, ale dla kolegów staniesz się nie do 
wytrzymania. Rodzina zacznie wyprowadzać cię  
z równowagi, zatęsknisz więc do samotności  
i bliskiego kontaktu z naturą.

Śmiało dąż do celu, a już niedługo będziesz 
cieszyć się lepszą pracą i wyższymi zarobkami. 
Zawodowe stresy odreagujesz w towarzystwie 
rodziny i najbliższych przyjaciół. Partner będzie 
dla ciebie cudowny jak anioł.

Będziesz nie do zdarcia, pracując za trzech  
i wypoczywając bardzo aktywnie. Nie rób tylko 
nic na siłę, bo czekają cię konflikty z rodziną. 
Amor mierzy teraz w inną stronę, ale za to 
pieniądze popłyną szerokim strumieniem.  
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Dużo czasu spędzisz w domu, organizując 
rodzinne życie lub robiąc niezbędne naprawy 
i porządki. W pracy będziesz musiał podjąć 
decyzję, która zaważyć może na twojej karierze. 
Tylko nie bój się ryzyka.

Zrobisz wszystko, by rozgromić konkurencję 
i przeforsować własne pomysły. Spore wpływy 
na konto mile cię zaskoczą. Gospodarzem okażesz 
się fatalnym, ale ludzie i tak chętnie będą cię 
odwiedzać w twoim gniazdku. 

Świetnie sprawdzisz się w roli pośrednika  
i negocjatora, twoje pomysły podchwycą  
i zrealizują inni. Imprezy z przyjaciółmi staną się 
twoją ulubioną rozrywką. Partner liczy na ciebie, 
okaż mu więcej serca.

Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet
Polecajcie nas do czytania!

www.astromagia.pl
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remigiusz Mróz
„Immunitet”
Edipresse Polska
Kolekcja „Mistrz polskiego krymi-
nału”, t. 7

„Mistrz polskiego krymina-
łu” to kolekcja 33 bestselle-
rowych książek autorstwa 
Remigiusza Mroza,. W skład 
serii wchodzą trzymające 

w napięciu do ostatniej chwili i obfitujące w nieocze-
kiwane zwroty akcji kryminały, thrillery prawnicze 
i powieści historyczne. Miłośnicy gatunku znajdą tu 
wszystko, czego pragną: dynamiczną akcję, wiarygod-
ne, choć zaskakujące czytelnika rozwiązania fabularne 
i wyraziście zarysowanych głównych bohaterów. 
W tomie 7. serii ukazał się się „Imunnitet”. Najmłodszy 
w historii sędzia Trybunału Konstytucyjnego zostaje 
publicznie oskarżony o zabójstwo człowieka, z któ-
rym nic go nie łączy. Ofiara pochodzi z innego miasta 
i nigdy nie spotkała swojego rzekomego oprawcy, mimo 
to prokuratura zaczyna zabiegać o uchylenie immuni-
tetu. Spisek na szczytach władzy? Polityczna zemsta? 
A może sędzia jest winny?

rachel abbott 
„zmuszona, by zabić”
Filia

„Zmuszona, by zabić” to mroczny 
thriller psychologiczny z charak-
terystycznym dla Rachel Abbott 
stawieniem czytelnika przed 
koniecznością trudnego wyboru 
moralnego i mistrzowską charak-
terystyką postaci.

Tak to się musi skończyć… Któreś z nas musi umrzeć. 
Mark i Evie mają burzliwy romans. Evie przywróciła 
wiarę w życie Marka po śmierci jego żony. Kiedy jednak 
Evie odnosi różnego rodzaju obrażenia cielesne, jej przyja-
ciele zaczynają podejrzewać o to Marka. Czyżby namięt-
ny romans przerodził się w piekło? Wezwana w środku 
nocy do ich rezydencji sierżant Stephanie King, znajduje 
w łóżku dwa brutalnie zamordowane ciała, które trudno 
zidentyfikować. Gdzie zaczyna się morderstwo? W chwili, 
kiedy następuje pierwsze pchnięcie nożem? Czy w mo-
mencie pierwszej myśli o popełnieniu zbrodni. 
Rachel Abbott to brytyjska autorka bestsellerów, której 
popularność przyniósł thriller „Obce dziecko”. Obecnie 
mieszka we Włoszech.

MIG-29: zbUDUJ MoDel sŁYNNeGo MYślIWCa
Dwutygodnik (docelowo tygodnik)
Cena: nr 1 - 4,99 zł; nr 2 - 19,99 zł; nr 3 i następne - 34,99 zł
Wydawca: De Agostini Publishing Italia S.p.A.

„MIG-29:	Zbuduj	model	słynnego	myśliwca”	to	kolekcja	modelarska	skierowana	do	
miłośników samolotów bojowych. Każdy numer składa się z zeszytu zawierającego 
pasjonujące materiały na temat lotnictwa wojskowego i unikatowe zdjęcia, a także 
elementów	modelu	legendarnego	myśliwca	MiG-29	w skali	1:24.	Ta	unikatowa	replika	
w barwach polskich sił powietrznych wyposażona jest w działające światła i liczne 
ruchome elementy (otwieraną osłonę kabiny, chowane podwozie i powierzchnie ste-
rowe), dzięki którym będzie ozdobą zbiorów każdego modelarza!

KoleKCJa „star Wars: zbUDUJ sWoJeGo r2-D2”
Dwutygodnik (docelowo tygodnik)
Cena: nr 1 - 2,99 zł, nr 2 - 19,99 zł, nr 3 i następne - 39,99 zł
Wydawca: De Agostini Publishing Italia S.p.A.
Kolekcja „Star Wars: Zbuduj swojego R2-D2” skierowana jest do fanów sagi „Gwiezdne 
wojny” – szczególnie tych, którzy niczym Anakin Skywalker uwielbiają majsterkować! 
Każdy numer składa się z zeszytu pełnego artykułów odsłaniających przed Czytelni-
kiem kulisy powstawania sagi i przybliżających mu fascynujący świat robotów, a także 
z elementów pozwalających zbudować interaktywny model droida R2-D2 w skali 1:2. 
Ta niezwykła replika najsłynniejszego droida z odległej galaktyki będzie ozdobą zbio-
rów każdego fana „Gwiezdnych wojen”!
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WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

Byłyby źródłem energii, 
mogłyby pomóc w odsa-

laniu wody morskiej w kra-
jach nadmorskich, mogą się 
przyczynić do zmniejszenia 
emisji odpadów z rafinerii 
naftowych, produkować wo-
dór itp. Amerykański produ-
cent małych modułowych re-
aktorów atomowych NuScale 
Power powinien otrzymać do 
września 2020 roku od ame-
rykańskiego urzędu dozoru 
jądrowego US NRC, pozwole-
nie na uruchomienie małego 
reaktora modułowego 50MW NuScale, 
który powinien zacząć wytwarzać prąd 
w 2025 roku w projekcie pilotażowym 
w Utah. Kilka małych reaktorów powinno 
zastąpić jeden duży, a w miarę wzrastają-
cych potrzeb można zawsze taką elektrow-

70 000 samochodów lub radykalnie (aż 
o 40%) zmniejszyć emisję CO₂ produkowa-
ną w klasycznych rafineriach naftowych. 
Dzięki elastyczności pracy, małe elektrow-
nie mogłyby stać się atrakcyjnym źródłem 
zrównoważonego dopełnienia klasycznych 
przemysłowych elektrowni. Moduł może 
zmniejszyć moc elektryczną z 100% 
(60 MWe) do jednej piątej (12 MW) w zale-
dwie dziesięć minut (jest to możliwe dzięki 
uwolnieniu pary do kondensatora). I odwrot-
nie, można zwiększyć moc z 20 na 100% 
w mniej niż pół godziny – powiedział Reyes.  
Moc cieplną reaktora (200 Mwt) można 
zwiększyć z 20 na 100% w ciągu 100 mi-
nut. Według firmy NuScale nowe moduły są 
idealnym dopełnieniem źródeł energii odna-
wialnej, przede wszystkim farm solarnych.  
              (RED)

MAŁE REAKTORY MODUŁOWE ZNAJDĄ ZASTOSOWANIE?
Więcej energii i mniej odpadów
Chociaż małe modułowe reaktory jądrowe dopiero raczkują, ich producenci 
już prezentują niezliczone możliwości ich wykorzystania. Ambicją produ-
centów jest rozszerzenie małych elektrowni po całym świecie. 

nię rozbudować, dokupując 
oddzielne moduły. Cały reak-
tor wraz z obudową można 
wyprodukować bezpośrednio 
u producenta. Po wyrobieniu 
będzie dowieziony w trzech 
częściach na miejsce prze-
znaczenia, czym znacznie 
zmniejszy się ryzyko popeł-
nienia błędu podczas budo-
wy takiego reaktora bezpo-
średnio na miejscu. Ambicje 
małych reaktorów moduło-
wych sięgają znacznie da-
lej. José Reyes,  

dyrektor techniczny firmy twier-
dzi, że małe reaktory NuScale 
Power znajdą zastosowanie 
w wielu różnych obszarach. 
Jeden podstawowy moduł 
mógłby dostarczyć wodór do 
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Tego dnia Kolporter zakupił 18 proc. akcji warszawskiej firmy 
kolportażowej Jard-Press. Cztery miesiące później dokupił 
pozostałe 82 proc. akcji. W tamtym czasie, dzięki tej transak-
cji, Kolporter dostarczał prasę już do ponad 20 tys. punktów 
sprzedaży.  
Na zdjęciu: przejęty przez Kolportera magazyn Jard-Pressu 
przy ul. Karolkowej w Warszawie.   

ODDZiał Bia łOstOcKi 
DystryBucji Prasy
15-691 Białystok
Ul. Gen. Franciszka Kleeberga 14B
tel. 85 87 70 900
bia ly stok@kol por ter.com.pl
ODDZiał ByDgOsKi 
DystryBucji Prasy
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski 
Park Przemysłowo-Technologiczny)
tel. 52 561 30 00
fax 52 561 30 27
byd goszcz@kol por ter.com.pl
ODDZiał gDańsKi 
DystryBucji Prasy
80-720 Gdańsk
ul. Połęże 3
tel. 58 732 51 22 do 27
gdansk@kolporter.com.pl
ODDZiał KatOWicKi 
DystryBucji Prasy
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1B
tel. 32 359 68 68
fax 32 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl

ODDZiał KielecKi 
DystryBucji Prasy
25-620 Kielce
ul. Kol ber ga 11
tel. 41 312 35 00, 41 312 35 10
fax 41 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl
ODDZiał KOsZalińsKi 
DystryBucji Prasy
75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 74
tel. 58 732 51 22 do 27
koszalin@kolporter.com.pl
ODDZiał KraKOWsKi 
DystryBucji Prasy
31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 37
tel. 12 25 49 700
fax 12 25 49 718
krakow@kolporter.com.pl
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DystryBucji Prasy
20-231 Lublin
ul. Zadębie 65
tel. 81 445 24 44
fax 81 445 24 24
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DystryBucji Prasy
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tel. 42 288 04 11-12,
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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
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baJKoWe pUpIle  
KOlOROWANKA 
Z NAKlEJKAMI

WesoŁa farMa  
KOlOROWANKA  
DlA DZIECI 
Z NAKlEJKAMI

599

CYferKoWe 
KoloroWaNKI 
KSIąŻECZKA 
EDUKACyJNA 
Z NAKlEJKAMI

KsIężNICzKI 
KOlOROWANKA  
DlA DZIECI 
Z NAKlEJKAMI

699

599

JUż rYsUJę 
szlaCzKI  
KSIąŻECZKA 

EDUKACyJNA 
Z NAKlEJKAMI

699

JUż pIszę 
lIterKI  

KSIąŻECZKA 
EDUKACyJNA 

Z NAKlEJKAMI

699

499
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