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lICzba MIesIąCa

200 tys.

oD WYDaWCY | 

Doceńmy tabloidy

Lubię tabloidy, czytam, szanuję i doceniam – takie wyznanie trudno dziś znaleźć 
w opiniach na temat rynku prasowego. Tabloidy zdecydowanie łatwiej krytykować, 
potępiać, wyśmiewać. Fakt – są skandalistami, lubią sensacje, plotki, sami często je 
kreują. Fakt –  to i owo mają na sumieniu,  zapędzają się czasem zbyt daleko, przegry-
wają procesy i bywa, że przepraszać. Fakt – nadmierna ekspresja, celowe przerysowa-
nia w tytułach i artykułach czasem budzą śmiech. Ale ocena wyłącznie w oparciu o te 
fakty byłaby niepełna i krzywdząca. 
Bo z drugiej strony musimy mieć świadomość, że chodzi o najpoczytniejsze tytu-
ły prasy codziennej, które codziennie kupuje kilkaset tysięcy Polaków, a czyta co 
najmniej dwu–, trzykrotnie więcej.  Mówimy więc o mediach o ogromnej sile przekazu. 
Co więcej – świadomych tej siły i umiejętnie z niej korzystających. To na tyle ciekawa 
i ważna część rynku prasowego, że postanowiliśmy spróbować się przyjrzeć bliżej ich 
specyfice, spojrzeć na historię i pokazać genezę powstania. 
Jest coś, co mnie osobiście imponuje w tabloidach. To bardzo silna więź z czytelni-
kiem, konsekwencja w budowaniu z nim relacji, doskonałe „czytanie” jego upodobań 
i pochylanie się nad problemami. Co ważne – skuteczne, nie ograniczające się jedynie 
do opisania danej osoby, zdarzenia, sytuacji. Redakcje tabloidów, korzystając ze swo-
jej siły oddziaływania, „załatwiają” setki spraw zwykłych ludzi. Nie sposób tego  
nie docenić. Dlatego – przyznaję – szanuję tabloidy. I czytam w miarę regularnie. 
W tym numerze „Naszego Kolportera” prezentujemy również czasopisma, po które 
najchętniej sięgamy w czasie wakacji. To ciekawy zestaw tytułów, a ich wydawcy  
na tegoroczne letnie miesiące zapowiadają kilka niespodzianek dla swoich czytelni-
ków. Warto zapoznać się z tymi propozycjami – bez względu na to, czy planujemy wy-
jazd, czy jesteśmy zwolennikami domowego wypoczynku. Bo dobra lektura to zawsze 
przyjemne uzupełnienie urlopu.

Dariusz Materek
Redaktor Naczelny

W NaJblIższYCh NUMeraCh: 

Biznes czyta – po jakie tytuły 
najchętniej sięgają przedsiębiorcy, 
czego w ich szukają, jakimi są 
czytelnikami? 

Jak ciekawie pisać o gospodarce? 
– media zajmujące się tematami 
ekonomicznymi są tworzone przez  
zespoły ekspertów.

Za droga, za tania – ile jesteśmy gotowi 
zapłacić za gazety i czasopisma? Czy 
ich cena jest adekwatna do wartości?

Zdobywaj nowych Czytelników 

Rezerwacja i dodatkowe informacje: 
tel. 510 031 720

Kolporter oferuje wydawcom stand „Polecamy”, który będzie 
eksponował wybrane tytuły na stacjach paliw sieci: BP, Shell i Circle K.

Rezerwuj miejsce dla swojego tytułu i skorzystaj 
z możliwości dotarcia do nowych Czytelników!

Zaprezentuj swój tytuł 
na stacjach paliw
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poruszają każdego. Łamią wszelkie 
bariery, oburzają, wywołują skandale, 
czasem przerażają lub śmieszą. Na całym 
świecie są najczęściej krytykowanym 
gazetami, ale zarazem ich publikacje są 
najczęściej komentowane. tabloidy, przez 
wielu uznawane za „enfant terrible” rynku 
prasowego, są dziś jego stałym i bardzo 
ważnym elementem. 

Te nieznośne 
tabloidy

Z
nają i czytają je w zasadzie 
wszyscy – od emerytów do 
ministrów. Mocne, krzykliwe 

tytuły, duże zdjęcia i grafiki, krótkie, 
często dosadne teksty – ta forma prze-
kazu treści trafia do każdego. Choć – 
trzeba przyznać – nie każdy przyznaje 
się do bliższej znajomości z tabloidami.  
W Polsce klasycznymi tabloidami są 
dziś „Fakt” (wyd. Ringier Axel Sprin-
ger Polska Sp. z o.o.)  i „Super Express” 
(wyd. Time S.A.). To zarazem od wielu 
lat jedne z najchętniej kupowanych 
dzienników. Według Związku Kontroli 
Dystrybucji Prasy, w pierwszym kwar-
tale 2020 r., „Fakt” był na pierwszym 
miejscu rankingu ze średnią dzienną 
sprzedażą na poziomie ponad 200 
tysięcy egzemplarzy, drugie miejsce 
zajmował oczywiście „Super Express”, 
sprzedający się w ilości ok. 110 tys. 
egzemplarzy. Oba tytuły w sumie od-
powiadały za ponad 50 procent sprze-
daży gazet codziennych w Polsce. To 
pokazuje z jednej strony siłę tabloidów, 
z drugiej – zapotrzebowanie czytelni-
cze na tego rodzaju tytuły.
Bo bez względu na różnego rodzaju 
krytyczne oceny, czy głosy oburzenia 
czytelnicy po prostu kochają tabloidy. 
Na czym polega ich fenomen?

Gazeta dla każdeGo

Historycznie pierwszym europejskim 
tabloidem był prawdopodobnie  brytyj-
ski „Daily Mirror”, założony w 1903 r. 
Określenie „tabloid” (z angielskiego – 
ściśnięty) odnosiło się do określonego 
formatu gazety, znacznie mniejsze-

go niż ten, w jakim ukazywały się 
wówczas dzienniki. Tradycyjne gazety 
były wtedy pokaźnymi płachtami, na-
dającymi się najlepiej do czytania przy 
sporych rozmiarów biurkach. Oczywi-
ście, takim meblem dysponował każdy 
szanujący się angielski gentelman  
i to właśnie on był głównym czytel-
nikiem prasy. Gazeta była pewnego 
rodzaju symbolem nobilitacji, wy-
znacznikiem przynależności do klasy 
wyższej – podobnie jak np. dobrze 
skrojony garnitur, szyty na londyń-
skiej Savile Row.
Tabloidy przełamały ten schemat. 
Mniejszy format umożliwiał swo-
bodne czytanie w trakcie podróży 
komunikacją miejską, a prosty język 
krótkich artykułów był wyraźnym 
ukłonem w stronę słabiej wykształ-
conego czytelnika – m.in. robotników 
i rzemieślników. Tabloidy były więc 
swego rodzaju odpowiedzią na „kla-
sowość” tradycyjnej, poważnej prasy. 
Miały być gazetami dla każdego. 
I były. 
Kilkadziesiąt lat wcześniej tę ścież-
kę przeszły już gazety w Stanach 
Zjednoczonych.  W 1833 r. wydaw-
ca „New York Sun” Benjamin Day 
twierdził, że aby zwiększyć nakład 
gazety, powinien ją skierować do 
robotników, których jest znacznie 
więcej niż np. przedstawicieli ary-
stokracji. Zmiany, jakie wprowadził 
w gazecie, rzeczywiście przyniosły 
oczekiwany efekt – znacząco wzrosła 
sprzedaż, a towarzyszyło temu także 
zwiększone zainteresowanie rekla-

Homo tabloidus rodzi się bowiem wszędzie tam, gdzie pojawia się rozgoryczenie, frustracja, 
gdzie istnieją nierówności społeczne, brakuje kapitału kulturowego. Tam, gdzie ludzie 
nie radzą sobie z nadmiarem, dynamiką zmian społecznych i brakiem zaufania. Zarówno 
jedne, jak i drugie okoliczności pojawiły się w stosunkowo krótkim czasie w Polsce, czyniąc 
z naszego kraju podatny grunt dla tabloidowej kultury. Większość społeczeństw zachodniej 
demokracji również zmaga się z nierównościami społecznymi, frustracją grup społecznych 
borykających się z bezrobociem, finansowymi zobowiązaniami, ciągłymi zmianami oraz 
poczuciem braku stabilności i bezpieczeństwa. Z tego też powodu z najsłabiej rozwiniętą 
kulturą tabloidów mamy do czynienia w krajach skandynawskich, gdzie tego typu 
problemów jest stosunkowo najmniej, a ze zdecydowanie silniejszą – w rozwarstwionej 
społecznie Wielkiej Brytanii. 

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, socjolog kultury i mediów,  
z publikacji na: instytutobywatelski.pl. (2014 r.) 
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modawców. Przychody wydawnictwa 
zwiększyły się na tyle, że Banjamin 
Day mógł obniżyć cenę – z 5 do 1 centa 
za gazetę. Stąd pochodzi określenie 
„penny press” (prasa groszowa) przez 
lata używane w USA znacznie częściej 
niż „tabloid”. 
Informacje, które pojawiały się 
w pierwszych tego typu gazetach nie 
były ukierunkowane głównie  
na sensację i kryminał (chociaż 
i takich nie brakowało). Kładły raczej 
nacisk na problemy zwykłych ludzi 
i kwestie dotyczące większości społe-
czeństwa – tradycyjna, „elitarna” pra-
sa nie zajmowała się taką tematyką. 
Zupełnie inna była również forma 
przekazu informacji – w epoce „przed-
tabloidowej” rządziły sążniste eseje, 
wymagające od czytelnika określone-
go poziomu wiedzy i sporej erudycji. 
Tanie, masowe gazety jako pierwsze 
wprowadziły na swoje łamy newsy 
– krótkie informacje, pisane pro-
stym, przystępny, a często dosadnym 
językiem i opatrzone przyciągającymi 
uwagę tytułami. Dziś bazuje na nich 
większość gazet i czasopism, ale ponad 
100 lat temu były czymś zupełnie 
nowym. Powiewem świeżości, który 
oburzał tradycjonalistów, ale za to 
zachwycał tysiące czytelników. 

Prekursorzy troPią nimfomanki

Polska prasa miała swoje tabloidy już 
przed II wojną światową. Były one 
u nas określane jako „prasa czerwona” 
lub „czerwoniaki” i nie miało to żadne-
go związku z określonymi sympatiami 
politycznymi. Określenie nawiązywało 
do kolorów winiet i dużych, często 
sensacyjnych tytułów drukowanych 
w kolorze czerwonym. „Czerwoniaka-
mi” były m.in. ukazujące się w Warsza-
wie gazety „Dobry Wieczór” i „Kurier 
Czerwony” (połączyły się w 1932 r.), 
„Dzień Dobry” oraz „Express Poranny”. 
Podobnie jak ich zagraniczne odpo-
wiedniki były skierowane do maso-
wego czytelnika, którego przyciągały 
m.in. sensacyjną treścią. 
Tabloidy powróciły na polski rynek 
prasowy wiele lat po zakończeniu 
wojny. Prekursorem dzisiejszych, 
znanych wszystkim, tabloidowych 
dzienników był tygodnik „Skandale”, 

który istniał w latach 1990 – 1994. 
Był wzorowany na amerykańskim 
tygodniku bulwarowym „The Weekly 
World News”. Na polskim rynku uka-
zało się też kilka numerów zapomnia-
nego już dziś pisma „Rewelacje”, które 
w zasadzie było odwzorowaniem 
amerykańskiego „WWN”. „Rewelacje” 
donosiły m.in. o upolowaniu w USA 
szarańczy – giganta, wielkości sarny, 
kobiecie, którą pokaźny biust urato-
wał przed utonięciem, czy nieszczę-
śniku, który kichnął tak mocno, że 
wypadło mu oko...
Zmyślone, sensacyjne newsy i hi-
storyjki stały się również znakiem 
rozpoznawczym „Skandali”. Tygodnik 
informował np. o wynalezieniu maści 
na porost zębów, piraniach, które 
osiedliły się w mazurskich jeziorach, 
czy tajnej kryjówce Johna F. Kenne-
dy’ego w jednej z podszczecińskich 
miejscowości. Sporo zajmowała też 
tematyka obyczajowo–erotyczna. 
W kilku kolejnych wydaniach „Skan-
dale” tropiły np. gang nimfomanek, 
grasujący rzekomo na Mazurach 
i wykorzystujący przypadkowych 
mężczyzn. Artykuły - poza suge-
stywnymi opisami przeżyć ofiar - za-
wierały również „unikalne” zdjęcia… 
Tygodnik „Skandale” istniał w latach 
1990 – 1994 również jako „Skanda-
le – bez kurtyny” i „Nowe Skanda-
le”. Osiągnął oszałamiający sukces 
wydawniczy – w szczytowym okresie 
był drukowany w nakładzie 1,2 mln 
egzemplarzy. Formuła jednak dość 
szybko się wyczerpała – zmyślone 
historie przestały bawić czytelników.  

Wszyscy kochają Plotki

Dzisiejsze tabloidy to nie pisma złożone 
z fantastycznych historii,  
ale poczytne dzienniki z pokaźną daw-
ką informacji. Oczywiście, podanych 
w odpowiedni sposób i często opa-
trzonych sensacyjnymi tytułami, ale 
prawdziwych i w znaczącej większości 
użytecznych dla przeciętnego czytelni-
ka. Tą ścieżką idą dwa najpopularniej-
sze w Polsce tytuły prasy codziennej 
– „Fakt” i „Super Express”.  Każdego 
dnia dostarczają swoim czytelnikom 
informacje ze świata polityki i sportu, 
praktyczne porady, komentarze do 

najważniejszych wydarzeń. I oczywi-
ście – obowiązkowo – zestaw plotek 
i ploteczek ze świata gwiazd i VIP-ów. 
Bo plotki kochają wszyscy czytelnicy. 
– Wiadomości o celebrytach są istotne 
nie tylko z powodów rozrywkowych 
czy tematu do plotek. Celebryci 
poprzez swoją nieustanną obecność 
w mediach stanowią wzór postępowa-
nia dla społeczeństwa. Dlatego też na 
łamach gazety często gości tzw. „gorz-
ka prawda”, czyli niewygodne, czasem 
wstydliwe fakty, których elity rządzą-
ce, celebryci świata show businessu 
czy sportu nie chcą ujawniać. Gorzka 
prawda to najczęstszy spór gazety z jej 
bohaterami – tłumaczy Ewa Lampart, 
dyrektor generalna Grupy Super 
Express. –  „Super Express” obecny 
jest na rynku polskim od 1991 roku. 
Od początku swojego istnienia zajął 
silne miejsce dziennika popularnego, 
łatwego w odbiorze, patrzącego polity-
kom na ręce, z dużą dawką rozrywki 
i humoru – dodaje. 

emocje muszą być

Plotki z życia gwiazd i celebrytów 
stanowią tylko niewielką część za-
wartości tabloidów. Zatem nie tylko 
one jedynie decydują o ich popular-
ności. Istotą jest określone podejście 
do każdego tematu – zarówno z dzie-
dziny obyczajowości, jak i polityki, 
gospodarki czy sportu. Chodzi m.in. 
o jego przedstawienie, określoną 
formę artykułu.
Tytuł musi być duży, mocny, przycią-
gający uwagę czasem grający dwu-
znacznością. Treść – skondensowana, 
przystępna, uzupełniona adekwatną 
grafiką. Ważnym elementem są rów-
nież komentarze – pokazują,  
że gazeta stoi na określonym stanowi-
sku, ma swoje zdanie i nie obawia się 
go prezentować. Te wszystkie środki 
służą określonemu celowi – budowa-
nia emocji czytelnika. Bo tabloidy nie 
są nudno-poprawnie beznamiętne. 
Wręcz przeciwnie. 
- Tabloidy to najpopularniejsze gazety 
codzienne. Wyróżniają się dosko-
nałym serwisem zdjęciowym i sto-
sunkowo krótkimi tekstami. Nie są 
przeznaczone dla jakiegoś wąskiego 
grona czytelników – np. księgowych, 

prawników albo osób zainteresowa-
nych wyłącznie publicystyką.  
Są redagowane tak, by każdy, kto ma 
na głowie wiele spraw mógł szybko 
i bez wysiłku dowiedzieć się o naj-
ważniejszych wydarzeniach z Polski 
i świata – wyjaśnia Katarzyna Ko-
złowska, redaktor naczelna „Faktu”.

–  Pojęcie „tabloid” bywa utożsamiane 
z sensacją, kryminalnymi historiami 
i plotkarskimi artykułami o gwiazdach 
sceny, ekranu i sportu. W obecnych 
czasach, kiedy rządzą emocje i obraz, 
cechy te charakteryzują nie tylko co-
dzienną prasę, ale także telewizję czy 
Internet. Tabloidyzacja stała się jed-
nym z istotniejszych zjawisk mediów 
w ogóle, między innymi przez rosnącą 
przewagę rozrywki w mediach maso-
wych. Często mówi się, że tabloid to 
telewizja na papierze, dlatego w „Super 
Expressie” bardzo istotna jest warstwa 
graficzna. Artykuły, tytuły oraz grafi-
ki i  odpowiedni dobór zdjęć powodują, 
że „Super Express” odrywa od nudy. 
W tabloidzie zdjęcie, obraz, ilustracja 
są niezwykle ważne w przekazaniu 
informacji oraz emocji – mówi Ewa 
Lampart. –  Niejednokrotnie infor-
macje pochodzące z „Super Expressu” 
stanowią temat do rozmów i żarli-
wych rodzinnych dyskusji, a także 
plotek i żartów, którymi ludzie chętnie 
się dzielą, ponieważ artykuły w „Super 
Expressie” pisane są tak, aby wywołać 
u czytelnika emocję: od uśmiechu po 
łzy i refleksję. Nigdy nie możemy być 
letni. Gazeta zawsze musi być „gorąca”, 
przez co prowokujemy naszych czytel-
ników do zajęcia stanowiska – dodaje. 

skandaliści PomaGają

Wywołanie emocji, zachęcenie do 
zajęcia stanowiska to tylko jeden z ele-
mentów  budujących relacje tabloidów 
z czytelnikami. Bo to właśnie one są 
najważniejsze. Stała praca z czytelni-
kiem, który staje się niejako współ-
twórcą gazety, to bez wątpienia jeden 
z najważniejszych czynników, wpły-
wających na sukces i popularność. 
Tabloidy w zasadzie nieustannie zaj-
mują się tym, co porusza ich odbior-
ców – od bardzo drobnych, osobi-
stych i lokalnych problemów  

„Fakt” ukazuje się od 2003 r. 
Pierwszym redaktorem naczelnym 
był Grzegorz Jankowski, którego 
zastąpił w 2014 r. Robert Feluś. 
od 19 grudnia 2018 redaktorem 
naczelnym jest Katarzyna 
Kozłowska. od września 2008 r. 
gazeta ukazywała się także  
na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
Wychodziła tam jako tygodnik 
w każdy czwartek. Zagraniczna 
edycja została zamknięta w 2009 r. 

„Super express” jest wydawany 
w Warszawie od 1991 roku. 
Pierwszym redaktorem naczelnym 
dziennika był Grzegorz Lindenberg. 
obecnie gazetą kieruje Grzegorz 
Zasępa. od 15 kwietnia 1996 ukazuje 
się wydanie „Super expressu” dla 
Polonii amerykańskiej; to zarazem 
pierwsza zagraniczna edycja 
gazety ogólnopolskiej. od września 
2010 „Super express” ukazuje się 
również w Chicago.

Trzeba nam odczarować 
i oddemonizować tabloidy, 
a na pewno zastosować 
wobec nich najsilniejszą 
zasadę człowieka mądrego, 
czyli regułę krytycznego 
zdystansowania. A ona wymaga 
lektury i interpretacji, a nie tylko 
łypnięcia okiem. Następnie 
trzeba o tym rozmawiać, pisać, 
urządzać debaty w telewizji 
publicznej. Z kolei media spoza 
kręgu tabloidów muszą patrzyć 
sobie na ręce i co chwila pytać: 
czy już nie posunęliśmy się 
za daleko. Czasu pozostało 
niewiele, bo za chwilę wszyscy, 
jak jeden mąż, spotkamy 
się na forum internetowym. 
W nowym medium, które już jest 
tabloidem.

prof. Wiesław Godzic, 
medioznawca, na łamach 

„Polityki” (2005 r.)

ewa Lampart: Trzeba pamiętać, 
że „Super express” to nie tylko 
dziennik, to także liczący się 
serwis internetowy, który 
można znaleźć pod adresem 
se.pl. Treści z gazety i serwisu 
przenikają się wzajemnie, 
tworząc jedno środowisko 
informacji i rozrywki, które pod 
logotypem „Super expressu” 
skupia olbrzymią społeczność 
czytelników.
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aż po znacznie szersze problemy spo-
łeczne. Stają się rzecznikiem i obroń-
cą swoich czytelników. 
– „Super Express” ma więcej cech niż 
typowy tabloid. Ustawia się przede 
wszystkim w roli obrońcy czytel-
nika – zwykłego Polaka i nie boi się 
zajmować ostrego stanowiska. Jest 
medium opiniotwórczym, bowiem 
prezentuje pełen wachlarz poglądów 
i opinii. W „Super Expressie” czytel-
nik znajdzie wypowiedzi polityków 
i publicystów z każdej strony sporu 
politycznego. Często przedstawiamy 
procesy rządzenia państwem oraz 
prywatne dylematy polityków, bo 
w imieniu społeczeństwa (czyli na-
szych odbiorców) jako gazeta sprawu-
jemy nad nimi kontrolę. Dbamy, aby 
przekazywać obraz z każdej strony 
– zapewnia Ewa Lampart. 
Pomoc i obrona czytelników nie 
ogranicza się tylko do pisania o ich 
problemach – bardzo często przy-
biera konkretny wymiar. Obie 
gazety – „Fakt” i „Super Express” – 
wielokrotnie niezwykle skutecznie 

działały na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących pomocy. Mają na 
swoim koncie setki załatwionych 
spraw i rozwiązanych problemów – 
od pomocy w uzyskaniu rehabilitacji 
dla osób niepełnosprawnych aż po 
znalezienie domu dla wielodzietnej 
rodziny bez dachu nad głową. 
„Fakt” w 2010 r. założył nawet własną 
fundację. „Przywilejów nie da się 
oddzielić od powinności. Nie można 
cieszyć się pozycją największej gazety 
bez równoczesnego podjęcia wyzwa-
nia najbardziej humanitarnego ze 
wszystkich: skutecznej pomocy oso-
bom bezbronnym i pokrzywdzonym” 
– czytamy na stronie Fundacji Faktu. 
W czasie pandemii koronawirusa 
to właśnie ona ufundowała 10 000 
maseczek ochronnych dla sprzedaw-
ców prasy. 

tabloidoWa siła

Bez względu na to, czy jesteśmy prze-
ciwnikami czy zwolennikami tablo-
idów, nie możemy ich nie doceniać. 
Gdyby do opisu współczesnego rynku 

prasowego zastosować terminologię 
bokserską, można by powiedzieć, że 
„Fakt” i „Super Express” to fighterzy 
wagi superciężkiej. Mają wielką siłę 
i są tej siły świadomi. 
– „Fakt” zmienił polski rynek praso-
wy. Kiedy pojawił się w kioskach pod 
koniec 2003 r., spowodował rewolucję 
– włączył do debaty publicznej głos 
Polaków, którzy wcześniej byli z niej 
wykluczeni. – mówiła Katarzyna Ko-
złowska po mianowaniu na stanowi-
sko redaktor naczelnej „Faktu”. Dziś 
dodaje:  –  W czasach, gdy inne media 
stały się bardziej tabloidowe niż 
wcześniej, oferują więcej ciekawych 
ilustracji i krótsze teksty, tradycyjne 
tabloidy oferują czytelnikom coś wię-
cej. Oprócz dostarczania informacji 
i rozrywki, pogłębiają zagadnienia, 
które są najważniejsze z perspekty-
wy czytelnika. Np. tłumaczą coraz 
bardziej złożone przepisy z języka 
urzędniczego na język zrozumia-
ły dla wszystkich. „Fakt” powołał 
w 2019 r. nowy dział Prawo Pieniądze 
Porady. Zajmuje się on m.in. podpo-
wiadaniem czytelnikom jak składać 
wnioski o świadczenia, jakich unikać 
błędów, jak czytać rachunki za prąd 
i gaz, w jakich sytuacjach i kiedy 
składać reklamacje. 
– Nasza gazeta, nasza marka „Super 
Express”, ma siłę zmieniania świata, 
ponieważ ma wpływ zarówno na de-
cyzje ludzi i decydentów. Wielokrotnie 
redakcja udowodniła to, wpływając 
na zmiany w przepisach, wymuszając 
określone działania władz państwo-
wych i lokalnych, ale też uświadamia-
jąc czytelników przed zagrożeniami, 
których powinni się wystrzegać (np. 
seria artykułów o mafii wnuczkowej). 
Dzięki naszym stałym współpracow-
nikom terenowym jesteśmy najbliżej 
jak to możliwe spraw naszych czytel-
ników. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie 
dzieje się coś ciekawego – zauważa 
Ewa Lampart. –  „Super Express” jest 
wpływowy i prestiżowy. Nawet ci, 
którzy nas nie lubią, muszą się z nami 
liczyć – dodaje.  

Trudno się z tym nie zgodzić.

DarIUsz MatereK
KarINa zaWaDzKa

Redakcja „Faktu” pracuje całą dobę. Siedzibą redakcji jest Warszawa, ale 
„Fakt” ma też 6 biur lokalnych: w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, 
Gdańsku i Poznaniu. W Warszawie redakcja przyjmuje ważnych gości, któ-
rym zawsze opowiada o potrzebach i oczekiwaniach czytelników „Faktu”.
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Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni  
– w Polsce i na świecie.

Lewandowski 
liderem

Zakaz handlu 
w niedziele zostaje

Dodatek 
solidarnościowy

Czerwcowe 
powodzie

Nowe stawki VAT

Polski Bon 
Turystyczny

Robert Lewandowski jest zdecydowanym 
liderem klasyfikacji Złotego Buta, czyli 
najlepszego strzelca europejskich lig. W tym 
sezonie polski piłkarz zdobył 33 gole dla 
Bayernu Monachium, stając się tym samym 
najbardziej bramkostrzelnym obcokrajow-
cem w historii Bundesligi. W klasyfikacji 
Złotego Buta Lewandowski wyprzedza  
o 6 trafień Ciro Immobile z Lazio, który jednak 
ma do rozegrania więcej spotkań niż Polak. 

Rząd nie zamierza zawieszać ani nowelizować 
ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. 
Wicepremier Jadwiga emilewicz stwierdziła, 
że nie ma obecnie powodów, by zakaz handlu 
musiał zostać zawieszony lub wycofany. Jej 
zdaniem, konsumpcja wraca do poziomów 
sprzed pandemii. organizacje zrzeszające 
pracodawców i przedsiębiorców natomiast 
apelują, by z ograniczenia zrezygnować,  
bo to pozwoli częściowo odrobić straty wywo-
łane pandemią.

Nowe przepisy określające zakres stosowania 
stawek podatku VAT obowiązują od  1 lipca br. 
Wprowadzono jedną 5-procentową stawkę  
na pieczywo i wyroby ciastkarskie. Ujednolicono 
również VAT na przyprawy (8 proc.). Ponadto ob-
niżony został podatek od owoców tropikalnych 
i cytrusowych, pistacji, migdałów i kokosów  
z 8 proc. na 5 proc., podobnie jak w przypadku 
zup, bulionów i żywności homogenizowanej 
i dietetycznej. Do 5 proc. obniżona została także 
stawka na produkty dla niemowląt i dzieci.

Prezydencką ustawę o Polskim Bonie Turystycznym 
przyjął Sejm. Ustawa przewiduje, że na każde dziec-
ko w rodzinie będzie przysługiwało 500 złotych  
do wykorzystania w celu turystycznym. Rodzice 
dzieci z niepełnosprawnością dostaną dodatko-
we 500 zł. Bon będzie udostępniany w systemie 
teleinformatycznym ZUS. Po aktywacji jego numer 
zostanie przesłany na numer telefonu komórkowe-
go lub adres poczty elektronicznej beneficjenta. 
Bonem turystycznym będzie można płacić  
za usługi hotelarskie, wycieczki i wyjazdy.

Ulewy i nawałnice pod koniec czerw-
ca spowodowały, że mieszkańcy wielu 
regionów Polski musieli zmagać się 
w powodziami, zalaniem i podtopieniami 
gospodarstw. Tylko podczas jednej doby 
21/22 czerwca 2020 strażacy musieli in-
terweniować ponad 2100 razy, najwięcej 
w Małopolsce – ponad 670 razy,  
ale także na Mazowszu, Śląsku, Kujawach 
i na Pomorzu. 

Do 31 sierpnia br. można składać wnioski 
o tzw. dodatek solidarnościowy. Wsparcie 
w wysokości 1400 zł miesięcznie przysłu-
guje osobom, które po 15 marca 2020 r. 
straciły pracę bądź też nie otrzymały 
przedłużenia umowy na czas określony. 
Tego rodzaju wsparcie przysługuje przez 
maksimum 3 miesiące. Wniosek można 
złożyć wyłącznie elektronicznie przez 
portal Platforma Usług elektronicznych 
ZUS (wniosek eDS). Dokument musi być 
podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym, 
podpisem osobistym (e-dowód) lub profi-
lem PUe.

| WYDarzeNIa

LOT-em za granicę
Polskie Linie Lotnicze LoT przywróciły międzyna-
rodowe połączenia do Unii europejskiej. Przewoźnik 
poszerzył swoją siatkę o do wybranych krajów Strefy 
Schengen, m.in. do Niemiec, Czech, Belgii i Norwegii, 
a także Grecji, Chorwacji, Bułgarii czy Hiszpanii. Peł-
na siatka wznowionych lotów jest dostępna w sprze-
daży od 18 czerwca.

Koniec roku 
szkolnego

26 czerwca zakończył się rok szkolny 
w polskich szkołach. Tym razem  
nie było uroczystych apeli, uczniowie 
odbierali świadectwa pojedynczo  
lub w niewielkich grupach  
albo w formie elektronicznej. 
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Prasa na świecie
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lista zmarłych w „NYt”
Dziennik „The New york Times” pierwszą stronę 
niedzielnego wydania wypełnił nazwiskami ofiar 
pandemii koronawirusa. W sumie opublikowano 
nazwiska 1 tys. osób – część na „jedynce”, pozo-
stałe wewnątrz numeru. Redakcja podjęła taką 
decyzję, ponieważ Stany Zjednoczone należą do 
państw z największą liczba ofiar pandemii.

bohaterki w brytyjskim „Vogue”  
Na okładce licowego numeru brytyjskiego wydania magazynu „Vogue”, zamiast 
gwiazd, znalazły się bohaterki pandemii koronawirusa – położna, maszynist-
ka metra i sprzedawczyni w supermarkecie. Jak wyjaśnił redaktor naczelny, 
edward enninful, magazyn postanowił pokazać osoby, które nieprzerwanie 
pracowały w czasie pandemii, aby oddać hołd ich „odwadze i oddaniu w poma-
ganiu innym”.  

protest brazylijskich dzienników
Najważniejszej brazylijskie dzienniki i portale oskar-
żyły rząd o cenzurowanie informacji na temat zaka-
żonych i ofiar śmiertelnych koronawirusa. Według 
nich, brazylijski rząd zaniża rzeczywiste faktyczne 
liczby chorych i zmarłych. Media zawarły porozumie-
nie w sprawie współpracy przeciwko cenzurze – ma 
ono umożliwić rzetelne informowanie o faktycznym 
zasięgu pandemii koronawirusa w Brazylii.

Dziennikarze ofiarami wirusa
W Peru, które należy do państw najbardziej doświad-
czonych pandemią w Ameryce Południowej, co najmniej 
dwudziestu dziennikarzy zmarło na Covid-19. Nie lepiej 
jest w innych krajach tego regionu: dwunastu dziennika-
rzy w zmarło w ekwadorze i ośmiu w Brazylii.  

brytyjska prasa traci  
Brytyjska organizacja ABC opublikowała dane, z których wynika,  
że tamtejsza prasa zanotowała znaczące spadki sprzedaży z powodu 
pandemii. Wśród płatnych gazet najwięcej straciły „Financial Times” 
oraz dziennik „i” – spadek w marcu i kwietniu o 38 proc., „Daily Star, 
„Daily Star” (21 proc.) i „The Guardian” (18 proc.).

DOBRE CHWILE 
 zawsze w piątek z FAKTEM! 

FAKT TV  
zawsze w czwartek z FAKTEM! 

FAKT poleca!

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 11,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 12,00 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!  
Tylko 19,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 9,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 7,99 zł 

OD 14 LIPCA  
W SPRZEDAŻY! 
Tom XXIV tylko 15,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!
Tom IX 
tylko 7,90 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 14,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 16,99 zł

OD 14 LIPCA  
W SPRZEDAŻY!
Tom XVII tylko 12,99 zł

MAGAZYN DLA DOJRZAŁYCH I AKTYWNYCH

50+NAJLEPSZY 
MOMENT, 
ŻEBY

•  na nowo nauczyć się wysypiać
•  odmłodzić kręgosłup o kilka lat
•  rozszyfrować prawdziwe potrzeby skóry
•  pozbyć się szumów usznych

Cena: 4,99 zł w tym 8% VAT    
nr 3/2020

HISTORIE PISANE  
PRZEZ LOS 
„NIE ODMÓWIĘ SOBIE  
PRAWA DO SZCZĘŚCIA”

Relacje
GDY DOROSŁE 
DZIECKO SIĘ 
ROZWODZI

Strony poświęcone opiece nad seniorem

TEMAT  na CZASIE 
Jak żyć  

normalnie 
w czasie 
epidemii 

19
krzyżówek 

i łamigłówek 

na lepszą pamięć 

i koncentrację

Nowość!

•rady ekspertów

•przepisy 
•gotowe recepty WŚRÓD BLISKICH

• PLAN NA DZIŚ  Dobra ochrona przed koronawirusem
• FINANSE NA PLUSIE 5 sposobów na wyższą emeryturę
• WAŻNE SYGNAŁY Czy to choroba Parkinsona?
• UŁATWIENIA Aby dom był dla seniora azylem, a nie pułapką

Ekstra!

Pełnia
życia

01 okladka v1.indd   1 11.05.2020   09:11

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 4,99 zł 

JUŻ W SPRZEDAŻY!  
Tylko 7,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł 

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł
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Im atrakcyjniejsze wakacje, tym wyższe czytelnictwo pism 
społecznych – wynika z analiz polskich badań Czytelnictwa. okazuje 
się, że urlopy to czas, w którym wyjątkowo chętnie sięgamy po 
gazety i czasopisma, a ładna pogoda nie zniechęca nas do lektury. 

Wakacyjne 
czytanie

| teMat MIesIąCa

F
irma Kantar Polska S.A. na zlecenie PBC przebadała 
wakacyjne czytelnictwo prasy w okresie od kwiet-
nia 2017 r. do maja 2019 r.  Z przeprowadzonego 

badania wynika, że najniższe czytelnictwo jest wśród 
osób, które spędzają urlop w domu – wynosi ono 8,1 proc. 
Prawie dwukrotnie wyższe jest wśród osób, które spę-
dziły urlop za granicą, ponieważ wynosi ono 21,4 proc. 
Natomiast wśród osób, które wybrały wycieczki krajowe, 
czytelnictwo tych pism to 15,9 proc.
Po jakie tytuły najchętniej sięgali urlopowicze?  
Na pierwszym miejscu – zarówno w grupie osób wypo-
czywających w kraju, jak i tych, którzy wybrali zagrani-
cę – znalazł się „Tele Tydzień”. A na kolejnych pozycjach 
m.in. „Życie na gorąco”, „Skarb”, „Newsweek”, „To & Owo”, 
„Twój styl”, „Angora”, „Polityka”, „Viva”, „Auto Świat”, „Ga-
zeta Wyborcza”, „Chwila dla Ciebie”.
W grupie pism ogólnospołecznych najpopularniejsze 
okazały się natomiast: „Newsweek”, „Angora”, „Gazeta 
Wyborcza” i „Polityka”.
Tegoroczne wakacje będą z pewnością wyjątkowe, z uwa-
gi na epidemię koronawirusa, która odcisnęła na nas 
trwałe piętno. Jak przełoży się to na typowe do tej pory 
formy wakacyjnego wypoczynku? – trudno powiedzieć. 
Znaczna część Polaków planuje jednak urlopowe wyjaz-
dy, chcąc choć na chwilę oderwać się od trudnej codzien-
ności i podładować akumulatory. 
Jak planują im w tym pomóc wydawcy gazet i czasopism?

historia, rozryWka, zdroWie

– Generalnie więcej czasu i nastrój urlopowy sprzyja 
czytaniu. I wcale nie jest tak, że na urlopie chcemy 
czytać tylko rzeczy łatwe i przyjemne. Od wielu już lat, 

z nielicznymi wyjątkami, „Polityka” najlepiej sprzeda-
je się w dwóch wakacyjnych miesiącach. Można się 
spodziewać, że i w tym roku tak właśnie będzie. Część 
z naszych czytelników pozostanie zapewne w Polsce, 
co może się przełożyć na lepszą sprzedaż i tym samym 
lepsze wskaźniki czytelnictwa – uważa Piotr Zmelonek, 
dyrektor wydawniczy Polityka Sp. z o.o. SKA. 
W okresie wakacyjnym razem z „Polityką” pojawi się 
kilka wydań specjalnych: 1 lipca do tygodnika został 
dołożony „Pomocnik Historyczny” poświęcony wielkim 
rodom magnackim i arystokratycznym; 15 lipca razem 
z „Polityką” wejdzie do sprzedaży publikacja „Kręgosłup”, 
która ukazała się w serii „Żyjmy lepiej”. Pod koniec lipca 
w ręce czytelników trafi „Omnibus domowy”, a pod 
koniec wakacji „Polityka” pojawi się w sprzedaży z kolej-
nym wydaniem „Pomocnika Historycznego” dedykowa-
nym rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
–  Na okres letniej kanikuły - niezależnie od cotygo-
dniowych wydań „Polityki”, które z pewnością będą 
zawierały więcej tekstów oderwanych od bieżących 
wydarzeń - wydawnictwo tradycyjnie już przygotowuje 
kilka wydań specjalnych. Niesłabnącym powodzeniem 
wśród czytelników cieszy się nasza publikacja „Omni-
bus wakacyjny”, będąca zbiorem szarad, krzyżówek, 
łamigłówek i zadań słownych. To doskonała rozrywka 
umysłowa i przy okazji ćwiczenie szarych komórek. 
Wśród naszych wydań specjalnych na szczególną 
uwagę zasługuje najnowszy, będący już w sprzedaży, 
„Pomocnik Historyczny” poświęcony Bałtykowi i histo-
rii krajów, które łączy to wyjątkowe morze. W sam raz 
na wakacje na polskich plażach. Wznowimy też wydany 
10 lat temu zeszyt poświęcony bitwie pod Grunwaldem. 
W sprzedaży pojawi się kolejny zeszyt z serii „Żyjmy le-
piej” oraz kolejna odsłona naszego wydawnictwa „Ja My 
oni Poradnik Psychologiczny Polityki”. Wydawnictwo 
po raz kolejny będzie oferować zróżnicowaną tematycz-
nie i ciekawą poznawczo ofertę – mówi Piotr Zmelonek. 

Więcej rePortaży

Do sezonu wakacyjnego przygotowany jest już zespół 
„Newsweeka”.  – Wakacje to dla nas czas, kiedy szczegól-
ny nacisk kładziemy na to, by dostarczyć czytelnikom jak 
najwięcej historii, które ich poruszą i zaciekawią.  
Na pewno będzie więc dużo reportaży z Polski, nasi re-
porterzy pojadą wszędzie tam, gdzie będzie się coś działo. 
Jak zwykle będziemy też opisywać, jak Polacy spędzają 
swoje urlopy, dokąd wyjeżdżają – mówi Renata Kim, 
kierownik działu „Społeczeństwo Newsweek” (Ringier 
Axel Springer Polska Sp. z o.o.).  I dodaje: - To będzie dla 
„Newsweeka” ciekawy czas, bo początek wakacji upłynie 
pod znakiem wyborów prezydenckich, więc będziemy  
na gorąco relacjonować ich wyniki. Potem nasi czytelni-
cy, którzy w tym roku z powodu pandemii nie wyjadą tak 
licznie za granicę, będą poznawać nowe miejsca w Polsce. 
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My poznamy je razem z nimi i opiszemy. Lato 2020 upłynie 
więc zapewne od znakiem odkrywania ciekawych i wcze-
śniej nieznanych zakątków naszego kraju. Będziemy też, jak 
zwykle, śledzić, co dzieje się w kulturze: festiwale i koncerty 
zostały wprawdzie z powodu pandemii odwołane, ale artyści 
nadal tworzą. Pokażemy efekty ich pracy.  
Co stoi za dużą popularnością tygodnika w okresie wakacji? 
Jak udaje mu się pozyskać czytelników? Zdaniem Renaty 
Kim to kwestia odpowiedniego podejścia zespołu redakcyj-
nego do przygotowywanych materiałów.  – Zawsze dbamy 
o to, by opowiadać o otaczającej nas rzeczywistości w spo-
sób nie tylko rzetelny, ale także interesujący. Nasze teksty 
to nie żmudna wyliczanka faktów i danych, ale pasjonu-
jące opowieści o ludziach, ich problemach i sposobach ich 
rozwiązania. Dziennikarze „Newsweeka” sięgają po różne 
formy swoich artykułów, piszą raporty, reportaże, przepro-
wadzają wywiady. I zawsze pamiętają, że aby czytelnicy po 
nie sięgnęli i nie odłożyli po pierwszym akapicie, muszą być 
po prostu ciekawe – wyjaśnia R. Kim.

najPiękniejsze zakątki

O zapewnienie swoim czytelnikom interesującej propozy-
cji wakacyjnej dba również redakcja „Gazety Wyborczej”. 
– Zawsze staramy się, aby przedstawiać treści aktualne 
i dopasowane do okoliczności. Pamiętamy również o swoich 
stałych czytelnikach, którzy chcą odbierać „Gazetę Wyborczą” 
w wybranym punkcie sprzedaży prasy. Z myślą o nich stale 
uatrakcyjnia ofertę prenumeraty teczkowej - w lipcu każdy 
zamawiający taką prenumeratę otrzymuje dwa prezenty: mie-
sięczny dostęp do Wyborcza.pl i książkę nominowaną  
do Nagrody Nike. Kolejne niespodzianki już w sierpniu! – za-
powiada Agata Staniszewska, rzecznik prasowy AGORA SA.
W tym roku  – gdy lato 2020 będzie inne niż dotychcza-
sowe, a więcej osób zdecyduje się na odpoczynek w Polsce 
„Wyborcza” chce im towarzyszyć dzięki specjalnej akcji 
„Wakacje z Wyborczą”. Działania ogólnopolskiej redakcji 

i wszystkich oddziałów lokalnych rozpoczęły się 29 czerw-
ca br. i potrwają aż do 31 sierpnia. W planie są m.in. podróż 
dookoła Polski  – reporterzy „Wyborczej” ruszą w trasę 
samochodem, w ciągu wakacji chcąc zwiedzić wszystkie 
turystyczne regiony naszego kraju i pokazać najpiękniejsze, 
najciekawsze czy najdziwniejsze jego zakątki. Oprócz tego 
redakcja zamierza pokazać też mniej znane atrakcyjne 
miejsca oraz przedstawić pomysły  – także czytelników 
- na wyprawy w nieznane. Ruszy też specjalny konkurs 
fotograficzny z atrakcyjnymi nagrodami. 
W każdym wydaniu „Gazety Wyborczej” pojawi się letnia 
prognoza pogody – m.in. z informacjami o temperaturze wody 
w Bałtyku, czystości powietrza i natężeniu pyłków.  
Nie zabraknie też wakacyjnych newsów - zwłaszcza z regio-
nów, a także informatorów czy materiałów interwencyjnych. 
Oprócz tego zespół „Gazety Wyborczej” przygotowuje dla 
czytelników ciekawe dodatki i wydania specjalne. W czasie 
wakacji to zwykle propozycje dla miłośników przyrody 
oraz podróży, a także dla amatorów łamigłówek. W naj-
bliższym czasie w kioskach będzie można kupić np. słynne 
już jolki „Wyborczej” w formie osobnego wydania – dodaje 
Agata Staniszewska.

urloP od Polityki

Od lat bardzo dużą popularnością – nie tylko podczas wa-
kacji – cieszy się tygodnik „Angora”, składający się z prze-
druków z prasy centralnej i lokalnej. 
– Wybieramy materiały - naszym zdaniem – najciekawsze, 
które powinny zainteresować czytelnika. Sięgając po prasę 
lokalną, możemy przekazywać informacje nie nagłośnione 
przez prasę ogólnopolską, przez to interesujące czytelnika, 
bo świeże i do przeczytania tylko w naszym tygodniku. 
Poza tym mamy swoich współpracowników na całym 
świecie, co wzbogaca informacje zawarte w każdym wyda-
niu gazety. Są one najczęściej obyczajowe, a nie polityczne. 
W wakacje takie treści są mile widziane. Chcemy odpocząć 

od jazgotu polityków, wojny o ich sprawy. Podczas odpo-
czynku ważny jest spokój i ciekawa informacja lub intere-
sujący tekst – mówi Andrzej Wójtowicz z Wydawnictwa 
Westa – Druk, sp. z o.o., wydawcy „Angory”
– Podczas sezonu urlopowego (normalnego) większy nacisk 
kładziemy na imprezy ogólnopolskie związane z rozrywką, 
informujemy czytelnika, gdzie mogą znaleźć coś ciekawego 
dla siebie, tam gdzie odpoczywają. Proponujemy wystawy 
w całej Polsce, obiekty warte odwiedzenia. Jesteśmy z na-
szym czytelnikiem! – dodaje A. Wójtowicz. 

sezon już trWa

Wakacje to okres szczególnie wytężonej pracy dla obsługują-
cych wszystkie turystyczne miejscowości oddziałów tereno-
wych Kolportera. Dla nich sezon letni zaczął się już w maju.  
– W sezonie letnim sprzedaż prasy się zwiększa, a w tym 
roku może być jeszcze wyższa niż zazwyczaj, ponieważ 
spodziewamy się większej liczby turystów – wielu urlopo-
wiczów z powodu pandemii zapewne zrezygnuje z za-
granicznych podroży i wybierze pobyt nad mazurskimi 
jeziorami – przewiduje Dariusz Sarzała, kierownik logistyki 
w Oddziale Kolportera w Olsztynie. 
– Z naszych danych wynika, że najchętniej kupowanymi 
czasopismami w czasie wakacji są tygodniki społeczno-po-
lityczne oraz „Angora”, a także krzyżówki oraz miesięcz-
niki lifestylowe. Zainteresowaniem wśród żeglarzy cieszą 
się również dzienniki ogólnopolskie. To wszystko wiąże 
się oczywiście z większymi nadziałami prasy w takich 

miejscowościach, jak Giżycko, Węgorzewo, Mikołajki, Mrą-
gowo, Iława oraz na stacjach benzynowych przy głównych 
trasach prowadzących na Mazury. Ponadto, jak co roku, 
uruchomiliśmy 20 sezonowych punktów sprzedaży prasy. 
Pierwsze – w rejonie Szczytna, gdzie domki letniskowe ma 
sporo warszawiaków – zostały już otwarte podczas długie-
go majowego weekendu – mówi D. Sarzała.       
– Wśród tytułów najchętniej kupowanymi przez urlopo-
wiczów, odpoczywających w zachodniej części polskiego 
wybrzeża, są krzyżówki i tygodniki, m.in. „Na Żywo”, „Two-
je Imperium”, „Chwila dla Ciebie, „Rewia”. Podczas wakacji 
sprzedawcy prasy dzwonią też często do naszego Oddziału 
z prośbą, by im dostarczyć dodatkowe egzemplarze dwu-
tygodników kobiecych, takich jak „Party”, „Show”, „Flesh” 
i „Przyjaciółka”. Dodatkowo podczas miesięcy wakacyjnych 
lepiej sprzedaje się prasa o tematyce ogrodniczej, kulinarnej 
czy podróżniczej. Sezon średnio trwa u nas do końca sierp-
nia, gdy pogoda dopisuje, to część punktów sezonowych 
działa do końca września – mówi Mariusz Juszkiewicz, 
dyrektor Oddziału Kolportera w Szczecinie. – Z racji tego, 
że w sezonie letnim w naszym regionie odpoczywa dużo 
turystów z Niemiec, do wybranych punktów sprzedaży 
w pasie nadmorskim dostarczamy też niemiecką prasę, 
przede wszystkim dzienniki i tygodniki. Największym 
zainteresowaniem cieszą się takie tytuły, jak „Bild”, „Bild 
dam Sonntag”, „Bild der Frau”, „Der Spiegel” i „Das Neue 
Blatt” – dodaje.
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| JUbIleUsz Kolportera

Lider 
ze Złotego 
Wieżowca 
lata 2005 – 2010 to dla Kolportera czas budowania mocnej pozycji 
rynkowej i testowania nowych koncepcji biznesowych, produktów, 
usług. W tamtej pięciolatce pod marką Kolportera działało kilka 
powiązanych ze sobą spółek. „Motorem” biznesu pozostawała cały 
czas dystrybucja prasy – w tym obszarze Kolporter coraz skuteczniej 
walczył o pozycję lidera z niedawnym monopolistą – ruchem. 

•	 W 2005 r. zapadła decyzja o budowie 
nowej siedziby Kolportera. Budynki 
przy ul. Strycharskiej okazały się za 
małe dla szybko rozwijającej się spółki. 
10 maja 2006 r. wmurowano więc 
kamień węgielny pod budowę biurowca 
przy ul. Zagnańskiej 61 w Kielcach.  
Powstał w rekordowym czasie – 
w kwietniu 2007 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej siedziby. „Złoty 
Wieżowiec” Kolportera stał się jednym 
z najbardziej charakterystycznych 
budynków mieście.  Na powierzchni  
ok. 8 tys. m2 pracowało w nim 500 
osób. Biurowiec, który do dziś 
jest siedzibą Kolportera, został 
wybudowany przez firmę Condite, 
która otrzymała za tę realizację 
główną nagrodę w konkursie „Budowa 
roku 2006”.  

•	 Również w 2005 r. połączone zostały 
dwie spółki: Kolporter Logistyka 
i Kolporter S.A. Ciężarówki Kolportera 
przewoziły nie tylko prasę – także 
urządzenia AGD, materiały 
budowlane, ceramikę, stal, szkło, papier, 
materiały reklamowe i wiele innych. 
Centrum Logistyczne w Mościskach 

koło Warszawy zostało poszerzone 
o kolejny magazyn – Kolporter kupił 
go wraz z 2-hektarową działką od 
sąsiadującej z centrum firmy.  Wielkość 
przewozów realizowanych transportem 
ciężarowym Kolportera SA sięgała  
300 tysięcy palet rocznie. Ciężarówki 
i auta dostawcze Kolportera 
pokonywały każdego dnia dystans  
ok. 60 tysięcy km.

•	 We wrześniu 2006 r. działalność 
i rozwój Kolportera zostały docenione 
rzez Instytut Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk, który 
wyróżnił spółkę tytułem Perły Polskiej 
Gospodarki w kategorii „Perły Wielkie”.  
Rok później Grupa Kapitałowa 
Kolporter otrzymała natomiast tytuł 
„Lidera Informatyki” przyznany przez 
tygodnik „Computerworld” w kategorii 
„Handel i usługi”.

•	 W 2007 r. w oddziałach Kolportera 
wprowadzone zostały dwa 
komputerowe systemy: pakowania 
dostaw oraz rozliczania zwrotów. 
Zastosowanie skanerów  
do odczytania kodów kreskowych 
znacznie przyspieszyło pracę 

i uprościło rozliczenia z wydawcami 
i kontrahentami.

•	 W listopadzie 2008 Kolporter przejął 
dostawy prasy do kolejnych dużych 
sieci handlowych: delikatesów BOMI 
i ALDIK – w sumie 51 sklepów. 
Najistotniejszymi argumentami, które 
w rozmowach z sieciami przemawiały 
na korzyść Kolportera, były nowoczesne 
rozwiązania informatyczne: system 
rozliczenia zwrotów i przygotowywania 
dostaw, a także centralne zarządzanie 
ofertą tytułową. Dzięki temu Kolporter 
obsługiwał blisko 100 procent 
zorganizowanych sieci handlowych 
w Polsce.

•	 W 2009 roku w sieci Kolportera rozpoczęło 
się wdrażanie nowej marki Top-Press, 
w ramach istniejących już saloników 
prasowych. We wrześniu 2009 r.  
na rynku funkcjonowało 10 salonów 
oznaczonych logo Top-Press.   
Za „stworzenie nowoczesnej sieci 
handlowej, stosującej najnowsze technologie 
sprzedaży” Kolporter otrzymał nagrodę 
„Hermesa”, przyznawaną przez redakcję 
„Poradnika Handlowca”. 

•	 W październiku 2009 r. w Kielcach 
odbył się niecodzienny mecz. Na boisku 
o sztucznej murawie rywalizowały ze sobą 
drużyny złożone z pracowników dwóch 
firm dystrybuujących prasę, Kolportera 
i Ruchu. Zwyciężył Kolporter - 2:1.

•	 Wiosną 2010 roku Kolporter świętował 

jubileusz 20 lat działalności. W Kieleckim 
Centrum Biznesu ponownie spotkali 
się kontrahenci, partnerzy biznesowi 
i pracownicy firmy. Najlepsi otrzymali 
nagrody, wystąpiła też grupa Bajm 
z Beatą Kozidrak.

•	 W czerwcu 2010 r. Kolporter podpisał 
umowę o dostawach prasy do sieci stacji 
paliw Statoil. – Nasi partnerzy ze Statoil 
twierdzą, że  o podpisaniu umowy 
z Kolporterem zdecydowała wysoka 
jakość naszej obsługi – mówił na łamach 
„Naszego Kolportera” Bogusław Morański, 
wówczas pełnomocnik zarządu Kolportera 
ds. administracji sieci sprzedaży.

•	 Zaledwie miesiąc wcześniej – na przełomie 
maja i czerwca 2010 r. – wielka powódź 
postawiła w stan najwyższego pogotowia 
pracowników oddziałów Kolportera. 
Zlokalizowany kilkaset metrów od Wisły 
krakowski oddział firmy przez kilka dni był 
przygotowany do ewakuacji, w pogotowiu 
czekały samochody ciężarowe, sprzęt 
komputerowy pracował cały czas, ale 
został umieszczony na paletach. W okolicy 
Lipnicy Murowanej gazety do sklepów 
i kiosków dowozili pontonami strażacy – 
drogi były nieprzejezdne.

•	 W lipcu 2010 r. Kolporter definitywnie 
pokonał odwiecznego rywala na rynku 
dystrybucji prasy – Ruch. Według Izby 
Wydawców Prasy Kolporter w 2010 r. 
miał 41,82 % udziału w rynku, a Ruch – 
40,27 %. 

Kolporter został liderem na rynku sprzedaży prasy! Wyprzedził Ruch
Ruch i kielecka spółka Kolporter Dystrybucja Prasy od lat walczą o tytuł lidera rynku. W tym roku, według niezależnego 
podsumowania kolporterskiego rynku Izby Wydawców Prasy, Kolporter zdecydowanie wyprzedził Ruch. (…) 
O niekwestionowanej pozycji lidera na rynku sprzedaży prasy zdecydowanie zaważyło otwarcie kieleckiej spółki nie tylko na 
kioski, ale również na współpracę z tak wieloma sieciami handlowymi. Zresztą o naszej rodzimej firmie bez przesady można 
powiedzieć, że jest dostawcą prasy do sieci handlowych „od zawsze” – czyli od momentu, gdy pojawiły się one na polskim rynku.
– Nasza firma rosła razem z sieciami handlowymi, dostosowując się do ich specyfiki – stwierdza Bogusław Morański, pełnomocnik 
zarządu Kolportera DP ds. administracji sieci sprzedaży. - Jednym z podstawowych warunków, które musieliśmy spełnić, było 
stworzenie narzędzi informatycznych, pozwalających na elektroniczną wymianę dokumentów, bardzo szybką i niezawodną.  
Fakt, iż jesteśmy liderem w obsłudze sieci, potwierdza, że to się udało.
Co jeszcze zaważyło na sukcesie Kolportera? Dla każdej z sieci handlowych przygotowuje się indywidualne planogramy 
– czyli mapy takiego układu tytułów prasowych na regałach, który pozwala na wykorzystanie mechanizmu zakupów 
impulsowych u klientów i w efekcie prowadzi do zwiększenia sprzedaży. Co więcej, te same udogodnienia są stosowane przy 
współpracy z indywidualnymi klientami.

„Echo Dnia”, 25 lipca 2010
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„świerszczyk” najstarszy w europie
1 maja jubileusz 75 lat istnienia obchodził „Świerszczyk”. Ten 
popularny magazyn dla dzieci jest najstarszym tego typu 
wydawnictwem w europie! Tytuł wymyśliła znana pisarka, 
ewa Szelburg-Zarembina, późniejsza inicjatorka budowy 
Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Grający  
za kominem świerszcz miał być symbolem tego, co wiele 
dzieci utraciło w wojennej zawierusze – ciepła rodzinnego 
domu. okładkę pierwszego numeru namalował znakomity 
ilustrator, Jan Marcin Szancer, natomiast pierwszą winietę 
„Świerszczyka” zaprojektował inny wybitny grafik, eryk 
Lipiński, satyryk i długoletni redaktor naczelny „Szpilek”.  
Na „Świerszczyku” wychowały się całe pokolenia. Dzisiaj  
to miesięcznik, należący od 2005 r. do wydawnictwa edu-
kacyjnego Nowa era Sp z o.o.. 

„życie na gorąco”  
dla całej rodziny
Pod koniec maja trafiła na rynek spe-
cjalna edycja „Życia na gorąco” (Bauer 
Sp. z o.o., sp. k.), zatytułowana „Gry  
i zabawy domowe”. Magazyn zawiera 
różne pomysły na spędzenie wolnego 
czasu - m.in. gry i zabawy słowne: 
scrabble, kalambury, zabawy z rekwi-
zytami i bez rekwizytów, rysowanki,  
pasjanse i wróżby, gry i sztuczki 
karciane, aktywny trening umysłu, 
zabawne quizy, łamigłówki, krzyżówki 
i rebusy. Wydanie specjalne „Życia na 
Gorąco" w objętości 68 stron i w cenie 
7,99 zł będzie dostępne w sprzedaży 
do 13 sierpnia.

rasp wspiera inicjatywę 
oNz
Wydawnictwo Ringier Axel Springer 
Polska zaangażowało się w globalną 
akcję oNZ #ActNow, zachęcająca 
do działań na rzecz ochrony Ziemi.  
Redakcje działające w ramach  wy-
dawnictwa – m. in. Fakt, Newsweek 
Polska, Komputer Świat, Przegląd 
Sportowy, Auto Świat, Forbes Pol-
ska, onet, NoIZZ, Business Insider 
Polska, i Gratka – będą wspólnie 
prowadzić kampanię #NiechZyje-
Planeta. W ramach akcji powstanie 
specjalny serwis, publikowane będą 
także badania i raporty. Ringier Axel 
Springer Polska jako pierwszy polski 
wydawca zaangażował się w inicja-
tywę oNZ. 

„polityka”  
z większym zyskiem
Polityka Sp. z o.o. S.K.A., wydawca 
tygodnika „Polityka” i dwutygodni-
ka „Forum”, w 2019 roku osiągnęła 
przychody netto ze sprzedaży na 
poziomie 37,29 mln zł (wzrost  
o 1,4 proc. w porównaniu z 2018 
rokiem). Koszty działalności opera-
cyjnej wyniosły 35,23 mln zł (spadek 
o 5,4 proc.), a zysk netto – 1,44 mln zł 
(wzrost o 269,9 proc.). W sprawoz-
daniu spółka zaznacza,  
że w 2019 roku „po dwóch latach 
spadków przychodów odnotowała 
ich niewielki wzrost”. 

„Vogue polska” na wakacje
od 25 czerwca jest już w sprzedaży 
specjalne, wakacyjne wydanie "Vo-
gue Polska". Ten numer został wyda-
ny na dwa miesiące – lipiec i sierpień. 
Tematem przewodnim są pary, które 
dzięki swoim związkom osiągnęły 
nie tyko spełnienie, ale i sukces. 
„Wybraliśmy pary, w których każda 
ze stron odnosi sukcesy, a w duecie 
są jeszcze silniejsze. Bo nic chyba 
nie motywuje do działania bardziej 
niż wzajemny szacunek, zaufanie 
i wsparcie. Jednym słowem: miłość 
– napisał we wstępniaku redaktor 
naczelny Filip Niedenthal.

Dzieci w „Dzienniku  
Gazecie prawnej”
Wydanie „Dziennika Gazety Praw-
nej” (Infor Biznes Sp. z o.o.), które 
ukazało się 1 czerwca, zostało 
w całości przygotowane przez 
dzieci. Młodzi dziennikarze i re-
daktorzy wzięli udział w kolegium 
redakcyjnym, ustalili zawartość 
gazety, napisali teksty, a także 
przygotowali ilustracje – łącznie 
z pierwszą stroną, logo i rekla-
mami. Motywem przewodnim 
był koronawirus i zmiany, jakie 
spowodował w życiu wszystkich. 

"przegląd sportowy" 
o żużlu
Redakcja „Przeglądu Sporto-
wego” przygotowała specjalny 
„Skarb Kibica” dla wszystkich 
fanów żużla. Dodatek ukazał się 
12 czerwca. „Najwięcej miejsca 
poświęciliśmy PGe ekstralidze. 
Zamieściliśmy wyjątkową liczbę 
statystyk, opinie ekspertów, 
wywiady z liderami wszystkich 
drużyn oraz opisy zawodników 
zgłoszonych do rozgrywek. Tak 
kompleksowego opisu każdej 
z drużyn nie znajdziecie Państwo 
nigdzie indziej” – czytamy w opi-
sie wydawnictwa. 

100 lat „rzeczpospolitej”
15 czerwca swoje 100-lecie świętowała natomiast 
„Rzeczpospolita” (Gremi Media S.A.). Z tej okazji ukazało 
się jubileuszowe wydanie dziennika. Znalazły się w nim 
relacje z najważniejszych momentów w historii dziennika 
oraz teksty autorstwa wybitnych intelektualistów, m.in. 
Stefana Żeromskiego, Czesława Miłosza czy Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego. W ramach partnerstwa „Rzecz-
pospolitej” i Poczty Polskiej wyemitowano specjalny 
znaczek pocztowy honorujący stulecie, a  15 czerwca 
na ulicach Warszawy pojawili się gazeciarze, rozdający 
wydanie jubileuszowe. 
Ufundowana przez Ignacego Jana Paderewskiego 
„Rzeczpospolita” zaczęła ukazywać się 15 czerwca 1920 r.  
obchody stulecia dziennika są zaplanowane na cały rok. 

Kryminalne tajemnice  
w „Kurierze lubelskim”
W piątkowym, magazynowym wydaniu „Kurier Lubelski” roz-
począł publikację cyklu „Kroniki Kryminalne 1957-2020”. „Bę-
dziemy przypominać mroczne, często przerażające, zagadko-
we, czasem też do dzisiaj niewyjaśnione sprawy kryminalne. 
Sięgniemy do początków ukazywania się naszej gazety, czyli 
1957 roku.  Przypomnimy sprawy sprzed lat i sprawdzimy, jak 
wpłynęły na lokalne społeczności. Tym wyprawom w prze-
szłość będą towarzyszyć rozmowy z ekspertami, kryminolo-
gami, psychologami. Być może do części z tych historii nowe 
wątki dopiszą też nasi Czytelnicy” – zapowiedziała redakcja. 
Cykl zaczął się 19 czerwca br. od przypomnienia wstrząsającej 
sprawy dzieciobójczyni z Czerniejowa.

„express Wieczorny” raz jeszcze
Popularna przed laty popołudniówka ukazuje się jako 
piątkowy dodatek do „Gazety Polskiej Codziennie”. Jest 
przygotowany z myślą o warszawiakach i mieszkań-
cach Mazowsza. „Postanowiliśmy odbudować markę tak 
charakterystyczną dla stolicy i bardzo ciepło wspomi-
naną przez warszawiaków” – czytamy na stronach GPC.  
„express Wieczorny” – jako ogólnopolski dziennik popołu-
dniowy - ukazywał się w latach 1946-1999. 
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Po przerwie „od anteny” dołączyła Pani  
do zespołu stacji TTV.
– Tak, można powiedzieć, że awansowa-
łam z małego kanału dla kobiet do telewizji 
ogólnopolskiej jaką jest TTV. To jedna z naj-
szybciej rozwijających się telewizji w kra-
ju. Dzięki temu moja cudowna 80-letnia 
sąsiadka, Pani Ludwika, która mieszka na 
wsi pod Poznaniem, gdzie mamy działkę, 
będzie mnie mogła oglądać prawie codzien-
nie. Oczywiście, kiedy sytuacja się unormuje 
i mój program „DeFacto. Bosacka” wróci  
po przerwie na antenę.

Ma Pani na swoim koncie wiele programów 
poświęconych zagadnieniom zdrowotnym 
i konsumenckim. Można powiedzieć,  
że Bosacka to dziś marka sama w sobie.
– Praktyczność, codzienność, konsumenc-
kość to moja specjalizacja. I wcale się tego  
nie wstydzę. Ktoś kiedyś powiedział, że zro-
biłam karierę na pierogach. Tak, bo pierogi  
to też część mojego życia, podobnie jak go-
towanie, zakupy spożywcze, czy karmienie 
mojej dużej rodziny, w tym wielce wybred-
nego psa. Codzienność zawsze dostarczała 
mi mnóstwo tematów do moich programów. 
Nie zajmę się teraz fryzjerstwem czy szy-
dełkowaniem, ani nie zatrudnię w telewizji 
informacyjnej, żeby rozmawiać o polityce,  
bo się po prostu na tym nie znam.

Bliskie są Pani również tematy ekologiczne...
– To prawda, od pół roku prowadzę na 
YouTube program EkoBosacka. O ekologii 
mówi się coraz więcej. Mnie nie interesuje 
jednak ekologiczny ekstremizmem – pranie 
w kasztanach, jedzenie skór arbuza i chodze-
nie w łapciach z łyka. Chodzi mi raczej o od-
powiedni balans między naszym zdrowiem 
a dobrem środowiska, w którym żyjemy. 
Przede wszystkim nie możemy go niszczyć 
i zaśmiecać. W moim programie pokazuję 
m.in., jak segregować śmieci. Gdzie wyrzucić 
kredki, starą perukę, olej po tuńczyku? To 
wcale nie jest takie oczywiste. Pracę habili-
tacyjną można by napisać o segregowaniu 
śmieci. W każdą środę po 21.00 rozmawiam 
z moimi fanami na czacie na rożne ekolo-
giczne tematy.

Dzieli się Pani tematami, które codziennie 
podsuwa życie?
– Oczywiście, przez wiele lat zastanawia-
łam się na przykład, dlaczego świeże zioła 
w doniczce zawsze mi więdną? Wreszcie 
ktoś mnie oświecił, że zioła nie lubią pla-
stikowych pojemników. Kiedy jest gorą-
co, korzenie im się przypalają, a gdy jest 
zimno, marzną. Wystarczy je przesadzić do 
doniczki ceramicznej, a będą nam pięknie 
rosły. Oto cały sekret. Interesujące tematy 
są na wyciągnięcie ręki. Ja na nudę nie 

narzekam. Mam do zrobienia 30 programów 15-mi-
nutowych, mnóstwo wykładów i akcji społecznych. 
Jestem też mamą 6-latka, któremu chcę poświęcać 
jak najwięcej czasu – porozmawiać, przygotować 
kolację. Na szczęście wszystkie nasze dzieci są przy-
zwyczajone do zdrowego jedzenia. Nie chcą chodzić 
do barów szybkiej obsługi na hamburgery. „Mamo, 
tylko nie to!” – słyszę. Najmłodszy Franek uwielbia 
grzyby, kocha owoce morza, je bardzo dużo warzyw. 
Wszyscy kochamy zupy. Zdecydowanie preferujemy 
domowe jedzenie.

Można powiedzieć, że łączenie życia zawodowego  
z prywatnym opanowała Pani do perfekcji.
– Rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu. Jeśli 
chodzi o pracę, nauczyłam się niektórych rzeczy od-
mawiać. Gdy proszą o wsparcie akcji charytatywnej, 
nie ma sprawy, wchodzę w to. Natomiast gdy mam 
za darmo promować czyjś biznes, to mi się nie chce. 
Poukładałam sobie zawodowe sprawy. Wybieram 
tylko propozycje interesujące dla mnie i ważne, resztą 
się nie przejmuję.

Czy nadal najlepiej Pani wypoczywa blisko natu-
ry, w swoim wielkopolskim siedlisku z pięknym 
ogrodem?
– Zgadza się. Kiedy tam przyjeżdżam, zawsze staram 
się jak najwięcej chodzić. Zdecydowanie jestem typem 
piechura. Również podczas wyjazdu w góry, kiedy 
cała rodzina jeździła na nartach, ja z moją przyjaciółką 
pokonywałyśmy 15-19 kilometrów dziennie. Lubię się 
zmęczyć i czuć adrenalinę po sporcie. Chodzenie jest 
dobre dla wszystkich. Zanim całkowicie przesiedliśmy 
się na środki lokomocji, każdy z nas przemierzał prze-
ciętne 10 kilometrów dziennie. Dziś ustawiamy sobie 
co najwyżej 5 tysięcy kroków w telefonie, a powin-
niśmy zrobić co najmniej dyszkę, żeby być zdrowsi, 
szczęśliwsi, szczuplejsi i weselsi.

rozMaWIaŁa eWa JaśKIeWICz/aKpa

Rodzina
na pierwszym 
miejscu
Katarzyna bosacka, dziennikarka z 20-letnim stażem, a prywatnie żona 
i matka czwórki dzieci, od lat łączy życie zawodowe z rodzinnym. zajmuje 
się tematyką zdrowia, higieny, wychowania, żywienia, diety – wszystkim, 
co dotyczy jej i jej bliskich. tą wiedzą chętnie dzieli się w swoich 
programach z widzami.
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Katarzyna Bosacka  – dziennikarka, au-
torka publikacji na temat zdrowia, urody, 
nauki, medycyny i wychowania dzieci. 
Jest współautorką książek „Cena urody” 
i „Jestem mamą”. W 1996 zaczęła pracę 
w „Gazecie Wyborczej”. Pracowała również 
w redakcji „Wysokich Obcasów” (1998–
2011). W TVN Style prowadziła programy: 
„Salon piękności”, „Wiem, co jem i wiem, 
co kupuję”, „O matko!”. W telewizji TTV 
prowadził program DeFacto Bosacka.
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Kwitnącej Wiśni

Prasa w czasach
pandemii

Z życia
ZZ prawie Top
Pierwszy po przerwie spowodowanej pandemi¹
mecz ligowy Realu Madryt by³ zarazem dwusetnym
Zinedine’a Zidane’a w roli trenera tego zespo³u. 

P rzed Francuzem na liście szko−
leniowców z największą liczbą

spotkań na ławce Los Blancos jest
już tylko dwóch ludzi. Jak przedsta−
wia się bilans tych dwustu gier? Ile
ich jeszcze będzie?
Ci dwaj fachowcy będący przez Zi−
danem to Miguel Munoz, którego
doścignięcie wydaje się w dzisiej−
szych czasach mrzonką oraz Vicente
del Bosque, będący na wyciągnięcie
ręki (patrz ramka). Na zdrowy rozum
mogłoby się wydawać, że osiągnąw−
szy to, co osiągnął, czyli 10 trofeów
w dwustu meczach, Zizou może
dyktować warunki szefowi klubu
i nie obawiać się zwolnienia. Wcale
jednak tak nie jest. 
Jeszcze przed meczem z Eibar „Mar−
ca” bez ogródek napisała, że jeśli Zi−
dane nie wygra ani mistrzostwa
Hiszpanii, ani Ligi Mistrzów, to zo−
stanie zdymisjonowany. Perez nie
jest bowiem w pełni zadowolony
z pracy Francuza w jego drugiej ka−
dencji. Istotnie, liczby pokazują, że
jest ona mniej udana niż pierwsza.
O ile wtedy zespół pod jego wodzą
wygrywał 70 procent meczów, o ty−
le obecnie jest to zaledwie 57 pro−
cent. A tak w ogóle to najlepszy
pod tym względem był jego pierw−
szy sezon, czyli ten, w którego środ−
ku przejął zespół, 2015−16. Wtedy
z 27 meczów wygrał 21, czyli
miał 78 procent wiktorii! Najgorzej
zaś było po drugim powrocie, czyli
wiosną 2019 roku. 5 zwycięstw
w 11 meczach to było zaled−
wie 45%.
Piłkarzom nie zawsze chce się też
starać. Jubileuszowy mecz z Eibar
jest tego najlepszym dowodem.
Po świetnej pierwszej połowie
w drugiej zespół spoczął na laurach,
nie stworzył sobie żadnej sytuacji,
za to pozwolił rywalowi strzelić gola
i zamiast 6:0 wygrał 3:1. Nie było to
bynajmniej zaplanowane poluzowa−
nie celem oszczędzania sił na mecz
z Valencią. Dowodzi tego awantura,
jaką zrobił swym zawodnikom Zizou
w trakcie przerwy hydratacyjnej
na kwadrans przed końcem meczu.
Krzyczał na nich, pytał, czemu cze−
kają biernie aż przeciwnik zdobę−
dzie bramkę na 2:3 zamiast spróbo−
wać go dobić. Po wznowieniu gry
nie widać jednak było zmiany w po−
ziomie zaangażowania zawodni−
ków. Nie wzięli sobie do serca złości

mistera. Ten więc ponowił atak
po spotkaniu. 
Nie był to zresztą pierwszy taki przy−
padek w tej kampanii. Z Levante pro−
wadząc 3:0 Los Blancos zeszli
na 3:2, a z Granadą było podobnie,
tylko że w końcówce udało się trafić
na 4:2. A jak było w pierwszym me−
czu 1/8 finału Ligi Mistrzów z City?
Po objęciu prowadzenia dobrze gra−
jący zespół oddał inicjatywę rywalo−
wi, który strzelił dwa gole. Francuz
był bezradny, jego miotanie się
przy linii bocznej nie robiło wraże−
nia na zawodnikach. To wszystko
mogłoby świadczyć, że Zidane stra−
cił kontrolę nad zespołem, piłkarze
robią co chcą, są jak konie, które nie
czują wędzidła: kiedy im przyjdzie
ochota, potrafią pięknie i równo ga−
lopować, ale kiedy ochoty zabraknie
– przechodzą w trucht. Jak na przy−
kład ocenić bilans czterech ostatnich
meczów Realu przed pandemią?
Wspaniałe zwycięstwo nad Barcelo−
ną zostało oto obudowane remisem
z Celtą oraz porażkami z Levante
i Betisem, więc w sumie na nic się
nie zdało, Katalończycy spędzali
kwarantannę jako liderzy. 
Dziesięć trofeów zdobytych przez
Zidane’a w tak krótkim czasie to licz−
ba budząca szacunek. Ale jeśli przyj−
rzeć się pozycja po pozycji ich wy−
kazowi (patrz ramka) to już tak pięk−
nie to wszystko nie wygląda. Więk−
szość, aż sześć, to bowiem trofea po−
ślednie, czyli superpuchary i klubo−
we mistrzostwa świata, których zdo−
byciem nikt się przesadnie nie ekscy−
tuje. Trzy triumfy w Lidze Mistrzów
to dokonanie wiekopomne, ale już
tylko jedno zwycięstwo w Primera
Division i regularne klęski w Copa
del Rey budzą raczej zawstydzenie,
a nawet zażenowanie. W tych ostat−
nich rozgrywkach Real trzy razy
za kadencji ZZ kompromitował się
na własnym boisku, przegrywając
z Leganes, Celtą i Sociedad. Z upły−
wem czasu w umyśle Pereza uczu−
cie wdzięczności dla Zizou za to, że
zgodził się posprzątać po Lopetegu−
im i Solarim zajmuje złość, że ze−
spół, wciąż składający się z czoło−
wych piłkarzy świata na swojej po−
zycji, nie maszeruje prostą ścieżką
po kolejne zwycięstwa. Każdy nie
do końca udany mecz budzi u pre−
zydenta wspomnienia klęsk.

Leszek Orłowski
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siódma książka Chylińskiej

Agnieszka Chylińska w ubiegłym roku 
świętowała 25-lecie pracy scenicznej. 
Zbuntowana gwiazda przez niemal 
dekadę była wokalistką grupy ONA, 
z którą weszła na szczyty popularno-
ści. Po kilku latach przerwy wróciła 
na scenę z projektem „Chylińska”, 
a jedenaście lat temu postawiła  
na karierę solową i wydała trzy albu-
my, które uzyskały status platynowej 
płyty. W tym samym czasie otrzymała 
propozycję od TVN i nieprzerwanie  
od ośmiu lat jest jurorką programu 
„Mam Talent”. Mama trójki dzieci – 
Ryszarda, Estery i Krystyny -  odważ-
nie realizuje marzenia i pisze książki 
dla dzieci. Mała Zezia, główna boha-
terka z dziecięcej wyobraźni wokalist-
ki narodziła się w 2012 r. i doczekała 
się już siedmiu książek! 17 czerwca 
Chylińska zaskoczyła wszystkich pre-
mierą siódmej książki „Dzielny Oczak”. 
Świat dziecięcej fantazji przeplata się 
z refleksjami na temat blasków i cieni 
macierzyństwa, a czytelnicy doceniają 
dowcip i celne riposty autorki.

tajemnica jej sylwetki 

Ewa Wachowicz, autorka programu 
„Ewa gotuje”, to urodzona sportsmen-
ka. Obecnie jej największą miłością jest 
nordic walking. „Lubię chodzić z kijami. 
To chyba jedna z moich ulubionych 
form ruchu. Nawet po ciężkim dniu, 
nagraniach, mobilizuję się do aktywno-
ści” – zdradza prezenterka. Ale nordic 
walking to nie jedyna sportowa pasja. 
Ewa uwielbia także jazdę na rolkach 
i rowerze, długie spacery, a każdego 
dnia wykonuje taką ilość pompek, 
ile ma lat. I to nie tych łatwych, tzw. 
„damskich pompek”, ale tych klasycz-
nych, bardziej męczących. Dzien-
nikarka jest też wielką miłośniczką 
wspinaczki górskiej. Ma na koncie już 
wiele sukcesów – zdobyła m.in. Elbrus, 
Ararat, Kilimandżaro. Teraz jest 
w trakcie realizacji projektu zdobycia 
Korony Wulkanów czyli najwyższych 
wulkanów na wszystkich kontynen-
tach. Póki co pandemia wstrzymała jej 
projekty. Pozostały więc długie spacery 
po okolicach Zawoja, gdzie obecnie 
zamieszkuje gwiazda.

sto ślubów pawlikowskiej

Beata Pawlikowska, podobnie jak 
miliony podróżników na całym 
świecie, została uziemiona z powo-
du koronawirusa. Dziennikarka, 
która dotychczas znaczną część 
roku spędzała w drodze, jednak nie 
narzeka. W końcu znana jest z tego, 
że zawsze i we wszystkim stara się 
dostrzec pozytywne strony. A może 
zaczęła doceniać domową codzien-
ność już nie tylko z kotami, ale tak-
że z ukochanym u boku? Od trzech 
lat Beata Pawlikowska jest bowiem 
szczęśliwie zakochana w Amery-
kaninie Dannym, który porzucił 
dla niej swoje życie za Oceanem 
i zamieszkał w Polsce. Na początku 
roku poprosił swoją dziewczynę 
o rękę i wszystko wskazuje na to, 
że będzie nie jeden, a sto ślubów! 
„Zamierzamy brać ślub w każdym 
kraju, do którego razem pojedziemy, 
za każdym razem trochę inaczej, 
zgodnie z miejscowymi tradycjami. 
Myślę więc, że będzie sto ślubów!" - 
zdradza Beata Pawlikowska.

REKLAMA
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Do kupienia w najlepszych
salonach prasowychsalonach prasowych

MAGAZYN

pismo dla dzieci w wieku 5-9 lat

www.swierszczyk.pl

• połączenie rozrywki i edukacji 
 w najlepszym wydaniu

• coraz większe grono czytelników

• stały wzrost sprzedaży

nowe numery specjalne 
dla miłośników 
krzyżówek i łamigłówek

ogromna popularność 
tytułu: kultowa marka 
znana pokoleniom 
Polaków

dzieci kochają 
Świerszczyk, rodzice 
chcą go kupować!

od 75 lat
na rynku
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się z zagrożeniem zdrowia lub życia, 
to wystarczy, że znalazca zawiadomi 
policję o miejscu, w którym ta rzecz 
się znajduje.

do 100 zł – dla siebie 

W przypadku znalezienia rzeczy 
w cudzym lokalu (np. telefon komór-
kowy w sklepie) znalazca zobowią-
zany jest zawiadomić o tym fakcie 
osobę zajmującą to pomieszczenie 
i na jej żądanie oddać rzecz na prze-
chowanie. Jeżeli zaś rzecz zostanie 
znaleziona w miejscu publicznym  
lub w środku transportu publicznego, 
znalazca powinien ją oddać osobie 
zarządzającej takim obiektem.  
Po upływie 3 dni od dnia otrzymania 
rzeczy, zarządca przekazuje ją wła-
ściwemu staroście, chyba że w tym 
terminie zgłosi się osoba uprawniona 
do odbioru rzeczy.
W sytuacji, w której znalezionym 
przedmiotem są pieniądze, papiery 
wartościowe, kosztowności czy rze-
czy o wartości historycznej, nauko-
wej lub artystycznej, znalazca powi-

oboWiązek PoWiadomienia 

Niemal każdy z nas zna powiedzenie 
„Znalezione, niekradzione”,  jednak 
niewiele osób zdaje sobie sprawę,  
że nie jest ono zgodne z przepisami 
prawa obowiązującymi w Polsce. Zna-
lezienie przedmiotu nie sprawia, że 
automatycznie stajemy się jego właści-
cielami. Na znalazcy ciąży obowiązek 
powiadomienia właściciela rzeczy o jej 
znalezieniu oraz wezwanie go  
do jej odbioru. W zamian za to znalaz-
ca może liczyć na znaleźne, tj. prawo 
do żądania od właściciela zapłaty 
części wartości znalezionej rzeczy. 
Jeżeli znalazca nie zna właściciela 
rzeczy, to przepisy odmiennie regu-
lują jego obowiązki, uzależniając je 
od rodzaju znalezionego przedmiotu 
oraz miejsca, w którym to nastąpiło. 
W takim przypadku podstawową 
zasadą jest niezwłoczne zawiado-
mienie o znalezieniu rzeczy starosty 
właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania znalazcy lub znalezie-
nia rzeczy.
Jeżeli znaleziono rzecz, dla której po-
siadania wymagane jest pozwolenie 
(np. dowód osobisty, paszport, broń, 
materiały wybuchowe), znalazca 
obowiązany jest do jej niezwłocznego 
wydania najbliższej jednostce policji. 
Gdyby oddanie takiej rzeczy wiązało 

przedmioty mają to do siebie, że lubią się gubić. po utracie tych niezbyt cennych jedynie wzruszamy 
ramionami. sytuacja wygląda inaczej, kiedy zgubimy portfel z dokumentami i kartami płatniczymi, 
telefon komórkowy czy wartościową biżuterię. W takiej sytuacji pozostaje nam mieć nadzieję,  
że znalazła je uczciwa osoba, która zechce nam je zwrócić.

nien je oddać właściwemu staroście. 
Jeśli kwota znalezionych pieniędzy 
nie przekracza 100,00 zł, to powyższa 
zasada nie ma jednak zastosowania, 
a znalazca może zachować znalezione 
środki pieniężne.
Osoba, która znalazła rzecz i dopeł-
niła wszystkich związanych z tym 
obowiązków, ma prawo żądać zna-
leźnego. Wynosi ono 1/10 wartości 
rzeczy. Istotnym jest, aby zażądać 
znaleźnego najpóźniej w chwili wy-
dania rzeczy osobie uprawnionej  
do jej odbioru. 

Podatek od znaleźneGo 

W przypadku, gdy znaleziona rzecz 
nie zostanie odebrana przez upraw-
nioną osobę, znalazca może ona stać 
się własnością znalazcy. Aby tak się 
stało, muszą zostać spełnione na-
stępujące warunki: znalazca musiał 
wywiązać się ze swoich obowiązków; 
minął rok od dnia doręczenia wezwa-
nia do odbioru rzeczy (jeżeli ustalono, 
do kogo należy) albo minęły dwa lata 
od dnia znalezienia rzeczy (w przy-
padku braku informacji o właścicielu 
rzeczy).
Warto także zaznaczyć, że kwota 
otrzymana z tytułu znaleźnego, 
podlega opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych.

Znaleźne – 
komu przysługuje 
i ile wynosi? 
ewelina bilkiewicz
specjalista ds. prawnych 
pretorius sp. z o.o.

www.msz.com.plDział dystrybucji: dystrybucja@msz.com.pl, tel. +48 22 870 53 43

ZBIERZ CAŁĄ KOLEKCJĘ 
5 LIMITOWANYCH FIGUREK

ZBIERZ CAŁĄ KOLEKCJĘ 
12 ZWIERZAKÓW

KSIĄŻKOWE NOWOŚCI

W środku kod do aplikacji

cena: 14,99 zł
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Znaleźne to pewnego rodzaju 
nagroda za uczciwość znalazcy 
rzeczy, który postanowił zwrócić 
ją prawowitemu właścicielowi.
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Koronawirus 
zmienił zwyczaje 
zakupowe

Polacy wracają 
do galerii handlowych

Epidemia wpłynęła znacząco na zwyczaje zakupowe Polaków – 
wskazuje badanie Mindshare Polska. Największe spadki obecnie 
odnotowuje się w kategoriach produktów nieżywnościowych, 
m.in. odzieży, obuwia i paliwa. Z kolei w sektorze FMCG 
obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na artykuły, będące 
podstawą codziennych posiłków, a zmniejszone na tzw. „produkty 
przyjemnościowe”.
Wyniki badania napawają jednak nadzieją, że w najbliższej 
przyszłości większość kategorii produktów i usług nie powinna 
odnotowywać znaczących strat, pomimo że obecnie aż 58 proc. 
Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako gorszą niż przed 
wybuchem epidemii. Tylko 26 proc. uważa, że ich dochody 
wystarczają na wszystkie wydatki - to mniej o 10 punktów 
procentowych. niż przed wybuchem epidemii. 
52 proc. badanych deklaruje, że obecnie robi zakupy rzadziej. 
Jednocześnie 47 proc. ankietowanych podczas jednorazowej wizyty 
w sklepie (stacjonarnym lub internetowym) kupuje większą liczbę 
produktów. To potwierdza, że rzadsze wizyty w sklepach  
są do pewnego stopnia rekompensowane przez wartość koszyka.
W sektorze FMCG możemy obecnie zaobserwować zwiększone 
zapotrzebowanie na artykuły będące podstawą codziennych 
posiłków. Stosunek osób kupujących więcej takich produktów niż 
przed epidemią do tych, którzy obecnie kupują ich mniej pokazuje, 
że największe wzrosty odnotowały produkty do wypieków 
własnych oraz sypkie, takie jak: ryż, mąka, kasze, itp.  Jednocześnie 
ankietowani deklarowali rzadsze kupowanie dań gotowych – instant 
oraz „mokrych”. Wyniki te odzwierciedlają zmianę trybu życia 
Polaków i większą ilość czasu spędzanego w domu.  
Natomiast wg deklaracji ankietowanych najbardziej 
zagrożone zmniejszonym popytem są aktualnie tzw. produkty 
„przyjemnościowe”, takie jak słodycze i alkohol. Spośród 
kategorii wybranych do badania największe spadki odnotowały: 
żelki, lody (impulsowe i w opakowaniach familijnych), praliny 
i cukierki czekoladowe, a także alkohol (wysokoprocentowy 
i niskoprocentowy).
W przypadku produktów nieżywnościowych aktualnie większość 
kategorii odnotowuje spadki. Największe z nich dotyczą odzieży  
(42 p.p.) i obuwia (40 p.p.), mimo że przed wybuchem epidemii  
aż 59 proc. badanych planowało zakup odzieży, a 53 proc. obuwia 
w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Pomimo poczucia dużej części Polaków, że ich sytuacja finansowa 
się pogarsza lub pogorszy się wkrótce, badani patrzą w przyszłość 
dosyć optymistycznie. Jak wynika z deklaracji, w perspektywie 
najbliższych 6 miesięcy będzie znacznie więcej osób, które zwiększą 
swoje zakupy w poszczególnych obszarach, niż tych, które je 
zmniejszą.

WWW.WIaDoMosCIhaNDloWe.pl

Polska Rada Centrów Handlowych wraz z agencją 
badawczą Inquiry przedstawiły wyniki pierwszej fali 
badania nastrojów konsumenckich „Powrót Polaków  
do zakupów po epidemii”. Jak podkreślają autorzy klienci 
czują się w nich bezpiecznie.
Jak pokazują dane, aż 51% badanych odwiedziło centra 
handlowe w pierwszym tygodniu po ponownym otwarciu 
obiektów. Co ważne, 64% klientów poszło do centrum 
handlowego po konkretne zakupy, 31%, aby sprawdzić 
ofertę w sklepach lub w poszukiwaniu ciekawych promocji.
Polska Rada Centrów Handlowych zaprezentowała 
wyniki odwiedzalności na bazie danych z 87 obiektów 
handlowych w Polsce, których powierzchnia najmu 
stanowi jedną czwartą całości rynku. W okresie od 25 
do 31 maja, dane kształtowały się średnio na poziomie od 
68 do 93%, w zależności od dnia, wielkości obiektu czy 
regionu. Najwyższy wynik zanotowano w poniedziałek 
25 maja - średnio 93% odwiedzalności sprzed roku, 
najniższy padł w sobotę 30 maja - średnio 68%. 
Otwarcie gastronomii i usług w dalszym ciągu przekłada 

OGÓLNOPOLSKI 
MIESIĘCZNIK BRANŻOWY 
SKIEROWANY 
DO SEKTORA HANDLU 
I DYSTRYBUCJI FMCG

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

100% 
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409 944 unikalnych użytkowników miesięcznie*
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NAJCHĘTNIEJ CZYTANY PORTAL BRANŻY FMCG

własnej bazy 
sklepów i hurtowni 

FMCG!

100%

NAKŁAD
70 000 egz.
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się na wzmożony ruch w obiektach handlowych.
– Z uwagą śledzimy poziomy odwiedzalności w kolejnych 
tygodniach i co nas cieszy wykazują one tendencje 
wzrostowe. Klienci najchętniej odwiedzali obiekty handlowe 
w poniedziałek 25 maja. To pokazuje, że konsumenci 
przychodzą do galerii w określonym celu, na przykład,  
aby kupić prezenty na Dzień Matki. Przed epidemią 
COVID-19 centra handlowe były miejscami spotkań, 
odpoczynku i rozrywki. Mamy nadzieję, że wkrótce znowu 
będą tętnić życiem – podkreśla Anna Zachara-Widła, 
research & education manager, PRCH. – Co nas cieszy,  
aż 81% respondentów czuło się podczas robienia zakupów 
bezpiecznie. Oznacza to, że obiekty handlowe zostały 
dobrze przygotowane do przyjęcia klientów.
Najwyższą średnią odwiedzalność (od poniedziałku 
do soboty) odnotowano tym razem w regionach: 
południowym (80%), południowo-zachodnim (78%), 
a najniższą w regionie północnym (61%).

WWW.WIaDoMosCIhaNDloWe.pl
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pięciogwiazdkowego hotelu, a na noc wracać może nie do baraków, ale do 
jakiegoś zwykłego miejsca, gdzie nie codziennie jest niedziela? Co z tego 
udawania dostajemy, poza pogłębiającą się samotnością?
Rumi, suficki poeta, długo zanim zaczęliśmy na Instagramie używać filtra 
Earlybird czy Valencia, nazywał to Otwartym Sekretem. Otwarty Sekret 
polega na tym, że udajemy, że żyje się nam lżej, niż nam się żyje. Patrzymy 
na te przefiltrowane zdjęcia znajomych, na osiągnięcia sportowe i intelektu-
alne ich dzieci, na bujnie kwitnące w ich ogrodach róże i hortensje i myśli-
my ze smutkiem – co jest ze mną nie tak? Dlaczego oni potrafią,  
a ja nie? I, niesieni falą lęku, że nie zasłużyliśmy sobie na to, żeby nosiła nas 
Matka Ziemia, stajemy na tle zachodu słońca, krzycząc na naburmuszone 
nastolatki, żeby się na dwie sekundy uśmiechnęły; wrzucamy to na Insta-
grama czy Facebooka. Potem nasi znajomi patrzą na to zdjęcie i mówią  
do siebie – co jest ze mną nie tak? Tak bawimy się w ściemnianego berka. 
Znane powiedzenie mówi, żeby nie mylić cudzej sceny ze swoimi kulisa-
mi. Ale, do cholery, po co nam w ogóle ta scena? Zanim na nią wejdziemy, 
potrzeba przecież nałożyć ciężki makijaż, czasem maskę, zawsze jakiś 
sceniczny kostium. Kim wtedy jestem? Sobą – czy swoją rolą? I ile mojej 
energii idzie na to, że gram? 
W tekście obok Bartek Jaślikowski pisze o swoim wewnętrznym chłop-
cu, tym, który „zmęczony początkowym waleniem, a z czasem już tylko 
postukiwaniem w grubą, dźwiękoszczelną szybę” prosi o „kilka ważnych 
rzeczy, które tak rzadko dostaje”; chłopcu, który nie chce być szorstki, nie 
chce być maczo, nie chce cały czas walczyć. Wewnętrzny chłopiec? To ty 
masz w sobie wewnętrznego chłopca? – słyszę swoje myśli i łapię się na 
zdziwieniu, chociaż jestem totalnie zbratana ze swoją wewnętrzną dziew-
czynką. Czyżbym i ja pomyliła cudzą scenę ze swoimi kulisami?

Żeby zaprosić innych do zejścia z tej sceny, 
powinnam, tak czuję, zacząć od siebie – zmyć 
makijaż, zdjąć maskę, zdjąć kostium i popatrzeć 
na tę ogołoconą z umizgu wersję siebie z odwagą 
i życzliwością. To jestem ja. Musisz sobie wyba-
czyć, że jesteś człowiekiem – napisała Marion 
Woodman, jungistka. W świecie, w którym 
kobiety na filmach budzą się obok swojego part-

nera czy partnerki w nienagannym makijażu, 
w świecie amazingu i wszechogarniającej za-
jefajności, w świecie, w którym ci, którzy śpią 
w barakach, nakładają rano obszyte złotymi 
nićmi szaty, ciężko jest pobyć sobie średnim. 
Wyrzucamy więc do naszych wewnętrznych 
piwnic czy strychów naszych wewnętrznych 
smutnych chłopców i przestraszone dziew-
czynki, smutne dziewczynki i przestraszo-
nych chłopców. Siedź tam grzecznie, nie rób 

hałasu, bo goście przychodzą!
Ach, gdyby się udało umówić na tajną schadz-
kę za kulisami, gdybym mogła ci szeptem 
powiedzieć, jak to naprawdę jest być mną, a ty 
mnie, też chociażby szeptem – jak to napraw-
dę jest być tobą! Powiedz mi, pokaż.  
Chcę na to patrzeć.

NatalIa De barbaro  
Psycholożka, trenerka, felietonistka.  

Prowadzi warsztaty dla kobiet „Własny Pokój”,  
szkolenia z komunikacji i współpracy  

dla firmy House of Skills i sesje coachingowe. 
nataliadebarbaro@gmail.com

D
rugiego dnia poszłam na spacer za hotel, spodziewając się dalszego 
ciągu tego wszechogarniającego amazingu: tajemniczych 
ścieżek prowadzących do spływających ze skał wodo-

spadów, kolibrów spijających nektar z dzikich storczyków 
i tak dalej. Tymczasem ścieżka za hotelem była krótka. 
Urywała się na wejściu do czegoś, co wyglądało jak mały 
obóz uchodźców – druciana siatka, a za nią kilkanaście 
baraków z blachy falistej; walające się kartony, worki, po-
łamane zabawki, bardziej szmaty niż ubrania rozwieszone 
na pożółkłych sznurach przed barakami. Nietrudno było 
się połapać, że tutaj właśnie mieszkali nasi bezbrzeżnie 
uśmiechnięci, bezszelestni, odziani w połyskujące szaty 
pracownicy obsługi hotelowej. 
Gdzie ja, do cholery, byłam? Na rajskiej wyspie czy 
w slamsach? 
Kiedy wróciłam do hotelu, zrozumiałam, że przyje-
chaliśmy do teatru; to, co się wokół nas rozgrywa, jest 
przedstawieniem, za które płacimy. A kiedy wróciłam do 
Polski, obraz tamtego kontrastu zaczął do mnie wracać 
– i do dzisiaj często mi się przypomina.  
Na przykład taki Instagram czy Facebook: prze-
glądam zdjęcia swoich znajomych. Na ośmiu 
z dziesięciu są uśmiechnięci, na pozostałych 
dwóch – filozoficznie zamyśleni. Moje zdjęcia 
są takie same. 
Ustawiamy swoje gładkie mimo upływających lat 
twarze na tle morskich fal i kwitnących łąk. Do 
naszych ogrodów wpadają sarny. Nasze dzieci mó-
wią same mądre rzeczy. Nasze własnymi rękami 
pieczone chleby nie mają zakalców. 
Jak to się stało, kiedy się na to umówiliśmy –  
że będziemy udawać przed sobą szczęśliwszych 
i lepiej ogarniających życie, niż to jest naprawdę? 
Że będziemy przed sobą odgrywać rzeczywistość 

| psYCholoG raDzI

lata temu – przed kredytem, przed dzieckiem, przed 
pandemią – popłynęliśmy z moim mężem na piękną tajską 
wyspę, Ko phi phi. zamieszkaliśmy w zbudowanym na planie 
sześciokąta bungalowie z widokiem na morze. szumiały 
palmy. Ciepła, lazurowa woda łagodnie rozlewała się  
po białym piasku. pomiędzy hotelowymi gośćmi przemykali 
bezszelestnie kelnerzy, masażystki, bagażowi: wszyscy 
ubrani w przetykane złotymi nićmi firmowe stroje; wszyscy 
bezbrzeżnie uśmiechnięci. 

W SIeRPNIoWyM 
NUMeRZe CHARAKTeRÓW, 
KTÓReGo TeMATeM 
JeST przYNależNośĆ 
I WYKlUCzeNIe
ZNAJDĄ PAńSTWo:

Na teMat
•	 Jak	przynależność	i wykluczenie	wpły-

wają na jakość naszego życia? 
 prof. Agnieszka Wilczyńska
•	 Niepełnosprawni	=	(nie)seksualni?	

stereotypy w myśleniu o seksualności 
osób z NI. 

 dr Izabela Fornalik

psYCholoGIa I żYCIe
•	 Za	pomocą	jakich	strategii	radzić	sobie	

z silnym napięciem oraz przytłoczeniem 
informacyjno-emocjonalnym? 

 Agnieszka Pawłowska  
•	 Czym	jest	instadepresja	i dlaczego	

chcemy mieć idealne życie? 
 Katarzyna Kucewicz

treNING psYCholoGICzNY
•	 Neseser,	czyli	cykl	artykułów	o tym,	

czego naprawdę w życiu potrzebujemy, 
kim jesteśmy, czego się boimy?

 Natalia de Barbaro
•	 Rodzice	kontra	autoalienacja.	Jak	

rozmawiać z dzieckiem, które czuje się 
wykluczone? 

 Adriana Kloskowska

poraDNIK pozYtYWNeGo MYśleNIa 
•	 Kim	jest	współczesny	facet	i jak	go	

zrozumieć?  
 Bartek Jaślikowski 

Czy grozi nam instadepresja? 

Miliony ludzi na świecie, młodych i star-
szych, dobrze i gorzej sytuowanych, co 
dzień wchodzi na Instagram i inne me-
dia społecznościowe. Czasem znajdują 
tam swoje miejsce w świecie, a czasem 
wynoszą stamtąd zwątpienie w siebie 
i coraz to inne kompleksy. 
Instagram to najbardziej depresjogenna 
aplikacja, która znacznie obniża samo-
ocenę, wpędza w kompleksy i buduje 
nierealistyczny obraz świata. Jak żadne 
inne medium sprzyja obsesyjnemu 
kontrolowaniu własnego ciała i dążeniu 
do szczupłości za wszelką cenę. 

Katarzyna Kucewicz

zrozumieć faceta  

Co to w ogóle znaczy być mężczyzną 
w obecnej dekadzie? Nieustanna presja 
bycia lepszym od innych, potrafiącym 
szybciej, sprawniej, bardziej kreatyw-
nie działać, to już nie tylko moja, ale 
pewnie i Twoja codzienność. Potęż-
ni, twardzi jak skała i nieustraszeni 
odkrywcy, innowatorzy łamiący granice 
ludzkich możliwości, niezwyciężeni 
idole prężący muskuły w blasku fleszy – 
takich stawiamy na piedestał. 
Daj sobie jednak trochę wdzięczności 
za to, kim jesteś, jaki jesteś, co wno-
sisz swoją obecnością. opłacz to, co 
straciłeś, co nie wróci, a co kochałeś. 
Nie masz siły się podnieść? To się nie 
podnoś. Poleż trochę. odpocznij.

Bartek Jaślikowski
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Czytelnictwo 
polskiej prasy

W omawianym okresie w grupie dzienników najchętniej 
czytanym ogółem był „Fakt” – 3,0 proc., estymacja przecięt-
nego wydania – 904 000 czytelników. Na drugim miejscu 
znalazła się „Gazeta Wyborcza” (2,0 proc, 608 000 czytel-
ników), a na trzecim „Super Express” – (1,6 proc., 490 000 
czytelników).
Wśród najchętniej czytanych ogółem tygodników prym 
niezmiennie wiedzie „Tele Tydzień” – 7,2 proc., estymacja 
przeciętnego wydania – 2 180 000 czytelników. Kolejne 
pozycje zajmują „Życie na Gorąco” (4,7 proc., 1 411 000 czy-
telników) i „Angora” (4 proc., 1 210 000 czytelników). 

Najczęściej wybieranym dwutygodnikiem jest „Przyja-
ciółka”, którą czyta 3 proc. osób, co daje liczbę 9 891 000 
czytelników na jedno wydanie. Miejsca na podium zajęły 
też „Pani Domu” (2,6 proc., 772 000 czytelników) i „Z Życia 
Wzięte” (2,4 proc., 724 000 czytelników).    
W grupie miesięczników największym czytelnictwem 
mogą się pochwalić „Twój Styl” – 2,6 proc., 779 000 czytel-
ników przeciętnego wydania, „Komputer Świat” (2,1 proc., 
646 000 czytelników) i „Claudia” (1,8 proc., 543 tys.)     

opr. GK
ŹróDŁo: pbC

spośród tygodników zarówno panie, jak i panowie najchętniej czytają „tele tydzień”. Natomiast 
z miesięczników kobiety wybierają do czytania „twój styl”, a mężczyźni „Komputer świat” – wynika 
z comiesięcznego raportu polskich badań Czytelnictwa, obejmującego czytelnictwo polskiej prasy 
w okresie od października 2019 do marca 2010.

CzYtelNICtWo MIesIęCzNIKóW CzYtelNICtWo tYGoDNIKóW

KOBieTy KOBieTy

MężCzyźNi MężCzyźNi

4,8% 7,3%

3,9% 6,1%

3,8% 6,6%

2,9% 4,3%

3,0% 5,1%

2,7% 4,2%

2,9% 3,3%

2,3% 3,0%

2,6% 2,2%

2,0% 2,5%

TWÓJ STYL TELE TYDZIEŃ

KOMPUTER ŚWIAT TELE TYDZIEŃ

CLAUDIA ŻYCIE NA GORĄCO

AUTO MOTO MAGAZYN ZMOTORYZOWANYCH ANGORA

PRZYŚLIJ PRZEPIS! CHWILA DLA CIEBIE

MURATOR AUTO ŚWIAT

ŚWIAT KOBIETY ANGORA

ŚWIAT WIEDZY NEWSWEEK

PRZEPISY CZYTELNIKÓW TWOJE IMPERIUM

FOCUS MOTOR

Polskie Badania Czytelnictwa; październik 2019 – marzec 2020; CPW; grupa celowa: osoby w wieku 15-75 lat, N=15 630, realizacja: Kantar Polska, Ogólnopolski 
Panel Badawczy Ariadna, ARC Rynek i Opinia.
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Zakupy
już nie na zapas
Jak wynika z danych CMr, w maju 2020 r. łączna wartość sprzedaży w sklepach do 300 m2 była o 5,7% 
wyższa niż w maju 2019 r., natomiast liczba transakcji obniżyła się o 20%. W maju br. klienci odwiedzali 
małe sklepy rzadziej niż przed rokiem, ale robili większe zakupy – średnia wartość transakcji wyniosła 
19,60 zł, czyli o 30% więcej niż rok wcześniej i o 16% więcej niż w kwietniu 2020 r.

udziały W Wartości sPrzedaży
SKLEPY MAłOFORMATOWE DO 300 M2

KWIECIEŃ 2020 KWIECIEŃ 2019

24,9%

18,7%

6,9%

4,3%
3,8%

2% 1,8% 1,6% 1,3% 1,1%

25,8%

19,9%

6,1%

3,9% 3,8% 2%
1,8% 1,7% 1,5% 1,1%
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2019 r. takie transakcje stanowiły nieco 
ponad 50% zakupów), a wartość 4 na 
10 paragonów nie przekraczała 10 zł. 
Jednocześnie spadała liczba klientów, 
którzy w sklepach małoformatowych 
robili większe zakupy na kilka dni – 
w maju 2020 r. tylko na co dwunastym 
paragonie można było znaleźć ponad  
10 opakowań, choć w tygodniach z naj-
większymi obostrzeniami tyle produk-
tów wkładał do koszyka co ósmy klient. 

mniej na Produkty suche

Jak wynika z danych CMR, w maju 
2020 r. wartość sprzedaży spirytusu, 
mydeł w płynie czy drożdży, które na 
krótko przed i w pierwszych tygodniach 
po wybuchu epidemii błyskawicznie 
znikały z półek,  była znacznie  
(o 70-80%) wyższa niż przed rokiem, 
jednak już w porównaniu z kwietniem 
2020 r. każda z tych kategorii odnoto-
wała spadki o około 50%. W ostatnich 
tygodniach klienci sklepów małoforma-
towych mniej niż przed rokiem i mniej 
niż w kwietniu wydali natomiast  

na kupowane wcześniej masowo za za-
pas produkty suche (jak ryż, kasze czy 
makaron), a także papier toaletowy.

Wyższa cena, Wyższa sPrzedaż

W maju 2020 r.  wartość sprzedaży 
najważniejszych dla tego formatu sklepów 
grupy produktów – produktów tytonio-
wych i alkoholu wzrosła łącznie o ponad 
10%, w dużej mierze jednak stały  
za tym wyższe (m.in. za sprawą akcyzy) 
niż przed rokiem ceny. Szczególnie duże 
wzrosty odnotowały wódki czyste – wy-
datki na nie były o 16% większe  
niż w przed rokiem (w ujęciu wolume-
nowym ten wzrost był znacznie niższy). 
W tym samym czasie wartość sprzedaży 
wódek smakowych zwiększyła się tylko 
o 6%. Do słabszego wyniku tej kategorii 
przyczynił się spadek popytu na najmniej-
sze pojemności (90 i 100 ml) – w maju 
2020 r. klienci sklepów małoformato-
wych kupili o 7% mniej takich butelek 
wódek kolorowych niż rok wcześniej. 

elżbIeta szareJKo, CMr

*Sklepy małofor-
matowe do 300 m2 
obejmują: małe 
sklepy spożywcze do 
40 m2, średnie sklepy 
spożywcze 41-100 
m2, duże sklepy spo-
żywcze 101-300 m2 
oraz specjalistyczne 
sklepy alkoholowe.

W maju przestała obowiązywać więk-
szość wprowadzonych wcześniej  
obostrzeń, a sprzedaż w sklepach ma-
łoformatowych z każdym tygodniem 
wracała do stanu sprzed epidemii – 
wzrostowi liczby transakcji towarzyszy-
ło obniżenie średniej wartości koszyka. 
W porównaniu z kwietniem 2020 r. 
obroty sklepów małoformatowych 
obniżyły się o około 1%, mimo iż liczba 
transakcji zwiększyła się o 17%. Klienci 
sklepów małoformatowych coraz czę-
ściej wpadali do pobliskich placówek po 
małe, impulsowe zakupy – w maju 2020 
r. 46% transakcji w sklepach małofor-
matowych dotyczyło tylko jednego lub 
dwóch opakowań produktów (w maju 

ANGORA®
TYGODNIK

NOWA ŚWIECKA TRADYCJA? Wi-
cepremier Jadwiga Emilewicz wy-
głosiła przemówienie… w kaplicy 
Matki Bożej na Jasnej Górze.

I  POROZMAWIALI SOBIE… Prezy-
dent Duda poleciał na jeden dzień do 
Waszyngtonu, aby spotkać się z pre-
zydentem USA Donaldem Trumpem.

WYBORY PREZYDENCKIE 
2020. 28 czerwca wybierali-
śmy głowę państwa.

PROBLEMY Z PRZESYŁKAMI. Po-
lonia w  niektórych krajach mogła 
głosować w wyborach prezydenc-
kich jedynie korespondencyjnie.

MOBILIZACJA.  Rząd obiecał 
małym gminom z najwyższą fre-
kwencją wyborczą nagrodę 
w postaci… wozów strażackich.

Rys. Paweł Wakuła

Czwarta rano. Telefon.
– Halo! Nie przebiegało pod pa-

na oknami stado dzików?
– A co?! Zgubił się pan?!
 „Korso” nr 17

***
Córka i matka rozmawiają na Dzi-

kim Zachodzie:
– Mamo, Bill na pewno się ze mną 

ożeni!
– Oświadczył ci się?
– Nie, ale już zastrzelił swoją żo-

nę!
 „Życie Kalisza” nr 25

***
Klient w sklepie sportowym kupu-

je spadochron i pyta sprzedawcę:
– A jak on się otwiera? Nie widzę 

linek do ciągnięcia.
– To jest najnowszy model. Spa-

dochron sam się otwiera automa-
tycznie, gdy tylko dotknie ziemi.

 joemonster.org
***

Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– Wyobraź sobie, spotykam się z 

nim już trzy miesiące...

– No i?!
– No i dzisiaj nagle zapragnął po-

znać moją rodzinę. Tylko jak ja mam 
to zrobić? Dzieci u dziadków, a mąż 
w delegacji... 

 „Tygodnik Ostrołęcki” nr 22

***
– Jak nazwać faceta znoszącego 

meble z piętnastego piętra po scho-
dach, gdy winda działa?

– Baran z komodo.
 dobryhumor.pl

***
– Halo! Ja dzwonię w sprawie ga-

rażu.
– Źle pan trafił. Tutaj baza rakie-

towa.
– Nie, kurczę, to wy żeście źle 

trafili!
 „Kronika Tygodnia” nr 25

***
Wywiad z czołowym sprinterem:
– Kto odkrył pański talent?
– Rodzice. Przybiegałem do 

kuchni na jedzenie przed kotem.
 „Kontakty” nr 12

***
– Dlaczego ten facet jest martwy?
– Czyścił broń i przypadkowo się 

zastrzelił.
– A dlaczego jest cały posinia-

czony?

– Nie chciał sprzątać...
 „Gazeta Wrocławska” nr 142

***
Rozmowa kumpli:
– Wczoraj byłem u okulisty.
– I co ci powiedział?
– Żebym się alfabetu nauczył...
 „Życie Bytomskie” nr 24

***
– Buu! Znowu przytyłam!
– A kto to widział, żeby na wagę 

stawać z zakupami?
– No tak, masz rację, ale ja to 

wszystko zaraz zjem.
 „Gazeta Kołobrzeska” nr 11

***
Gerd pojechał na urlop i  pyta 

w re cepcji hotelu: – Czy są wolne 
pokoje? 

– Niestety, wszystkie pokoje są 
zajęte – odpowiada recepcjonistka. 

– A gdyby przyjechała tu kanclerz 
Angela Merkel, to czy mielibyście 
dla niej wolny pokój? – chce wie-
dzieć Gerd. 

– Oczywiście, w każdej chwili. 
– To ja wezmę ten pokój, bo Mer-

kel dziś nie przyjedzie.
(Niemcy, witzezeitung.de)

***
– Panie doktorze, kiedy skończy 

się epidemia koronawirusa?
– Nie wiem. Nie interesuję się po-

lityką. (Rosja, anekdot.ru)
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Gazeta
od trzystu lat

redakcja W oberży

Pierwszy numer, jeszcze pod 
nazwą „Wiennerisches Dia-
rium”  („Dziennik Wiedeński”), 
ukazał się 8 sierpnia 1703 roku 
w nakładzie 1500 egzempla-
rzy. Miał formę ulotki, liczył 
dwie strony o wymiarach 
16x20 centymetrów. Gazeta 
kosztowała 7 krajcarów 
i rozprowadzano ją w wie-
deńskich kawiarniach. Klient, 
który kupił „Wiennerisches 
Diarium”, otrzymywał darmo-
wą kawę.
Początki wiedeńskiego 
dziennik przypominają start 
pierwszej polskiej gazety 
„Merkuriusza Ordynaryjnego” 
z 1661 r. Wiedeński dzien-
nik został założony przez 
drukarza Johanna Baptistę 
Schönwettera i dziennika-
rza Hieronymusa Gmainera 
(w Polsce byli to wydawca 
i właściciel drukarni oraz 
pisarz i drukarz). W pierwszych nu-
merach podawano przede wszystkim 
wiadomości lokalne, pisano o tym, co 
wydarzyło się w Wiedniu, kto przybył 
do stolicy, informowano o narodzinach, 
ślubach i pogrzebach, pojawiały się 
też wiadomości w frontu. Była także 
zapowiedź, że każde kolejne wydanie 
będzie można kupić w oberży „Pod 
Czerwonym Jeżem”, gdzie mieściła się 
siedziba redakcji.
„Panowie Schönwetter i Gmainer 
wydawali swoją gazetę przez sierpień 
nieregularnie. Kolejny numer ukazał 
się 13 sierpnia, w niedzielę, a następny 
w piątek 17 sierpnia, ale od września 

ze wszystkich gazet ukazujących się obecnie na świecie za najstarszą uważany jest austriacki 
dziennik „Wiener zeitung”, który – z kilkuletnią przerwą – wychodzi od 317 lat.  

systematycznie ‘Diarium’ zaczął wycho-
dzić w każdy poniedziałek i czwartek. 
Gazety w tym czasie były luksusem 
(biedota nie umiała czytać), zatem ‘zacni’ 
Wiedeńczycy szybko wykupili cały 
nakład. Przez pierwszy rok działalno-
ści ‘Wiennerische Diarium’ przyniósł 
właścicielom sukces i pieniądze” – pisze 
prasoznawczyni Małgorzata Dwornik. 
Pod koniec 1703 roku gazeta liczyła już 
8 stron.
W 1780 r., a więc w czasach panowania 
cesarzowej Marii Teresy, gazeta zmie-
niła tytuł, pod którym ukazuje się dzi-
siaj, czyli na „Wiener Zeitung” („Gazeta 
Wiedeńska”). Na początku 1800 r. 

docierała już do Wrocławia, 
Raciborza, Brna, Ołomuńca, 
Pragi,  Lwowa, Grazu.  
W 1855 r. jej nakład wynosił  
4 500 egz. 

Wiadomości z euroPy 
i śWiata

Przez wszystkie lata na łamach 
„WZ” pisano najważniejszych 
wydarzeniach w Europie  
i na świecie: rewolucji francu-
skiej, wojnie o niepodległość 
Stanów Zjednoczonych, woj-
nach napoleońskich, Wiośnie 
Ludów, I wojnie światowej, 
rewolucji w Rosji, epidemii 
grypy hiszpanki. 
W 1938 r. redakcję przejęli 
naziści i zaczęli wprowadzać 
swoje porządki, usunęli m.in. 
redaktora naczelnego Rudolfa 
Holzera, a w jego miejsce wsta-
wili „swojego”. Pod zarządem 
nazistów z łamów dziennika 
zniknęły popularne rubryki, 

felietony i komentarze, pojawiały się 
przede wszystkim propagandowe in-
formacje i przedruki. W końcu Niemcy 
uznali, że gazeta nie jest im potrzeba  
i 1 marca 1940 roku zamknęli ją.     
Do czytelników wróciła już po wojnie, 
21 września 1945 roku. W ciągu ostat-
nich kilkudziesięciu lat miała lepsze 
i gorsze okresy, ale ukazuje się do dzisiaj. 
Obecnie jest własnością Republiki 
Austrii, wychodzi od poniedziałku do 
piątku w nakładzie 24 000 egzemplarzy.

GK

W tekście wykorzystano informacje z artykułu 
Małgorzaty Dwornik „Wiener Zeitung. 

Najstarsza gazeta świata” na portalu reporterzy.info. 
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Pierwsza strona „Wiener Zeitung” z 1799 r.

Gigant poleca.  
przygoda na balkonie, tom 100/2020
Wydawca: Wydawnictwo egmont Polska Sp. z o.o.

1 lipca ukazało się wakacyjne wydanie „Gigant Poleca” .  W tomie „Przygoda na balko-

nie”, oprócz wciągających i pełnych zwrotów akcji komiksów, czytelnik znajdzie zupeł-

nie nową zawartość: strony z propozycjami zabaw i mnóstwo szalonych pomysłów, 

jak w sposób kreatywny spędzić czas wolny w domu. „Gigant Poleca. Przygoda na 

balkonie” to aż 192 strony doskonałej zabawy w towarzystwie Kaczora Donalda i jego 

przyjaciół.

„Gigant Poleca” to wyjątkowa seria komiksów dla dzieci w wieku 6-12 lat, zawierająca 

prześmieszne historyjki z życia Kaczora Donalda, Sknerusa McKwacza czy Myszki 

Miki. Czytelnik znajdzie w niej historie o poszukiwaniach skarbów, podróżach w ko-

smos i superbohaterach. Pojawiają się też opowieści o walkach robotów, niesamo-

witych wynalazkach, kosmitach atakujących Ziemię, podróżach w czasie i wreszcie 

o codziennym życiu w Kaczogrodzie, w którym każda chwila niesie nową niespodzian-

kę. „Gigant Poleca” czytany jest od niemal 20 lat zarówno przez młodszych, jak i nieco 

starszych Czytelników. Nie można się od niego oderwać.

Ucz się i baw z superzingsami!
Cena detaliczna okładkowa jednego zestawu: 44,99 PLN 
Wydawca: ediba Polska Sp. z o.o. 

To wyjątkowa seria opracowanych przez pedagogów zestawów 

edukacyjnych dla dzieci z bohaterami z Kaboom City. Każdy zestaw 

składa się z książki z zadaniami i ćwiczeniami, teczki, kredek, maski 

(jeden z czterech różnych wzorów) oraz dwóch saszetek z figurka-

mi SuperZings. Poziom zadań dostosowany jest do potrzeb dzieci 

w różnym wieku. Zestaw pierwszy kierowany jest do dzieci w wieku 

3-4 lat, drugi 5-6 lat, a trzeci 7-8 lat.  Nie ma lepszego sposobu na 

przekazywanie dzieciom treści edukacyjnych niż za pomocą ich 

ulubionych postaci.

leGo eXplorer
Wydawca: Wydawnictwo egmont Polska Sp. z o.o.

Wydawnictwo Egmont wprowadza na rynek prasowy miesięcznik „LEGO EXPLO-

RER”. Pierwszy numer ukaże się 17 lipca 2020 r. To zupełnie nowy i niepowtarzalny 

produkt, którego oryginalna koncepcja jest oparta na współpracy Egmont Publi-

shing i firmy LEGO. 

Magazyn rozbudza wyobraźnię, inspiruje do uwolnienia swojej kreatywności i do nauki 

poprzez twórczą zabawę. Czasopismo skierowane jest do dzieci w wieku 6-10 lat i łączy 

zabawy najbardziej znanymi klockami na świecie z edukacją. W magazynie dzieci znajdą 

mnóstwo sposobów na wykorzystanie swoich klocków Lego. Będą też poznawać i badać 

fascynujące fakty ze świata nauki, techniki, inżynierii i matematyki. Nie zabraknie porad 

i informacji od prawdziwych projektantów Lego. Podpowiedzą oni, jak używać klocków 

w niekonwencjonalny sposób i jak zostać jeszcze lepszym budowniczym. Do każdego 

wydania dołączony będzie wyjątkowy zestaw klocków Lego.

Tematem pierwszego numeru „LEGO EXPLORER” będą niesamowite maszyny. Czytelni-

cy stworzą tajny kod Lego, dowiedzą się jak budować lepsze roboty, przeprowadzą eks-

peryment w Lego Labie i poznają historię komputerów, robotów i sztucznej inteligencji. 

Prezent dołączony do pierwszego numeru miesięcznika to 46-elementowy robot LEGO.

NoWośCI W oFerCIe | Nasz Kolporter 07/2020 Nasz Kolporter 07/2020

4140



R
E

K
L

A
M

A

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

Z powodu pandemii wielu z nas tegoroczne spędzi 
w domu, na działce albo w jakimś miłym miejscu nad 
polskim morzem, jeziorami lub w górach. Niektórzy 
być może wyjadą do Czech, na Słowację albo Węgry. 
Zapewne tylko nieliczni zdecydują się na dalszą 
wyprawę. Dlatego proponujemy quiz o miastach 
i miejscach w Polsce oraz pobliskich krajach. 
Zapraszamy do zabawy – prawidłowe odpowiedzi 
zamieszone są na dole strony.    

Quiz
1. Największe polskie jezioro to: 
a) Mamry
b) Śniardwy
c) Wigry   

2. Bieszczadzkimi szlakami  
nie powędrujemy w: 

a) w Czechach 
b) na Słowacji     
c) na Ukrainie            

3. Krynica-Zdrój położona jest w: 
a) Beskidach Wschodnich 
b) Beskidzie Sądeckim     
c) Tatrach Wschodnich    

4. Krynica Morska należy  
do województwa:  

a) pomorskiego 
b) zachodniopomorskiego  
c) kujawsko-pomorskiego       
 
5. Most Karola znajduje się w: 
a) Budapeszcie
b) Bratysławie    
c) Pradze     

6. Podziemną trasą w starych 
piwnicach i składach miejskich 
przejdą turyści w:

a) Opocznie      
b) Siedlcach  
c) Sandomierzu           

7. Na Wyspę Małgorzaty trafimy w:      
a) Budapeszcie     
b) Pradze
c) Brnie          

8. Największa wyspa położona  
w całości na terenie Polski to:

a) Wielka Żuława   
b) Wolin     
c) Uznam   

9. Europejską stolicą, do której 
prowadzi najkrótsza droga  
z Warszawy, jest:    

a) Mińsk  
b) Wilno  
c) Berlin    

10. Największym parkiem 
narodowym w Polsce jest:    

a) Kampinowski Park Narodowy  
b) Słowiński Park Narodowy      
c) Biebrzański Park Narodowy   

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.).
8-10 pkt. /10 – Gratulujemy! Możesz się pochwalić dużą wiedzą z geografii Polski i Europy Środkowej.  
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.

wakacyjny
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O odpoczynku możesz zapomnieć. Będziesz 
działać na najwyższych obrotach. W pracy 
ogarniesz obowiązki nie tylko własne, rozwiążesz 
wszystkie problemy najbliższych. Uważaj,  
by nie porwać się na zbyt wiele. 

Nie zabraknie ci sojuszników, którzy pomogą 
wybrnąć z kłopotów i osiągnąć to, co zamierzasz. 
A w razie czego pożyczą ci także kasę. Szukać 
będziesz okazji do flirtów i wakacyjnych 
romansów. I ją znajdziesz!

Świetnie poradzisz sobie w pracy zespołowej. 
Gorzej, jeśli sam staniesz do walki z konkurencją. 
Poczujesz się gotów na nowe przygody, także te 
miłosne. Nie daj się zwieść pierwszemu wrażeniu. 
Nie wszystko złoto, co się świeci.
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Wokół ciebie zrobi się nerwowo, ale ty 
pozostaniesz oazą spokoju. Dopisze ci szczęście 
w kontaktach z ludźmi, a twoje pomysły okażą 
się bezapelacyjnie najlepsze. Pokonasz każdą 
przeszkodę, aby zdobyć czyjeś serce.

W zdobywaniu wiedzy nie będziesz mieć 
sobie równych. Bez trudu też zaadaptujesz 
się w zupełnie nowym środowisku. Gwiazdy 
ostrzegają przed złamanym sercem. Nie angażuj 
się więc w żadne romanse. 

W pracy poczujesz się doceniony, co sprawi,  
że będziesz robić jeszcze więcej. Trudno będzie ci 
sprostać oczekiwaniom bliskich, a partner może 
poczuć się zaniedbywany. Okaż mu miłość, zanim 
będzie za późno.
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Będziesz, Bliźniaku, mistrzem organizacji 
w pracy. Swojej i innych. Z przyjaciółmi zechcesz 
imprezować i prowadzić ciekawe rozmowy. 
Partner nie zatańczy tak, jak mu zagrasz, co 
doprowadzić może was nawet na skraj rozstania. 

Siły przebicia ci nie zabraknie, ale bez 
dyscypliny i koncentracji niewiele osiągniesz. 
Ze współpracownikami możesz mieć kilka 
zgrzytów. Wytchnienie znajdziesz u rodziny 
i wśród przyjaciół. Miłość już cię szuka.

Zmierzysz się w własnymi lękami i słabościami. 
I na szczęście wyjdziesz z tego starcia zwycięsko. 
Nie cofniesz się przed żadnym ryzykiem, czy to 
w pracy, czy w miłości. Pójdziesz na całość i nie 
będziesz żałować. 
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W pracy wszystko się wyjaśni, ale nawet złe 
wieści wkrótce wyjdą ci na dobre. Ucz się 
nowych rzeczy, rozwijaj talenty, to ci się opłaci. 
Niepotrzebne fochy i wzajemne pretensje 
utrudnią ci porozumienie z partnerem. 

Pchniesz do przodu najważniejsze sprawy, 
podejmiesz się nowych, ambitnych zadań. 
Nie bierz za dużo na swoje barki i pamiętaj 
o odpoczynku. W razie problemów zawsze 
możesz liczyć na kochającego partnera.

Nie zabraknie ci wiary we własne możliwości, 
zrobisz więc duży krok w karierze i spełnisz  
jakieś swoje marzenie. Nowych wyzwań  
i ekscytujących wrażeń szukaj lepiej w sporcie  
niż w pozamałżeńskich przygodach. 

Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet
Polecajcie nas do czytania!

www.astromagia.pl
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remigiusz Mróz
„lot 202” 
Filia

Kolejna powieść sensacyjno-
-kryminalna najbardziej płod-
nego polskiego współczesnego 
autora. 
Zwyczajna, piątkowa noc 
w Nowej Hucie. Kamery 

monitoringu u zbiegu dwóch ulic rejestrują młodego 
chłopaka o drugiej piętnaście. Nie ma go na nagraniu 
z przecznicy dalej… Sześć lat później, podkomisarz 
Agnieszka Oliwa odnajduje ciało chłopaka w Opolu. 
Wszystko wskazuje na to, że w wyjątkowo osobliwy 
sposób popełnił samobójstwo. 
Tymczasem z Okęcia startuje samolot z premierem 
na pokładzie. Zwykły lot do Toronto ma potrwać 
dziewięć godzin i trzydzieści pięć minut. Szybko oka-
zuje się jednak, że najprawdopodobniej nigdy  
nie dotrze do celu… rozpoczyna się wyścig z czasem, 
a jedyną poszlaką jest chłopak, który niegdyś zaginął 
na krakowskich ulicach.

stephen King
„Jest krew…” 
Prószyński i S-ka

Czytelnicy kochają powieści 
Stephena Kinga, ale i jego 
opowiadania – zawsze mocne 
i zapadające w pamięć – są 
prawdziwą mroczną ucztą 
dla zmysłów. „Jest krew…” 
to cztery nowe, znakomite 

opowieści. 
King po raz kolejny pokazuje pełnię swojego kunsztu. 
W tytułowej noweli Holly Gibney, ulubiona boha-
terka czytelników (znana z trylogii o Billu Hodgesie 
i z "Outsidera"), musi stawić czoło swoim lękom i być 
może kolejnemu outsiderowi – tym razem w pojedyn-
kę. „Telefon pana Harrigana” opisuje międzypokole-
niową przyjaźń, która trwa po grób… a nawet dłużej. 
„Życie Chucka” ilustruje ideę, że każdy z nas posiada 
wiele osobowości. A w „Szczurze” niespełniony pisarz 
boryka się z ciemną stroną swojej ambicji. Opowieści 
te nie tylko prezentują w całej okazałości maestrię 
autora, ale również pokazują, że pewne tematy są 
nieprzemijające. Jednym z motywów przewodnich 
utworów Kinga jest zło, które występuje także  
w „Jest krew…”.

sally rooney 
„Normalni ludzie”
W.A.B.

„Normalni ludzie” Sally Rooney, 
irlandzkiej pisarki młodego 
pokolenia (ur. 1991),  to jedna 
z najgłośniejszych powieści 
2018 roku nie tylko na Wy-
spach Brytyjskich.

Marianne i Connell żyją tuż obok siebie, choć pochodzą 
z dwóch różnych światów. Mieszkają w niewielkim 
mieście, jednym z tych, z których chce się jak najszyb-
ciej uciec. Chodzą do tej samej szkoły, ale na korytarzu 
mijają się bez słowa, unikają swoich spojrzeń, chociaż 
łączy ich więcej niż wspólne lekcje. Ukrywanie tej 
znajomości nie jest trudne, komplikacje zaczynają się 
wtedy, gdy między dwojgiem nastolatków budzi się 
uczucie.
Powieść „Normalni ludzie” nominowana była do 
Nagrody Bookera oraz otrzymała Costa Book Award 
w 2019 r. Ponadto stacja BBC ogłosiła, że historia Con-
nella i Marianne zostanie przeniesiona na mały ekran, 
a adaptację wyreżyseruje Lenny Abrahamson.

Mariusz szczygieł
„osobisty przewodnik 
po pradze”
Dowody na Istnienie

Reportażysta Mariusz Szczygieł 
to także jeden z najlepszych 
znawców stolicy Czech – Pra-
gi. Jego „Osobisty przewodnik 
po Pradze”, ze zdjęciami Filipa 
Springera, ukazuje się dwa-

dzieścia lat po pierwszym wyjeździe autora do Pragi 
wiosną 2000 roku, kiedy to uwiodły go miasto i język.
Jak sam mówi, książka ta wzięła się ze zdenerwo-
wania: „Od momentu pierwszych moich publikacji 
o Pradze nie ma tygodnia, żebym nie dostał pytania 
o jakieś miejsca magiczne, ważne, osobiste. Nadmiar 
tych próśb, a zwłaszcza niemożność odpisywania  
na wszystkie, zaczął mnie irytować, postanowiłem 
więc zamienić to uczucie w coś pozytywnego.  
Napisałem przewodnik”. 
W przewodniku Szczygieł oprowadza po swoich 
ulubionych miejscach w Pradze. Jest tu dom jako cios 
między oczy. Dworzec jako upadła bajka. Most, który 
ułatwia śmierć. Schron przed beznadzieją. Góra nieobo-
jętności. Pomnik gejów. Kościół zgubiony na podwórku. 
Kamienica, która drga. Prysznic jako metafora… 

Nasz Kolporter 07/2020
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Sprzedawaj 
PRENUMERATY 

TECZKOWE
ZALETY DLA SPRZEDAWCÓW

•  Masz zagwarantowaną sprzedaż 

przez cały miesiąc 

•  zyskujesz stałych klientów, 

którzy codziennie będą odwiedzali 

Twój punkt sprzedaży

•  masz możliwość automatycznego 

przedłużania prenumeraty teczkowej 

na kolejny miesiąc

ZALETY DLA KLIENTÓW

•  najkorzystniejsza cena „Wyborczej” 

w prenumeracie teczkowej:  

tylko 4,20 zł* 

•  dogodny sposób i miejsce odbioru

•  gwarancja dostępności

•  gwarancja zakupu

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

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

Egzemplarze prenumeraty teczkowej otrzymasz wraz z  bieżącą dostawą prasy. 
*Cena sugerowana – około 15 % rabatu w stosunku do średniej ceny egzemplarzowej. Oferta dotyczy wydań „Wyborczej” o zawartości odpowiadającej 

niższej z cen podanych na egzemplarzu.

  Informuj klientów  
o prenumeracie teczkowej

 Przyjmuj zamówienia

  Zyskaj nowych,  
stałych klientów!

co kuPoWano W salonikach
 W czasie Pandemii? 
W czasie pandemii chętniej kupowano 
prasę, artykuły tytoniowe, środki ochrony 
osobistej i książki – wynika  z danych Kolpor-
tera, który przeanalizował sprzedaż w swojej 
sieci w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Saloniki prasowe były jednymi z punktów, 
których działalność nie została ustawowo 
ograniczona. Dostęp do prasy został uznany 
za istotny element walki z pandemią. Dlate-
go też wszystkie punkty, w których wiodą-
cym asortymentem są gazety i czasopisma, 
pracowały normalnie.
– Z oczywistych przyczyn ruch klientów był 
mniejszy, zwłaszcza w marcu, zaraz  
po ogłoszeniu stanu epidemii. W tym czasie 
wprowadziliśmy reorganizację sprzedaży, 
np. ograniczając obecność klientów w punk-
cie czy rekomendując korzystanie z kart 
płatniczych. Wprowadziliśmy również do 
asortymentu saloników produkty szczegól-
nie poszukiwane: maseczki ochronne i płyny 
dezynfekcyjne. W okresie od marca do 
końca maja br. sprzedaliśmy w sumie ponad 
34 tysiące maseczek i ok. 3 tysiące sztuk 
płynów antybakteryjnych – mówi Dariusz 

Materek, rzecznik prasowy Kolportera.
W tym samym okresie klienci saloników 
kupowali również chętnie prasę – m.in. 
tygodniki i czasopisma dla dzieci, a także 
nowoczesne produkty dla palaczy – pod-
grzewacze tytoniu, aerozole nikotynowe itp. 
Powodzeniem cieszyły się także różnego 
rodzaju leki bez recepty. Zdecydowanie 
słabiej niż w poprzednich miesiącach sprze-
dawały się natomiast np. bilety komunikacji 
miejskiej.  To efekt znacznego ograniczenia 
w przemieszczaniu się.
Klienci saloników Kolportera chętnie sięgali 
natomiast po książki – w ciągu minionych  
3 miesięcy kupili ich w sumie blisko 80 tysię-
cy egzemplarzy. Absolutnym hitem okazały 
się powieści Blanki Lipińskiej.  Kolejne 
miejsca na liście książkowych hitów czasu 
pandemii zajęły kryminały Remigiusza Mroza 
oraz „Byłam arabską stewardesą” Marcina 
Margielewskiego, „Jestem nieletnią żoną” 
Laily Shukri i „Chłopiec z listy Schindlera” 
Leona Leysona.
– Szczególne słowa uznania należą się 
naszym ajentom prowadzącym saloniki, 
a także osobom, które zatrudniają jako 
sprzedawców. To dzięki nim klienci mieli 
zapewniony normalny dostęp do prasy, ksią-

żek i wszystkich poszukiwanych produktów 
– dodaje Dariusz Materek.

Poradnik Handlowca
18.06.2020

kolPorter Wciąż ma 
Ponad PołoWę rynku
Kolporter w lutym 2020 roku miał 53,34 proc. 
udziału w rynku dystrybucji prasy. Na kolejnych 
miejscach były Ruch z 23,1 proc. i Garmond 
Press z 16,98 proc. – wynika z badania Izby 
Wydawców Prasy.
W lutym 2020 roku Kolporter miał 21 tys. punk-
tów sprzedaży detalicznej (23 tys. rok wcześniej), 
Ruch – 15,9 tys. (16,8 tys. w lutym 2019 roku), 
a Garmond Press – 11,8 tys. (10,3 tys. w 2019 roku).
Badanie przeprowadziła Izba Wydawców Prasy 
na podstawie danych o nakładach uzyskanych 
od 24 wydawców i grup wydawniczych, w tym 
wydawców wszystkich ukazujących się dzien-
ników (poza „Naszym Dziennikiem”). Zbadany 
nakład to ok. 71 proc. łącznego nakładu wszyst-
kich (w tym bezpłatnych) tytułów w Polsce, 
oszacowanego na podstawie danych Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Press.pl
5.06.2020 

Kolporter w mediach

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

Cztery miliardy lat temu okazało się, że to 
właśnie wysychające jeziora zapewniły 

najlepsze środowisko do rozkwitu życia na 
naszej planecie. Do prawidłowego funkcjono-
wania każdego organizmu na Ziemi niezbęd-
ny jest fosfor (P), który jest jednym z sześciu 
podstawowych budulców życia.
 
MAMY PROBLEM
Atomy fosforu, niemetalicznego pierwiastka 
chemicznego, stanowią ważny element czą-
steczek DNA i RNA. Podstawowym zadaniem 
fosforu jest wymiana energii w organizmie. 
Jednak w oceanach Ziemi w okresie najistot-
niejszym dla ewolucji nie było wystarczającej 
ilości fosforu. Według Jonathana Tonera, na-
ukowca z Uniwersytetu w Waszyngtonie, ten 
etap rozwoju życia określa się mianem „fos-
forowego problemu”. Badanie próbujące zna-
leźć wyjaśnienie zagadnienia opublikowano 
w czasopismie naukowym „Proceedings of 
the National Academy of Sciences” (PNAS).

ponieważ żywe organizmy również wpływają 
na cykl fosforu. 

POWSTANIE MIKROŚWIATÓW
Dalsze analizy próbek potwierdziły, że fos-
forany są łatwo dostępne i niezmiernie bez-
problemowo przyswajane przez organizmy 
żywe. Mimo że jeziora wysychają, stężenie 
fosforu może wzrastać na ich brzegach, 
dzięki czemu łatwo staje się częścią różnych 
molekuł. Cztery miliardy lat temu atmosfera 
była nasycona dwutlenkiem węgla (CO₂), któ-
ry zapewniał idealne warunki do życia w je-
ziorach. Według ekspertów to właśnie owe 
mikroświaty jezior były miejscem powstania 
pierwszych cząsteczek organicznych, z któ-
rych ewoluowało dalsze życie na Ziemi.   (RED)

MOKRA KOLEBKA ŚWIATA:
Czy życie zrodziło się w jeziorach?
Ostatnie badania naukowe wykazały, że oceany nie musiały odgrywać zasadniczej roli 
w ewolucji życia na Ziemi. Wydaje się, że żywe organizmy lepiej sobie radziły w jeziorach 
bogatych w fosfor.

WYSOKIE STĘŻENIE FOSFORU   
W JEZIORACH
W przeszłości jeziora alkaliczne obfitowały  
w węgiel, a woda z nich bardzo szybko i dość 
często odparowywała, co skutkowało osa-
dzaniem się na dnie osadów zasadowych 
bogatych w sól. Jeziora tego typu występu-
ją na wszystkich kontynentach. Pierwszym 
etapem nowych badań było ustalenie stę-
żenia fosforanów w konkretnych jeziorach. 
Naukowcy skupili się na jeziorach Mono 
w Kalifornii, Magadi w Kenii i Lonar w In-
diach. Naukowcy odkryli, że zawartość fos-
foru w pobranych próbkach różni się w za-
leżności od pory roku, położenia oraz innych 
faktorów. Ale faktem pozostaje, 
że stężenie fosforu w jeziorach 
było do 50 razy wyższe niż w wo-
dzie morskiej i rzekach. Życie 
w jeziorach tego typu do dziś jest 
dość bogate i różnorodne. Jednak 
wyniki mogą wprowadzać w błąd, 
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We wszystkich oddziałach terenowych Kolportera dystrybuują-
cych prasę wprowadzone zostały dwa komputerowe systemy: 
pakowania dostaw oraz rozliczania zwrotów. Zastosowanie ska-
nerów do odczytania kodów kreskowych znacznie przyspieszyło 
pracę i uprościło rozliczenia z wydawcami i kontrahentami.  
Na zdjęciu: skanowanie dostaw w magazynie Kolportera w pod-
warszawskich Mościskach. 

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

ODDZiał kieleCki 
DyStryBuCji PraSy
25-620 Kielce
ul. Kol ber ga 11
tel. 41 312 35 00, 41 312 35 10
fax 41 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl
ODDZiał kOSZalińSki 
DyStryBuCji PraSy
75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 74
tel. 58 732 51 22 do 27
koszalin@kolporter.com.pl
ODDZiał krakOWSki 
DyStryBuCji PraSy
31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 37
tel. 12 25 49 700
fax 12 25 49 718
krakow@kolporter.com.pl
ODDZiał luBelSki 
DyStryBuCji PraSy
20-231 Lublin
ul. Zadębie 65
tel. 81 445 24 44
fax 81 445 24 24
lublin@kolporter.com.pl
ODDZiał łóDZki 
DyStryBuCji PraSy
93-253 Łódź
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
tel. 42 288 04 11-12,
fax 42 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl

OD DZiał OlSZtyńSki 
DyStryBuCji PraSy
10-683 Olsztyn
ul. Augustowska 23 a
tel. 22 355 05 00, 355 04 00
olsztyn@kolporter.com.pl
ODDZiał OPOlSki 
DyStryBuCji PraSy
45-233 Opole, ul. Oleska 117
tel. 77 545 09 40 
fax 77 444 70 88
opole@kolporter.com.pl
ODDZiał POZNańSki 
DyStryBuCji PraSy
61-315 Poznań
ul. Pokrzywno 10A
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
poznan@kolporter.com.pl
ODDZiał rZeSZOWSki 
DyStryBuCji PraSy
35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 2
tel. 12 25 49 700
rzeszow@kolporter.com.pl
ODDZiał SZCZeCińSki 
DyStryBuCji PraSy
70-789 Szczecin
ul. Dąbska 69
tel. 91 881 35 88 
fax 91 881 35 89
szczecin@kolporter.com.pl

ODDZiał WarSZaWSki 
DyStryBuCji PraSy
05-080 Izabelin, Mościska
ul. Bakaliowa 3
tel. 22 355 05 00, 355 04 00
Prenumerata: wew. 471 – 482
warszawa@kolporter.com.pl
ODDZiał WrOCłaWSki 
DyStryBuCji PraSy
53-010 Wrocław
ul. Stajenna 3-7 
tel. 71 73 44 501 do 06
fax 71 73 44 531
wroclaw@kolporter.com.pl
ODDZiał ZielONOgórSki 
DyStryBuCji PraSy
65-001 Zielona Góra 
Al. Zjednoczenia 102 B
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
zie lo na go ra@kol por ter.com.pl

Nasze
Oddziały

kolporter
ul. Zagnańska 61
25-528 Kielce
tel. 41 367 82 02 do 03
41 367 88 88
www.kolporter.com.pl 
e-ma il: biu ro@kol por ter.com.pl
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Kolporter spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością s.k.; 

ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce; 
tel. +48 367 88 88, 

www.kolporter.com.pl

DYSTRYBUCJA 
PRASY I KSIĄŻEK

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

ksiazka@kolporter.com.pl

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

USŁUGI 
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

USŁUGI 
MAGAZYNOWE

magazyn@kolporter.com.pl


