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tyle procent Polaków deklaruje
zaufanie do wojska (według analizy
Centrum Badania Opinii Społecznej).

Trzymajmy kciuki za szkoły
Nowy rok szkolny, który rozpoczął się przed kilkoma dniami, będzie z pewnością wyjątkowy i trudny dla wszystkich – nauczycieli, uczniów, rodziców. Koronawirus zmienił w zasadzie wszystko w życiu każdego z nas, ale to właśnie szkolne społeczności odczuwają
teraz najmocniej jego wpływ na rzeczywistość. Szkoła 2020, szkoła czasu pandemii to
całkowicie nowe środowisko – bez wątpienia trudne dla wszystkich, którzy je tworzą.
W tak specyficznych warunkach szczególnego znaczenia nabiera prasa, która wspiera
proces edukacji. Czasopisma dla uczniów i nauczycieli, ukazujące się na naszym rynku
stanowią bardzo dobre uzupełnienie programów nauczania, urozmaicają lekcje, dostarczają unikalnych treści, a jednocześnie zapewniają najmłodszym czytelnikom rozrywkę.
Mają być atrakcyjne dla dziecka, ale jednocześnie użyteczne dla nauczyciela. Ich treść
bardzo często wiąże się z programami szkolnym, a redakcje współpracują z psychologami,
metodykami, pedagogami. Posiadają określone walory edukacyjne i wychowawcze, a przy
tym zachęcają młodego odbiorcę do czytania. To wartości trudne do przecenienia. Jak
widzą dziś swoją rolę wydawcy czasopism edukacyjnych? Z jakimi wyzwaniami muszą się
mierzyć? Jakie tytuły warto zarekomendować uczniom, a jakie nauczycielom? Spróbowaliśmy odpowiedzieć na te pytania w artykule „Gazeta do tornistra”.
O wyjątkowych tytułach specjalistycznych piszemy także w artykule „Wojsko na łamach”. To przegląd czasopism zajmujących się szeroko pojętą tematyką wojskowości. Okazuje się, że dziś na naszym rynku ukazuje się ich całkiem sporo, a co najważniejsze - mają bardzo lojalną grupę wiernych czytelników. Zarówno współczesność
polskiego wojska, jak i jego historia to tematy interesujące nie tylko ludzi związanych zawodowo z armią. A czasopisma zajmujące się tą tematyką, przygotowywane
przez zespoły ekspertów, dostarczają unikalnej wiedzy m.in. na temat przemysłu
obronnego i polityki obronnej czy najnowszego sprzętu wojskowego. Z pewnością
warto poznać bliżej ten bardzo ciekawy segment rynku prasowego.
Zapraszam do lektury.

Dariusz Materek
Redaktor Naczelny

W najbliższych numerach:
Zdrowie w prasie – czy czasopisma
zajmujące się tą tematyką pomagają
w poprawie kondycji zdrowotnej Polaków?
Rynek prasowy – jakie są największe
zagrożenia i szanse, jakie perspektywy
na najbliższe lata?
Rozpoczynamy cykl rozmów
z największymi wydawcami prasy.
Czy nastolatkowe czytają prasę?
Jak gazety i czasopisma starają się
zainteresować tę grupę wiekową swoimi
treściami?

3

REKL AMA

spis treści | Nasz Kolporter 09/2020
TEMAT MIESIĄCA

Gazeta
do tornistra
Czy oferta wydawców
prasowych może okazać
się wsparciem dla systemu
edukacji w czasach
pandemii?

aktualności

s.6-10
Rynek prasowy

Od wydawcy..................................................3
Gazeta do tornistra ......................................6
Wydarzenia................................................. 12

rynek prasowy

Wojsko
na łamach

Prasa na świecie......................................... 14
Wojsko na łamach .......................................18

Czasopisma zajmujące się
szeroko pojętą wojskowością
mają stabilną i wierną grupę
czytelników.

Jubileusz Kolportera
Nowe punkty, produkty, nagrody
i …wyzwania ...............................................22

Gwiazda numeru

s. 18-21

Trzymam się swojej zagrody ......................24
Jubileusz Kolportera

Nowe punkty,
produkty,
nagrody
i …wyzwania
Lata 2015 – 2020 to w historii
Kolportera to czas wielu
nowych inicjatyw, ale też
zupełnie nowych wyzwań.

s. 22-23

prawo i finanse
Wydziedziczenie członka rodziny ..............30

Wiadomości handlowe
Czego nauczy konsumentów
pandemia? ..................................................32
Klient bez maseczki nie zostanie
obsłużony ...................................................33

Psycholog radzi
Bo Ty zawsze… czyli jak się
(nie) porozumiewać w związku ..................34

Gwiazda numeru

Trzymam się
swojej zagrody
Rozmowa z Olgą Bończyk,
znaną aktorką teatralną
i filmową oraz wokalistką.

STATYSTYKI
Najczęściej cytowane media w lipcu .........36

Historia prasy
TPolskie gazety we wrześniu 1939 .............38

rozrywka

s. 24-25

Horoskop.....................................................47
Quiz..............................................................48
Krzyżówka...................................................52

5

Nasz Kolporter 09/2020 | temat miesiąca

Gazeta
do tornistra
Rozpoczynający się nowy rok szkolny będzie wyjątkowy i trudny –
co do tego nikt nie ma wątpliwości. Mieszany system nauczania,
możliwość powrotu do zdalnej nauki, ograniczenia w dostępie do
bibliotek czy instytucji kultury – z tym będą musieli się zmierzyć
nauczyciele, uczniowie i rodzice. Czy oferta wydawców prasowych
może okazać się wsparciem dla systemu edukacji w czasach
pandemii? Na ile ważna jest dziś prasa dla ucznia i nauczyciela?
Bawić i uczyć
Przed 1989 r. ilość tytułów prasowych dla dzieci i młodzieży była ograniczona, a te, które się ukazywały były
ułożone w określonym cyklu. Dla najmłodszych, w wieku
przedszkolnym, przeznaczony był „Miś”, nieco starsze
dzieci miały „Świerszczyk” (ukazuje się do dziś), uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej – „Płomyczek”,
a nastolatkowie – „Płomyk” czy harcerskie czasopismo
„Świat Młodych”. Wiele osób do dziś wspomina z nostalgią
te tytuły, które były redagowane zgodnie z maksymą Ignacego Krasickiego: „bawiąc – uczyć”. Co warto zaznaczyć –
redagowane lub współredagowane przez wielu wybitnych
polskich twórców. Dla „Misia” pisywał Czesław Janczarski,
w „Świerszczyku” publikowali m.in. Jan Brzechwa, Ewa
Szelburg–Zarembina, Anna Kamińska, w „Płomyczku”:
Ludwik Jerzy Kern, Hanna Ożogowska, Janina Porazińska, a ze „Światem Młodych” współpracowali np.: Wanda
Chotomska, Miron Białoszewski czy Janusz Domagalik.
Ten ostatni tytuł słynął również z komiksów, tworzonych
przez wybitnych polskich rysowników: Henryka Jerzego
Chmielewskiego, Janusza Christę, Szarlotę Pawel, Grzegorza Rosińskiego, Tadeusza Baranowskiego.
Dziś prasa dla dzieci i młodzieży to wyjątkowo pojemna
kategoria, grupującą różnego rodzaju tytuły – od typowo
zabawowych i rozrywkowych, których stale przybywa,
aż do typowo edukacyjnych, wspierających nauczanie,
dostarczających nowej, ponad książkowej wiedzy. Tych
drugich jest zdecydowanie mniej. Proces ich przygotowania jest trudniejszy, wymaga m.in. zaangażowania pedagogów, metodyków, opracowania odpowiedniej formuły,
odpowiadającej aktualnym programom nauczania. Jedne
i drugie mają określoną wartość dla młodego czytelnika,
no i oczywiście tak samo jak ich poprzednicy starają się
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jednocześnie bawić i uczyć. Ta zasada okazała się niezwykle skuteczna w okresie pandemii. Prasa skierowana
do młodych i najmłodszych czytelników z jednej strony
zapewniała rozrywkę, z drugiej – pomagała w nauce,
dostarczając dodatkowej wiedzy.
Wydawcy prasy edukacyjnej zapowiadają, że również
w rozpoczynającym się roku szkolnym rodzice, uczniowie
i nauczyciele mogą liczyć na ich wsparcie.
Skuteczniejsi niż podręczniki?

fot. gettyimages

Jakie znaczenie ma dziś prasa w procesie edukacji?
Jak może i powinna być wykorzystywana? Wydawcy
są zgodni – jeśli chcemy, by nasze dzieci rozwijały się
wszechstronnie, nie możemy zapominać o prasie. Również pedagodzy zwracają uwagę na fakt, że czasopisma
skierowane do najmłodszych czytelników pozytywnie
wpływają na rozwój m.in. pamięci, wyobraźni, fantazji,
abstrakcyjnego myślenia. I czasem są skuteczniejsze
w rozwijaniu tych umiejętności od typowych podręczników szkolnych.
– Prasa edukacyjna na pewno ma pod górkę, trudno
rywalizować z potęgą marketingową smartfonów i reklamami aplikacji oraz cudotwórczych platform internetowych, które obiecują zdobycie wiedzy bez uczenia się.
Tego typu metodami nie posiądziemy jednak kompleksowej wiedzy, w jej zdobywaniu liczy się praca u podstaw.
Czasopisma edukacyjne to dobry materiał uzupełniający,
który podnosi atrakcyjność zajęć, przeciwwaga dla nudnych, nie zawsze aktualnych, podręczników – mówi Piotr
Olejniczak z Colorful Media. To wydawnictwo działające
od 2003 r. na polskim, a od 2010 r. również na niemieckim rynku, które ma w swojej ofercie przede wszystkim
czasopisma do nauki języków obcych.
– Pamiętajmy, że edukacja to nie tylko nauka liczenia czy
pisania. Czasopisma edukacyjne zawierają treści, które
nie wiążą się stricte z przedmiotami w szkole, publikujemy artykuły na tematy, które interesują dzieci i młodzież
- o nich samych. Młodzież ucząca się jest w trudnym
wieku: dziecko zmienia się w osobę dorosłą, zmiany fizjologiczne mają duży wpływ na zachowanie i postrzeganie
siebie samego. Wiek szkolny to często pytania o swoją
tożsamość, o pomysł na siebie, próby odnalezienia się
w świecie dorosłych, to konflikty z rówieśnikami, napięte
stosunki z rodzicami. Prasa edukacyjna podejmuje również takie tematy, nie tylko publikuje arkusze matematyczne i przygotowanie do matury z polskiego – wyjaśnia
Alina Kuźmina, prezes Grupy Cogito.
– W szkole dzieci i młodzież powinni stykać się z dobrej
jakości tekstami, pisanymi poprawną polszczyzną. Dlatego nauczyciele, szukając źródeł rozmaitych form literackich, sięgają także po prasę. Przygotowanie tekstu
do druku wymaga staranności, m.in. redakcji merytorycznej i językowej, korekty, konsultacji ze specjalistami,
której niejednokrotnie brakuje np. treściom dostępnym
w Internecie. Magazyn „Świerszczyk”, jako jedyne w Pol-
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Co uczeń czytać powinien?
„Świerszczyk”

Nowa Era Sp. z o.o.

„Kumpel”

Grupa Cogito Sp. z o.o.

„Victor Junior”

Grupa Cogito Sp. z o.o.

8

To najstarsze czasopismo
dla dzieci w Europie; ukazuje
się od 1945 roku. Dzisiejszy
„Świerszczyk” to miesięcznik,
którego priorytetem jest
dostarczenie młodym
czytelnikom literatury
i ilustracji na najwyższym
poziomie. Wspomaganie
pracy z tekstem, budowanie
i rozwijanie struktur
poznawczych, rozwijanie
zasobu słownictwa
i poprawności składniowej,
wdrażanie systemu hierarchii
wartości to tylko niektóre
zalety rubryk znajdujących
się czasopiśmie.
Miesięcznik na dobry
start w podstawówce –
nieoceniona pomoc dla ucznia
od zerówki do 3 klasy w nauce
ortografii, historii, przyrody.
W „Kumplu” dziecko czyta
opowieści o życiu zwierząt,
ciekawostki o otaczającej
przyrodzie, np. o dokarmianiu
ptaków zimą. Pismo
prowadzi małego ucznia
również w świat literatury –
publikowane są w nim piękne,
często premierowe wiersze
o zwierzętach, opowiadania,
recenzje wartościowych
książek dla dzieci. Są tu
także atrakcyjne wpisowniki,
malowanki, wycinanki,
konkursy i ciekawe nagrody.
Czasopismo dla uczniów klas
4, 5 i 6. To etap, w którym
młodzi mają poważne pytania
odnośnie otaczającego ich
świata, zarówno w kontekście
problemów rodzinnych, jak
i pojawiających się konfliktów
z rówieśnikami. „Victor
Junior” pomaga rozwikłać
małe i duże dylematy
nastolatków. To także
edukacja o pięknie naszego
kraju, zachęcanie do działań
ekologicznych i aktywnego
spędzania czasu, recenzje
książek, quizy, konkursy.
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sce literackie pismo dla dzieci, jest doskonałym źródłem
tekstów, które mogą wspierać naukę czytania. Pisane
piękną polszczyzną teksty są dla dzieci interesujące
i zabawne. W „Świerszczyku” dużo jest wierszy, opowiadań, zagadek logicznych, ciekawostek oraz aktywności,
które doskonale uzupełniają edukację wczesnoszkolną
dziecka – zauważa Joanna Szulc, redaktorka magazynu
„Świerszczyk” (wydawnictwo Nowa Era sp. z o.o.) – Dzieci
to najbardziej wymagający czytelnicy. Trzeba naprawdę
świetnie napisanych i doskonale zilustrowanych tekstów, by
przykuć ich uwagę. Dlatego do pracy nad „Świerszczykiem”
zapraszamy najlepszych polskich twórców literatury dziecięcej, uznanych i nagradzanych autorów oraz ilustratorów.
To dzięki nim „Świerszczyk” jest tak kochany przez dzieci
i ceniony przez rodziców oraz nauczycieli. To nie jest pismo,
do którego trzeba przyciągać plastikowym gadżetem, ono po
prostu oferuje coś więcej – przyjemność czytania, podróże
po krainie wyobraźni, inteligentne poczucie humoru i pozytywną wizję świata – dodaje.
Wsparcie dla nauczyciela
Czasopisma dla dzieci i młodzieży to dziś jeden z najdynamiczniejszych segmentów rynku prasowego. Regularnie
pojawiają się nowe tytuły, serie wydawnicze, kolekcje.
Większość z nich to jednak pisma typowo rozrywkowe,
oferujące młodemu czytelnikowi ciekawą zabawę, a często
również atrakcyjny gadżet.
Czasopisma edukacyjne to w tym segmencie zupełnie
odrębna kategoria. Mają byś atrakcyjne dla dziecka, ale
jednocześnie użyteczne dla nauczyciela. Ich treść bardzo często wiąże się z programami szkolnym, a redakcje
współpracują z psychologami, metodykami, pedagogami.
Muszą posiadać określone walory edukacyjne i wychowawcze, a jednocześnie pozostać cały czas interesującymi
dla młodego czytelnika. Jak im się to udaje?
– Na podstawie każdego numeru „Świerszczyka” redakcja przygotowuje propozycje scenariuszy lekcji, które
są pobierane i wykorzystywane przez m.in. nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów zajęć. Podczas zabaw ze
„Świerszczykiem” dzieci ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, analizowanie tekstów, dostrzeganie podobieństw
i różnic, logiczne myślenie, spostrzegawczość. Scenariusze
są opracowane tak, by podczas zajęć uczniowie mogli
także ćwiczyć kompetencje społeczne, np. współpracę czy
rozumienie emocji. Wiele ćwiczeń można proponować już
dzieciom sześcioletnim. W czasie nauki zdalnej podczas
pandemii sprzedaż „Świerszczyka” wzrosła, a nauczyciele i rodzice przyznawali, że właśnie do tego tytułu mają
pełne zaufanie – wiedzą, że mali czytelnicy pożytecznie
spędzą czas, czytając świerszczykowe teksty i rozwiązując
rozmaite zadania – mówi Joanna Szulc.
– Wydawcy powinni przygotować bardzo rzetelne
treści, które nie będą budzić wątpliwości, a jednocześnie treści graficzne muszą być adekwatne do naszych
czasów. Nauczyciele muszą poczuć, że treści wydawców
są im potrzebne, że pomagają w przepracowaniu lekcji,
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ale także widzieć, że dzieci cieszą się na widok takich
materiałów. Naszym zadaniem jest kreowanie takiej
prasy, która będzie im potrzebna – uważa Sergio Prymak z wydawnictwa Ediba Polska sp. z o.o. Ediba Polska
wydaje przeznaczone specjalnie dla nauczycieli czasopisma – „Nauczycielka przedszkola” i „Nauczycielka szkoły
podstawowej”. Zwierają m.in. propozycje ćwiczeń, plansze
i ilustracje pomocne przy prowadzeniu lekcji, gry i zabawy dydaktyczne, opowiadania dla dzieci.
– Prasa edukacyjna, dodatki specjalne wydawane przez
Grupę Cogito, są chętnie zamawiane przez szkoły, po gotowe materiały edukacyjne, testy, sięgają też nauczyciele,
którzy wykorzystują je do tworzenia swoich scenariuszy
lekcji, bo są one zawsze aktualne, zgodne z wymogami
programowymi. Arkusze są zamawiane u specjalistów
na bieżąco, to jest wielka pomoc dla nauczyciela i dla
rodziców, którzy mają możliwość wesprzeć dziecko
w przygotowywaniu się do testów. Treści podawane
w czasopismach to tematy na lekcje, często gotowe sprawdziany, tematy lekcji wychowawczych. Piszemy o życiu
nastolatków, czym się zajmują, czym się interesują, co ich
pasjonuje, wspieramy młode talenty. Dla nauczyciela to
jest dodatkowe źródło wiedzy o uczniach – zauważa Alina Kuźmina z Grupy Cogito. Zwraca również uwagę na
najmłodszą grupę czytelników, dla których Grupa Cogito
wydaje miesięcznik „Kumpel”. – Zwłaszcza uczniowie
zerówki wymagają szczególnej uwagi ze strony dorosłych,
bo skupianie się na nowych formach aktywności i nauce
często jest trudnym zadaniem. Jak zachęcić dziecko, aby
było uważne, starało się zapamiętywać, rozumieć i wykonywać polecenia? Nic się nie dzieje od razu. Z „Kumplem”
jednak każde dziecko stopniowo wkroczy w świat wiedzy.
Wiersze o zwierzętach i ułożone do nich zagadki i ciekawe
polecenia, ćwiczenie spostrzegawczości poprzez porównywanie ilustracji, wykreślanki, a nawet nauka gramatyki poprzez zabawę – są pomocne nie tylko dla nauczyciela,
ale też dla rodziców. Podobnie jak test dla trzecioklasistów, z którym można przećwiczyć różne umiejętności,
sprawdzić poziom wiedzy i dowiedzieć się, czy dziecko
osiągnęło efekty kształcenia wymagane przez podstawę
programową – przekonuje Alina Kuźmina.
– Wydawcy powinni zwracać uwagę na wartość tego typu
prasy. Edukacja i wiedza to najcenniejsze zasoby we współczesnym społeczeństwie, a zatem to olbrzymia odpowiedzialność - dbać, by taka prasa istniała i się rozwijała. Dobrzy
nauczyciele obserwują, że uczniowie, którzy nie pracują
z tekstem, nie poświęcają czasu na analizę, mają braki
w podstawach, które ciągną się latami. Wiedza tych uczniów
okazuje się powierzchowna – stwierdza Piotr Olejniczak.

Co uczeń czytać powinien?
„Victor”

Grupa Cogito Sp. z o.o.

„Cogito”

Grupa Cogito Sp. z o.o.

„English
Matters KIDS”

Wychować sobie czytelnika
Prasa, która jest skierowana do najmłodszego odbiorcy
ma jeszcze jedną, niezwykle istotną dla całego rynku
cechę – uczy kontaktu z gazetą, czasopismem. Pokazuje,
że jest ważnym elementem systemu informacyjnego. Potencjalnie – wychowuje przyszłych czytelników. Dlatego

Colorful Media S.C.

Czasopismo dla uczniów klas 7
i 8. Atutem „Victora” są arkusze
egzaminacyjne przygotowujące
do egzaminu ósmoklasisty
z matematyki, języka polskiego
i języka angielskiego oraz inne
materiały edukacyjne pomocne
w szkole. W każdym numerze
publikowane są artykuły o tym, jak
dobrze zdać egzaminy i co zrobić,
aby dostać się do wymarzonej
szkoły ponadpodstawowej.
Niezwykle pomocne są testy
predyspozycji zawodowych
i informacje o zawodach, dzięki
którym nastolatek będzie mógł
zaplanować swoją przyszłość już
teraz.
„Cogito” to czasopismo dla
uczniów szkół średnich,
których już od 26 lat
z sukcesem przygotowuje do
matury. Czytają go uczniowie
liceum i technikum od
pierwszej klasy, nie tylko ze
względu na merytoryczne
i wartościowe opracowania
lektur, arkusze maturalne
z matematyki, języka polskiego
i angielskiego, ale też dlatego,
że ten miesięcznik inspiruje do
działania, pomaga dostać się
na studia i zaplanować dorosłe
życie. Dużo uwagi „Cogito”
poświęca studiom na polskich
i zagranicznych uczelniach.
Dwumiesięcznik przeznaczony
jest do wspólnej pracy
rodzica (opiekuna/
korepetytora/nauczyciela)
wraz z dzieckiem lub grupą
dzieci. W przypadku dzieci
w wieku wczesnoszkolnym
magazyn może być
częściowo wykorzystywany
do samodzielnej pracy.
Czasopismo bogate jest
w treści językowe oraz porady
metodyczne. Jego zawartość
stanowią rymowanki, dialogi,
piosenki, różnorodne ćwiczenia
językowe, prace plastyczne,
ćwiczenia ruchowe oraz
artykuły przeznaczone dla osób
dorosłych zainteresowanych
kształceniem językowym dzieci.
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też specjalne dodatki, wkładki, wydania okolicznościowe
itp. przygotowują np. redakcje dzienników ogólnopolskich
i regionalnych czy tygodników społecznych. To ścieżka
nawiązania pierwszego kontaktu z młodym odbiorcą, przekonania go o wartości prasy i danego tytułu, zachęcenia
do lektury. Jak skutecznie to robić?
– Dużo zależy od konkretnego przykładu, od samej rodziny
dzieci i od zaangażowania dorosłych. Wydaje nam się, że
prasa tematyczna powinna być w każdej szkole, każda
szkoła mogłaby prenumerować lub kupować czasopisma
i gazety dla swojej biblioteki, ale nie w celu, aby tylko w tym
miejscu były czytane. Trzeba uczyć dzieci, aby prasa była
w salach lekcyjnych, aby mogły sięgnąć do niej bezpośrednio lub z tych samych źródeł przez Internet. Często, niestety, szkoły nie mają na to pieniędzy albo budżety są ograniczone do jednego egzemplarza dla biblioteki – mówi Sergio
Prymak z wydawnictwa Ediba Polska sp. z o.o. – Dzieci
powielają zachowania dorosłych. Jeśli my nie będziemy
czytać, dzieci również tego nie będą robiły. Nie możemy
oczekiwać, że nakażemy dziecku wziąć gazetę i czytać
jedną stronę dziennie. Tak się nie da. Pamiętam swoje dzieciństwo w innym kraju, gdzie do tej pory prasa jest bardzo
ważna i moje marzenie o posiadaniu kiosku prasowego,
ponieważ tam było wszystko, co pragnąłem czytać, poza
książkami. Taką postawę wpoili mi rodzice, którzy ciągle
czytali codzienną prasę, czasopisma, książki itd. Ja taką
tradycję staram się przekazać swoim dzieciom - też sporo
kupujemy prasy dla dzieci, ponieważ są w takim wieku,
ale już widzę, że córka, która jest nieco starsza, zaczyna się
interesować innymi czasopismami – dodaje.
– Dzieci uczą się poprzez obserwację. Dlatego pierwsza
zasada promowania czytelnictwa brzmi: „Daj przykład
- też czytaj”. Jeśli dziecko widzi, że rodzice, dziadkowie,

nauczyciele chętnie sięgają po prasę (a także rozmawiają
o tekstach, czytają głośno ich fragmenty, śmieją się z rysunkowych żartów czy zachwycają ilustracjami), dostaje
przekaz, że czytanie to coś naturalnego i przyjemnego.
Drugi sposób: warto czytać razem z dziećmi, przynajmniej
na początku. Dla dziecka to wspaniała okazja, by zyskać
bliskość i uwagę dorosłych, a bardzo tego potrzebują. Na
„Świerszczyku” wychowywały się pokolenia Polaków,
większość wspomina z dzieciństwa chwile, gdy mama albo
tata kupowali ten magazyn, a potem można było razem
czytać i rozwiązywać zagadki. Tak jest także dziś – dzieci
uwielbiają takie rodzinne czytanie. Obecnie do każdego
numeru „Świerszczyka” dołączana jest gra planszowa dla
całej rodziny, co stanowi dodatkową zachętę do miłego
spędzania czasu – mówi Joanna Szulc.
– Ambitna młodzież sama sięga po tego typu prasę, ale oczywiście to za mało. Rodzice muszą być świadomi, że smartfon
nie zastąpi książek i prasy – zauważa Piotr Olejniczak.
– Jak uczyć dzieci i młodzież czytelnictwa prasy? Poprzez
przykład - inaczej się nie da. Jeżeli sami będziemy czytali
czasopisma, proponowali dziecku czasopisma, pokażemy,
że jest to metoda samokształcenia, poznawania nowych
zjawisk, poszerzania horyzontów myślowych, że czytanie
czasopisma jest fajne i przynosi satysfakcję - możemy liczyć
na sukces. Czytanie czasopisma to jest czas, kiedy dziecko
nie patrzy w monitor komputera czy telefonu – mówi Alina
Kuźmina, prezes Grupy Cogito.
Początek roku szkolnego to z pewnością dobry moment na
taką refleksję. Jeśli chcemy, by nasze dzieci poszerzały swoje
horyzonty i wiedzę – sięgnijmy po prasę. Oferta dobrych
i ciekawych tytułów dla najmłodszych jest naprawdę spora.
DARIUSZ MATEREK
KARINA ZAWADZKA

Dla nauczyciela

Nauczycielka Szkoły Podstawowej (kl. I – III)
Wrzesień 2020 - Miesięcznik -

Ediba Polska sp. z o.o.
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Praktyczny miesięcznik
zawierający porady
i wskazówki, kolorowe
plakaty, zadania do
skopiowania, kreatywne
pomysły i ćwiczenia
pomocne w procesie
nauczania. Redakcja
co miesiąc przygotuje
artykuły metodyczne, gry
dydaktyczne, propozycje
projektów, odrobinę
humoru, ilustracje
oraz wiele ciekawych
materiałów.

Nr 100 - Indeks 277045 - 19,99 zł (w tym 8% VAT)

NSP100-REVISTA.indd 1

Nauczycielka Przedszkola
Czasopismo stworzone
z myślą o tym, jak
usprawnić pracę
wychowawczą przy
pomocy nowatorskich
środków. Znajdują
się w nim plansze,
ilustracje, ćwiczenia
do skopiowania,
opowiadania dla dzieci,
opowiadania dla
rodziców i nauczycieli,
zdjęcia, kalendarze, gry
i zabawy dydaktyczne,
pomysły na różne
uroczystości.

07/08/20 10:27

Ediba Polska sp. z o.o.
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Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni
– w Polsce i na świecie.

Wyższa inflacja

Pożyczka od KE

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.
Rząd dostosował budżet państwa na 2020 r. do
sytuacji związanej z wybuchem pandemii COVID-19. Deficyt budżetu państwa ma wynieść
109,3 mld zł, wobec zakładanego zerowego
deficytu w ustawie budżetowej na 2020 r.
Przeciętna inflacja powinna zwiększyć się
do 3,3 proc., wobec 2,3 proc. rok wcześniej
oraz 2,5 proc. zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Ponownie rozpatrzą
wnioski
ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie
za składek za marzec, kwiecień i maj. Blisko 800 tys.
firm nie mogło z niego skorzystać, ponieważ przepisy
były niejasne. Urzędnicy ZUS będą ponownie rozpatrywać wnioski po 20 września – dokumentów
nie trzeba składać po raz drugi.

Komisja Europejska zaproponowała Polsce
11,2 mld euro nisko oprocentowanej pożyczki w ramach instrumentu SURE, którego
celem jest łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa –
poinformowała przewodnicząca KE, Ursula
von der Leyen (na zdjęciu). Polska będzie
jednym z największych beneficjentów tego
instrumentu. Tylko Hiszpania i Włochy
mogą liczyć na większe wsparcie.

Zmiany w rządzie
Jeszcze przed jesienną rekonstrukcją rządu do dymisji podali się dwaj
ministrowie: zdrowia – Łukasz Szumowski oraz spraw zagranicznych
– Jacek Czaputowicz. Pierwszego zastąpił dotychczasowy szef NFZ
Adam Niedzielski, drugiego były wojewoda łódzki Zbigniew Rau
(na zdjęciu).
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Lewy z pucharem
Bayern Monachium i grający w tym klubie polski napastnik Robert Lewandowski zdobyli Puchar Europy.
W rozegranym w Lizbonie finale Ligi Mistrzów 2020
Bayern pokonał Paris Saint-Germain 1:0. Lewandowski jest czwarty polskim piłkarzem, który zdobył
najwyższe trofeum klubowe Europy. Przed nim ta
sztuka udała się Zbigniewowi Bońkowi, Józefowi
Młynarczykowi i Jerzemu Dudkowi.

Polski kandydat
Film „Śniegu już nigdy nie będzie” w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała
Englerta będzie polskim kandydatem do
Oscara 2021 w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy – poinformował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
W filmie grają m.in. Maja Ostaszewska,
Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra
oraz Alec Utgoff, pochodzący z Ukrainy
aktor młodego pokolenia.

Powrót do szkoły
Mimo trwającej pandemii, większość uczniów –
zgodnie z decyzją MEN – wróciło do szkół
1 września. Ministerstwo przygotowało 10 ogólnych zasad bezpieczeństwa, które powinni
przestrzegać uczniowie. Jednocześnie zaznaczyło, że jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
u dziecka czy innych członków rodziny, zatrzymanie ucznia w domu w obawie przed zakażeniem
stanowi naruszenie obowiązku szkolnego.
Za uchylenie się od tego obowiązku grozi kara
pieniężna nawet do 10 tys. zł.

Testy
do rozliczenia
Przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach podatkowych wydatki na bezpieczeństwo całej załogi, także samozatrudnionych – podała „Rzeczpospolita”.
Według dziennika, w kosztach PIT/ CIT
można rozliczyć testy dla pracowników,
a także dla innych osób: działających
na zleceniach, umowach o dzieło
czy samozatrudnionych.
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Od stażystki do naczelnej
Krissah Thompson (na zdjęciu) to pierwsza czarnoskóra kobieta, która
została mianowana na stanowisko redaktor naczelnej amerykańskiego
dziennika „The Washington Post”. Ma nadzorować teksty dotyczące kolorowych społeczności i inicjować nowe projekty w tej dziedzinie. Thompson zaczynała pracę w „The Washington Post” przed dwudziestu laty jako
stażystka.

Dziennikarze apelują
Dziennikarze „The Wall Street Journal” zaapelowali do szefostwa
tego amerykańskiego dziennika o wyraźne oznaczanie artykułów
zawierających informacje oraz tych, które są opiniami. Według
sygnatariuszy apelu, gazeta traci na wiarygodności, gdy zaciera się
różnica pomiędzy informacjami a opiniami. Pod apelem podpisało
się 280 dziennikarzy i pracowników redakcji.

Protesty na Białorusi
Po wyborach prezydenckich na Białorusi rozpoczęły się masowe protesty
(na zdjęciu). Opozycja uznała, że wybory zostały sfałszowane, a zwyciężczynią powinna zostać ogłoszona Swiatłana Cichanouska, a nie Aleksandr
Łukaszenka. Milicja brutalnie rozpędzała protestujących, wielu z nich
zostało aresztowanych. Wśród zatrzymanych znaleźli też zagraniczni
dziennikarze, w tym polski fotoreporter Witold Dobrowolski, laureat Grand
Press Photo 2020. Został wypuszczony z aresztu po dwóch dniach.

Zatrzymania w Hongkongu
Niełatwo mają też dziennikarze w Hongkongu. Aresztowani tam zostali: założyciel krytycznego wobec
władz dziennika „Pinggwo Yatbou” („Apple Daily”)
Jimmy Lai oraz znana hongkońska działaczka demokratyczna Agnes Chow. Obojgu zarzucono złamanie
przepisów bezpieczeństwa państwowego. Według
narzuconych Hongkongowi przez Pekin przepisów
bezpieczeństwa państwowego, za nieprecyzyjnie
określone przestępstwa - działania separatystyczne,
terrorystyczne, wywrotowe lub zmowę z zagranicznymi siłami – można dostać nawet dożywocie.
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Kłopoty „Nowej Gaziety”
Niezależnej rosyjskiej „Nowej Gazietie” grozi
kara grzywny za domniemane rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat pandemii
koronawirusa w Rosji. Prokuratura uznała,
że w dwóch artykułach „NG” znalazły się fragmenty mogące wywołać panikę, z czym nie zgadza
się kierownictwo redakcji. Gazecie grozi grzywna
w wysokości 1 mln rubli (ok. 13,6 tys. USD).

Zdjęcia: Domena publiczna, Facebook, Twitter

Prasa na świecie
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Wojsko
na łamach
Według Centrum Badania Opinii Społecznej, aż 83% Polaków
ma zaufanie do wojska. Tylko jedna instytucja – Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy – cieszy się większym
poziomem zaufania (84%). Zaufanie do polskiej armii rośnie
sukcesywnie już od kilkunastu lat. Podobnie zresztą jak
zainteresowanie wojskiem i jego historią.
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W minionych latach tzw. prasa mundurowa miała przede
wszystkim charakter propagandowy. Po 1990 r. zmieniło
się to jednak diametralnie. Dziś czasopisma specjalizujące
się w tej tematyce to wysoce fachowe periodyki, przynoszące ekspercką wiedzę na temat m.in. historii, uzbrojenia,
nowych technologii, bezpieczeństwa itp. To jeden z ciekawszych obszarów rynku prasowego. Czasopisma zajmujące się
szeroko pojętą wojskowością, podobnie jak inne czasopisma
specjalistyczne nie są wydawnictwami wysokonakładowymi. Mają za to bardzo stabilną i wierną grupę czytelników.
Nie tylko dla żołnierzy

fot. gettyimages

Czasopisma zajmujące się szeroko pojętą wojskowością
czyta dziś nie tylko kadra oficerska i żołnierze Wojska
Polskiego. Pokaźną grupę czytelników stanowią miłośnicy armii, militariów, historii wojskowości. Z uwagi
na wysoki stopień fachowości po periodyki tego typu
sięgają również przedstawiciele władz państwowych,
biznesmeni z branży zbrojeniowej czy pracownicy ataszatów wojskowych.
– Nasze pisma są skierowane głównie do wszystkich profesjonalistów zajmujących się lotnictwem i obronnością, oczywiście do ludzi w różnych mundurach, różnych stopni – także.
Czytają nas wszyscy – od żołnierzy po generałów i ministrów
oraz np. finansiści zajmujący się przemysłem zbrojeniowym.
Czytają nas także przedstawiciele zagranicznych globalnych
koncernów lotniczych i zbrojeniowych. Nasze tytuły są na
biurkach decydentów i w domach ekspertów, są w ambasadach – dostarczane metodą elektroniczną naszym placówkom na całym świecie – mówi Wojciech Łuczak, wiceprezes
Agencji Lotniczej „Altair”, wydającej m.in. magazyny poświęcone lotnictwu i analizom obronnym.
– Z naszych badań wynika, że mamy następujące grupy
odbiorców: przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo
Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, menadżerowie i pracownicy polskiego przemysłu obronnego, pracownicy ośrodków
naukowo-badawczych, pracownicy instytutów technicznych, inni czytelnicy – wyjaśnia Andrzej Ulanowski,
dyrektor generalny Zespołu Badań i Analiz Militarnych
Sp. z o.o., wydawcy miesięcznika „Wojsko i Technika”.
– Dedykujemy naszą prasę wszystkim, którzy interesują
się sprawami polskiej armii, armii innych państw, geopolityką oraz szeroko rozumianą obronnością. Ciekawe
tematy znajdą także osoby cywilne zainteresowane
polityką międzynarodową, bieżącymi problemami bez-

pieczeństwa światowego, historią czy rekonstrukcjami
dawnych dziejów. Regularnymi czytelnikami „Polski
Zbrojnej” są także przedstawiciele najwyższych organów
państwowych. Nasze wydawnictwa regularnie trafiają
do Kancelarii Prezydenta, Premiera, wszystkich przedstawicielstw wojskowych w Polsce, dyrektorów departamentów MON, dowódców rodzajów sił zbrojnych oraz do
zwykłych żołnierzy – opowiada Marta Szulc z Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.
– Dzięki naszym publikacjom skutecznie docieramy do
kluczowych grup docelowych, takich jak rząd, ośrodki
naukowo–techniczne, kierowniczy szczebel przemysłu,
dowództwa sił zbrojnych, z których ponad 500 adresów
znajduje się na naszej liście VIP, tj. kluczowych osób związanych z obronnością otrzymujących nasze czasopisma
bezpłatnie. Ponadto odbiorcami naszych treści jest szerokie
grono hobbystów zainteresowanych sprawami obronności,
techniki wojskowej oraz historii najnowszej – zapewnia
Elżbieta Zychowicz z wydawnictwa Magnum–X Sp. z o.o.
Historia i nowoczesność
Czasopisma zajmujące się wojskowością nie cierpią na brak
tematów. Zajmują się praktycznie wszystkim aspektami,
związanymi ze współczesną obronnością – od rozwoju
uzbrojenia aż do zaawansowanych analiz geopolitycznych.
Częściej koncentrują się na nowoczesności niż historii, ale
ta również ma swoje stałe miejsce na ich łamach.
- Staramy się jako pierwsi rozpoznawać kierunki rozwoju,
którymi świat będzie dopiero podążał i podpowiadać rządzącym, jak to wykorzystać dla bezpieczeństwa i pokoju
naszego kraju – twierdzi Wojciech Łuczak z Agencji
Lotniczej „Altair”. Wylicza tematy, które zostały po raz
pierwszy poruszone właśnie na łamach tytułów wydawanych przez AL „Altair”, m.in. rosnący potencjał bojowych bezzałogowych statków latających czy rozwój grup
małych bezzałogowców bojowych z własną inteligencją,
sterowanych nie za pomocą nowej łączności laserowej.
– W ostatnich latach na rynku pojawiły się tytuły o niskiej wartości merytorycznej, skierowane raczej
do hobbystów, a nie do przedstawicieli sił zbrojnych czy
biznesu. Na tym tle nasze czasopisma wyróżniają się
wysoką wartością publikowanych treści oraz aktualnością podejmowanej tematyki. Artykuły naszych autorów są regularnie cytowane np. książkach i artykułach
naukowych z dziedziny bezpieczeństwa i obronności –
stwierdza Andrzej Ulanowski z Zespołu Badań i Analiz
Militarnych sp. z o.o.
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O tym, jak zmieniała się specyfika czasopism zajmujących się wojskowością, bardzo dobrze wie redakcja i wydawca „Polski Zbrojnej”.
To jedno z najstarszych, wydawanych do dnia dzisiejszego, polskich
czasopism. Pierwszy numer pisma został wydany w październiku 1921
roku. Przed wojną gazeta wychodziła jako dziennik i była wydawana
nieprzerwanie do wybuchu wojny. W 1997 roku gazeta przestała
ukazywać się jako gazeta codzienna i zaistniała jako tygodnik. Profil
gazety ostatecznie zmienił się w kwietniu 2012 roku – od tamtej pory
ukazuje się ona jako miesięcznik. – Aktualnie więcej uwagi poświęcamy na publicystykę, w tym szerokie i dokładne przedstawienie tematu
numeru, który co miesiąc jest dobierany pod aktualne trendy i najciekawsze wydarzenia z kraju i ze świata – mówi Marta Szulc z Wojskowego Instytutu Wydawniczego. „Polska Zbrojna” – dziś jedyny miesięcznik o tematyce wojskowej wydawany przez wojsko – zajmuje się
zarówno bieżącymi wydarzeniami w armii, problemami nurtującymi
żołnierzy, jak i najważniejszymi wydarzeniami geopolitycznych. Czytelnicy znajdą tu materiały dotyczące techniki wojskowej, felietony,
wywiady, relacje ze służby żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju czy po prostu porady prawne. Ponadto
na łamach miesięcznika można znaleźć artykuły z zakresu historii
wojskowości, ciekawostki dotyczące techniki wojskowej i militariów.

Przegląd najważniejszych tytułów
o tematyce wojskowej

Wojsko i Technika (wydawca: Zespół Badań
i Analiz Militarnych sp. z o.o.) – miesięcznik skupiający
swą uwagę na aktualnych problemach związanych
z bezpieczeństwem Polski i jej przemysłem
zbrojeniowym. Wiele uwagi poświęca także bieżącej
sytuacji polityczno – militarnej w regionie i na świecie,
nowym wzorom uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Lotnictwo Aviation International (wydawca:
Zespół Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o.) –
miesięcznik skoncentrowany na wydarzeniach
bieżących w lotnictwie, kosmonautyce oraz obronie
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, postępie naukowo–
technicznym, przemyśle i ludziach z nim związanych,
siłach powietrznych świata i konfliktach zbrojnych.

Armia współpracuje
Oczywiście przygotowanie fachowego czasopisma o tematyce wojskowej nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z armią. A ta dziś
na taką współpracę jest zdecydowanie bardziej otwarta niż przed
laty. Dowództwo doskonale rozumie, jaką rolę spełnia dziś informacja,
jak ważne jest rzetelne przedstawienie najważniejszych dla wojska
tematów czy problemów. Dziennikarze nie napotykają więc muru
wojskowych tajemnic.
- Ściśle współpracujemy z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP oraz
Ministerstwem Obrony Narodowej. Nasi dziennikarze uczestniczą
w najważniejszych wydarzeniach w branży obronnej w Polsce:
konferencjach, targach, sympozjach, seminariach, ćwiczeniach
wojskowych. Na łamach naszych czasopism regularnie pojawiają
się wywiady z oficerami pełniącymi ważne w funkcje w Siłach
Zbrojnych RP oraz cywilnymi pracownikami wojska, jak również
z politykami – mówi Andrzej Ulanowski, dyrektor generalny Zespołu Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o.
- Redakcja „Polski Zbrojnej” ściśle współpracuje z wojskiem na wielu
płaszczyznach. Dziennikarze nie tylko biorą udział w konferencjach
i takich uroczystościach, jak święta jednostek czy festyny militarne, ale także w różnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach. Dlatego
regularnie wyjeżdżają na poligony i spotykają się z żołnierzami różnych szczebli. Pracownicy redakcji uczestniczą jako prelegenci czy
eksperci w szkoleniach wojskowych czy debatach. Ponadto razem
z wojskiem pracujemy nad wspólnymi projektami – dodaje Marta
Szulc w Wojskowego Instytutu Wydawniczego.
Tak dobra współpraca jest z pewnością korzystna dla obu stron.
Czasopisma poświęcone wojsku i wojskowości to dziś fachowe, eksperckie periodyki, które na bieżąco prezentują i analizują wszystko,
co dzieje się w armii. A wojsko – dzięki m.in. otwartości na media –
zyskuje kolejne punkty zaufania społecznego.
DARIUSZ MATEREK
KARINA ZAWADZKA
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Polska Zbrojna (wydawca: Wojskowy Instytut
Wydawniczy w Warszawie) – miesięcznik wojskowych
opinii poświęcony poszczególnym rodzajom sił zbrojnych,
wydawany od 1921 roku. W myśl działania na rzecz promocji
Wojska Polskiego wychodzi naprzeciw czytelnika cywilnego.
Na łamach miesięcznika prezentowany jest szeroki zakres
treści publicystycznych, społecznych i kulturowych.

Polska Zbrojna. Historia (wydawca: Wojskowy
Instytut Wydawniczy w Warszawie) – kwartalnik
o tradycji i chwale polskiego oręża wydawany od
2017 roku. Tworzony przez historyków i wybitnych
specjalistów, stanowi wartościowe kompendium
najważniejszych faktów historycznych od czasu
odzyskania przez Polskę niepodległości po
współczesność.

Raport – wojsko, technika, obronność
(wydawca: Agencja Lotnicza „Altair”) – miesięcznik,
wydawany od 1997 r. Tytuł jest źródłem analiz spraw
bezpieczeństwa i obronności, kwestii przemysłu
obronnego i polityki obronnej - skierowanym
do wszystkich profesjonalistów i decydentów
zajmujących się szeroko pojmowaną obronnością.

Magazyn Lotniczy Skrzydlata Polska (wydawca:
Agencja Lotnicza „Altair”) – jeden z najstarszych
miesięczników lotniczych na świecie, obchodzi w tym
roku 90-lecie istnienia. Zajmuje się tematyką lotnictwa
cywilnego i wojskowego, użytkowego, sportowego oraz
przemysłem lotniczym w Polsce i na świecie.

REKLAMA

Nowa Technika Wojskowa (wydawca:
Magnum -X sp. z o.o.) – miesięcznik poświęcony
sprawom wojska, przemysłu obronnego oraz
bezpieczeństwa narodowego ukazujący się
nieprzerwanie od 1991 roku. To opiniotwórczy periodyk
zajmujący się szeroko pojętą tematyką wojskową
i obronną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z uzbrojeniem, wyposażeniem wojskowym
oraz przemysłem obronnym.

Lotnictwo - Magazyn Miłośników Lotnictwa
Wojskowego, Cywilnego i Kosmonautyki
(wydawca: Magnum -X sp. z o.o.) – ukazujący
się od 1998 r. magazyn poświęcony historii,
współczesności i perspektywom lotnictwa
wojskowego, cywilnego oraz kosmonautyce.
W czasopiśmie prezentowane są monografie
samolotów wojskowych i cywilnych statków
powietrznych, artykuły poświęcone węzłowym
problemom lotnictwa i kosmonautyki.

Morze Statki i Okręty (wydawca: Magnum -X sp.
z o.o.) – jest najważniejszym polskim czasopismem
poświęconym zagadnieniom związanym z szeroko
pojmowaną tematyką marynistyczną. Na łamach
periodyku poruszane są tematy nie tylko
o charakterze militarnym, ale także z zakresu żeglugi
handlowej oraz polityki, problemy współczesne
jak i historyczne. Wiele miejsca zajmują dzieje
konfliktów morskich.

Strzał. Magazyn o broni (wydawca: Magnum
-X sp. z o.o.) – czasopismo o broni palnej, broni
pneumatycznej, ASG, sporcie strzeleckim oraz
wszystkim co strzelców i pasjonatów broni interesuje.
Najdłużej ukazujące się i najlepsze polskie pismo
fachowe o broni i strzelectwie tworzone przez
miłośników broni i do miłośników broni skierowane.

Technika Wojskowa. Historia (wydawca:
Magnum -X sp. z o.o.) – to czasopismo poświęcone
historii wojskowości i techniki wojskowej.
Ma na celu przybliżenie wielu aspektów wojen
toczonych w XX wieku. Materiały zamieszczane
w czasopiśmie są przeznaczone zarówno dla osób,
które rozpoczynają swoja przygodę z historią jak
i tych, które zawodowo zajmują się tą tematyką.
Zamieszczane w czasopiśmie artykuły mają
charakter monograficzny i analityczny.
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Nowe punkty, produkty,
nagrody i …wyzwania
fot. archiwum

W naszym jubileuszowym cyklu prezentujemy ostatnie 5 lat z historii Kolportera. Lata 2015 – 2020 to w historii
spółki czas wielu ciekawych i nowych inicjatyw, nowych produktów, ale też zupełnie nowych wyzwań.

Nowa koncepcja wizualna saloniku Kolportera
• Na początku 2015 r. Kolporter zmienił
koncepcję wizualną saloników
prasowych i salonów Top–Press.
Dominującą barwą wystroju stał
się grafit, uzupełniony żółtymi
lub czerwonymi akcentami.
Zainstalowane zostało też oświetlenie
punktowe, a regały podświetlono
diodami ledowymi. Kolporter
wcześniej kilkakrotnie zmieniał
koncepcję wizualną swojej sieci
handlowej, ale po raz pierwszy
gruntowne zmiany objęły cały punkt
sprzedaży - od podłogi aż po sufit.
• W połowie 2016 r. Kolporter dołączył
do ogólnopolskiego programu
dedykowanego seniorom – „Otwarci
50+”. To inicjatywa, która łączy firmy
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otwarte na osoby po 50 roku
życia – zarówno jeśli chodzi
o zatrudnienie, jak i ofertę produktów
czy usług.. Dołączając do programu
Kolporter potwierdził, że seniorzy są
ważnymi dla niego kontrahentami
i w swoich działaniach kieruje się
odpowiedzialnością za tę grupę
klientów.
• Pod koniec 2016 r. Kolporter po raz
kolejny znalazł się w gronie laureatów
„Złotej Setki” – rankingu największych
firm regionu świętokrzyskiego.
Spółka została uhonorowana dwoma
nagrodami – jako największa firma
handlowa w regionie i druga pod
względem wielkości firma w całym
województwie.

• W marcu 2017 r. Kolporter – jako
jedyna polska firma – został
nominowany do międzynarodowej
nagrody, przyznawanej przez
największego na świecie dystrybutora
kart podarunkowych – firmę
Blackhawk Network. Kolporter został
doceniony za działania marketingowe
i handlowe, popularyzujące w Polsce
karty podarunkowe. Nominacje
i nagrody wręczono podczas
konferencji, która odbyła się w dniach
7-8 marca 2017 r. w Londynie.
• Oddział Logistyki Centralnej
Kolportera wymienił na początku
kwietnia 2017 r. dziewięć ciągników
siodłowych na najnowszy model
Mercedesa Actros. Dotychczasowe
pojazdy służyły przez ponad 5 lat,
każdy z nich przejechał przeszło
1,1 miliona kilometrów. Przez parę
miesięcy Kolporter testował różne
marki, ostatecznie decydując się
na sprawdzone Actrosy.
• W sierpniu 2017 r. Kolporter został
wyróżniony godłem „Życzliwa Firma”,
nadawanym przez Polski Program
Jakości Obsługi. Ten certyfikat
przyznawany jest firmom, które
politykę prokliencką uważają
za jeden z głównych filarów swojej
działalności. Laureaci wyłaniani
są na podstawie analizy opinii
na temat firmy, opublikowanych
przez realnych klientów w portalu
jakoscobslugi.pl, a także na podstawie
badań prowadzonych metodą
„tajemniczego klienta”.

fot. archiwum
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Charakterystyczny kiosk na kieleckim rynku to replika punktu uruchomionego
na początku XX wieku
• W grudniu 2017 r. na kieleckim
Rynku otwarty został najbardziej
oryginalny salonik Kolportera.
To odwzorowany neorenesansowy
okrągły kiosk, z charakterystyczną
kopułą, zakończoną iglicą.
Pierwowzór został uruchomiony
na kieleckim rynku w 1910 r. przez
Zenona Kiebabczego i działał aż do
1946 r. Trzy podobne typu punkty
z prasą znajdowały się także w innych
częściach miasta. Wszystkie należały
do zajmującej się kolportażem prasy
rodziny Kiebabczy. Wywodząca się
z Armenii rodzina Kiebabczy była
w tamtych czasach liderem na rynku
sprzedaży prasy w Kielcach.
• Za cały 2017 r. firma Kolporter została
uhonorowana certyfikatem „Złoty
Płatnik 2017” i tym samym znalazła
się w elitarnym gronie szczególnie
wiarygodnych, zaufanych i rzetelnych
partnerów biznesowych. Certyfikat
„Złoty Płatnik” przyznawany jest od
2014 roku przez firmę Euler Hermes
– wiodącego na świecie dostawcę
rozwiązań w zakresie ubezpieczeń
i windykacji należności. Wyróżnienie
jest przyznawane firmom za
zachowanie najwyższych standardów

płatniczych i uzyskanie, w danym
roku, najwyższego tzw. Wskaźnika
Moralności Płatniczej. Kolporter
spełnił wszystkie rygorystyczne
kryteria procesu weryfikacyjnego:
uzyskał wysoki Wskaźnik Moralności
Płatniczej (PMI) oraz rating na
poziomie powyżej CCC, a wszystkie
zobowiązania płatnicze w 2017 roku
zrealizował rzetelnie i terminowo.
• W 2018 r., w związku z poważnymi
problemami jednego z dystrybutorów,
Kolporter przejął na siebie ciężar
dbałości o utrzymanie płynnych
dostaw prasy do większości

miejscowości w Polsce. Spółka
dostarczała prasę do blisko
24 tysięcy punktów, zlokalizowanych
na terenie całego kraju,
do wszystkich powiatów i gmin.
Ponad 50 procent odbiorców prasy
stanowiły punkty zlokalizowane
w miejscowościach liczących poniżej
50 tysięcy mieszkańców. Największą
grupę punktów handlowych,
do których Kolporter dostarczał
prasę, stanowiły sklepy spożywcze
i spożywczo-przemysłowe. –
Dowozimy i będziemy dowozić
prasę wszędzie tam, gdzie jest na
nią zapotrzebowanie – zapewniał
Grzegorz Fibakiewicz, prezes
Kolportera. Dzięki swojej aktywności
Kolporter w 2018 r. umocnił się na
pozycji lidera i powiększył swój udział
w rynku dystrybucji prasy .
• W 2019 r. Kolporter podjął
działania proekologiczne. Najpierw
spółka wycofała z sieci saloników
wszystkie rodzaje foliowych
reklamówek. Zastąpiły je bawełniane,
biodegradowalne torby. Kilka
tygodni później z wszystkich
saloników wycofano rolki
paragonowe zawierające bisfenol.
Kolporter dołączył w ten sposób do
ogólnopolskiej akcji „Zdrowy Paragon”,
której inicjatorem była firma Emerson
Polska – jeden z największych
na polskim rynku producentów
i dostawców rolek kasowych.

W marcu 2020 r. wybuchła pandemia koronawirusa. Kolporter,
podobnie jak większość firm w kraju, przeszedł częściowo w tryb
pracy zdalnej. Dostawy prasy odbywały się jednak i odbywają nadal
w niezakłócony sposób. „Każdego dnia dokładamy wszelkich starań,
aby zapewnić sprawną dostawę wszystkich tytułów prasowych
do punktów sprzedaży, a co za tym idzie – do czytelników. Jako
lider krajowego kolportażu jesteśmy świadomi odpowiedzialności,
która na nas ciąży. Dlatego wdrożone przez nas wzmożone środki
bezpieczeństwa oraz reorganizacja pracy nie wpłynęły na realizację
naszych codziennych obowiązków. Wszystkie dostawy prasy
odbywają się w normalny sposób i są w pełni zabezpieczone”
– napisał Zarząd spółki w specjalnym piśmie do swoich kontrahentów.
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Trzymam
się swojej
zagrody
Olga Bończyk to kobieta pracująca. Występuje w serialach, gra w spektaklach
teatralnych, nagrywa płyty. Chwile wytchnienia od zgiełku znajduje we
własnym domu. I choć w tym roku musiała zrezygnować z wakacyjnych planów,
nie narzeka. U siebie czuje się najlepiej.
Czy okres izolacji związanej zpandemią był dla
Pani czasem odpoczynku?
– Był czasem odpoczynku połączonego z burzą
w głowie, zamętem i lękiem, co dalej, co z nami
aktorami. Kiedy wszystko już praktycznie ruszyło, my cięgle siedzimy w domach i nic nie robimy. Oczywiście, zaczęły się próby w teatrach,
jest nadzieja, że we wrześniu ruszymy,
ale sytuacja jest dla nas naprawdę niepokojąca.
Martwi nas to, że jesteśmy wyrzuceni poza
nawias, jesteśmy od pół roku bezrobotni.
To napawało mnie i ciągle napawa poczuciem
niepewności, ale wierzę, że to się skończy.
Jak wykorzystała Pani ten przymusowy odpoczynek?
– Poprzyszywałam guziki, podoklejałam listwy,
które odpadły, wymieniłam żarówki, zrobiłam
rzeczy, na które wcześniej nie miałam czasu.
Nagrywałam piosenki, bardzo przyspieszyłam
prace nad moją płytą, która ukaże się jesienią.
Dużo rzeczy zrobiłam, bo jestem osobą, która
zawsze sobie znajdzie zajęcie. Natomiast ciągle
miałam z tyłu głowy, że te wszystkie działania
są tylko ukrywaniem się przed rzeczywistością,
która nie jest dla nas dobra. Nikt nic nie wie, jest
czarna dziura pod nami. Fruwamy na skrzydłach, które mieliśmy dopięte przed pandemią
i jeszcze się utrzymujemy na powierzchni, ale
już zaczyna nam brakować energii. Jeśli to
dłużej potrwa, to podejrzewam, że połowa z nas
artystów wpadnie w poważną depresję, bo my
jesteśmy po prostu uzależnieni od sceny i od pra-
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cy, a świadomość tego, że inni już pracują, a my
wciąż nie, jest bardzo przygnębiająca.
Powiedziała Pani, że pracowała nad płytą.
Czego możemy się spodziewać?
– Płyta ukaże się jesienią, już ją praktycznie
kończę. Niedawno nagrałam teledyski do dwóch
singli. Jest to autorska płyta, z premierowymi
piosenkami. Teksty do większości z nich napisałam sama. Za muzykę odpowiada Aleksander
Woźniak, producent muzyczny, znakomity
pianista. Podjęłam z nim współpracę blisko rok
temu, świetnie nam się razem pracuje. Piosenki,
które wychodzą spod jego skrzydeł są bardzo
melodyjne, a jednocześnie nieoczywiste, mają
wszystkie cechy przebojów, ale są na takim
poziomie, jakiego ja oczekuję od dobrej muzyki.
Z powodu pandemii spędziliśmy ostatnio
więcej czasu w, jak to Pani powiedziała, swoich
zagrodach. Bez czego nie wyobraża sobie Pani
swojego domu?
– Bez ciszy. Jestem jej nieustannie spragniona. Wychowywałam się w ciszy, bo miałam
niesłyszących rodziców. Jak się żyje w mieście
i uprawia taki zawód, jaki ja uprawiam, cisza jest
ogromnym luksusem. Mieszkam sama i najbardziej kocham swój dom właśnie za ciszę, której
nikt mi nie burzy. Mogę sobie usiąść czy pomedytować, zapaść w siebie, porozmawiać sama
ze sobą. Cisza jest do tego niezbędna, a nigdzie
nie znajdę takiego spokoju jak we własnym
domu. Oczywiście bardzo lubię swoje mieszka-
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Olga Bończyk – polska aktorka teatralna,
filmowa i wokalistka. Jest absolwentką
wydziału wokalno-aktorskiego Akademii
Muzycznej we Wrocławiu. Przez wiele lat
koncertowała z zespołem Spirituals Singers
Band. Jest ambasadorką akcji profilaktyki
raka piersi „Zdrowy Nawyk – Zdrowe Piersi”.
Związana jest m.in. z teatrami: Piosenki we
Wrocławiu; Rampa, „Roma”, Kamienica, Projekt Teatr Warszawa. Grała w wielu serialach
telewizyjnych – m. in. „Na dobre i na złe”, „Prawo Agaty”, „Barwy szczęścia”, „Na Wspólnej”.

nie też za to, jakie jest, bo jest piękne i przystosowane
do wszystkich moich potrzeb, ale z tymi materialnymi
rzeczami jest tak, że raz się je ma, a raz się ich nie ma,
przychodzą i odchodzą. Podobnie jak z ludźmi. Przyjaźnię się z tymi, z którymi jest mi po drodze, a uciekam od
tych, którzy nie są lojalni, którzy mnie zawiedli. Rzeczy,
które ja mogę sama stworzyć, cenię sobie najbardziej.
Co lubi Pani robić w tym swoim cichym domu?
– To zależy od tego, jak intensywna jest moja praca.
Ostatnio ta intensywność się bardzo zminimalizowała
ze względu na pandemię. Jak mam dużo czasu, to na
przykład maluję obrazy. Ostatnio namalowałam trzy
portrety, w tym jeden swój.

fot. aKpa

Jest Pani samoukiem?
Tak, nie znam się na malarstwie, maluję tak, jak czuję,
tak długo, aż uznam, że jest pięknie. Dochodzę do
wszystkiego metodą prób i błędów. To jest moja ucieczka
w ciszę, sposób na oderwanie się od spraw zawodowych. Poza malowaniem nadrabiam zaległości filmowe,
czytam książki.
Jeżeli przyjmiemy optymistyczny scenariusz, że teatry
będą funkcjonować jesienią, to gdzie będziemy mogli
Panią zobaczyć?
– Na pewno na Scenie Relax w ,,Abonamencie na szczęście”. Jest to spektakl o dojrzałej kobiecie, która przeszła
już w swoim życiu wszystkie meandry związków damsko-męskich: zakochiwała się, była porzucana, rozkochiwała w sobie i porzucała. Gram też w Teatrze Capitol
w spektaklu ,,O co biega?”, na który bardzo serdecznie
zapraszam, a także w Teatrze Komedia w ,,Atrakcyjnej
wdowie”. Jest jeszcze przepiękny spektakl ,,Za rok o tej
samej porze”, który gramy po Polsce. Trwają też próby
do ,,Kwartetu”, który będzie miał premierę w listopadzie
w Operze Kameralnej. Jak widać, pracy jest sporo, tylko
niech to wszystko w końcu ruszy.
Rozmawiała Adriana Nitkiewicz/AKPA
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Koz³y prezydenta

W

poniedzia³ek 17 sierpnia zebra³ siê zarz¹d
klubu. Wyniki kilkugodzinnej debaty by³y takie: zostaje prezydent, zostaje dyrektor
sportowy (który jednak potem
sam poda³ siê do dymisji), leci
trener, z pi³karzami siê jeszcze
zobaczy. Zaszlachtowano wiêc
Quique Setiena – dziœ mo¿na postawiæ tezê, ¿e zosta³ wziêty
w styczniu tylko po to, by za kilka miesiêcy z³o¿yæ go na o³tarzu
w charakterze koz³a ofiarnego
– a prezydent umy³ rêce stwierdzaj¹c, ¿e Barcê gnêbi wy³¹cznie
kryzys sportowy, nie zaœ organizacyjny.
Prezydent Josep Bartomeu wie,
co siê stanie, jeœli kolejnym szefem
klubu zostanie ktoœ mu nieprzychylny: natychmiast jego rz¹dy zostan¹ przeœwietlone, co niechybnie
skoñczy siê sal¹ s¹dow¹. Podanie siê
do dymisji i wybory teraz to by³aby
wiêc klêska pewna i totalna. Poniewa¿ zarz¹d tworz¹ w tej chwili wy³¹cznie ludzie Bartomeu, bo pozostali ju¿ dawno odeszli, jasne by³o,
¿e elekcja nie zostanie ustalona na jesieñ tego roku. Z drugiej
strony og³oszenie, ¿e kadencja zostanie dokoñczona i wybory odbêd¹
siê w czerwcu albo lipcu 2021 mog³oby zanadto rozdra¿niæ socios.
Dlatego te¿ uchwalono ich termin
na dzieñ pierwszego meczu Barcelony na Camp Nou po 15 marca.
To bardzo sprytny ruch Bartomeu.
W tym czasie najprawdopodobniej
zespó³ nie odpadnie jeszcze z walki
o ¿adne wa¿ne trofeum. Wspomnienie upokorzenia z Bayernem
przyblaknie, liczy³o siê bêdzie to, by
nie
rozpraszaæ
dru¿yny
przed æwieræfina³ami Ligi Mistrzów 2021-22.
Los Quique Setiena by³ oczywiœcie przes¹dzony; wprawdzie w ankiecie „Marki” na pytanie kto jest
winny nieudanego sezonu i kompromitacji w meczu z Bayernem
tylko 6 procent kibiców odpowiedzia³o ¿e on, ale równoczeœnie a¿
(choæ mo¿e tylko) 77 procent wyrazi³o zdanie, ¿e powinien odejœæ,
w czym w istocie rzeczy nie ma
sprzecznoœci. Natomiast ciekawe
jest to, ¿e zarz¹d nie zwolni³ Erica
Abidala z posady sekretarza tech-

nicznego, czyli w tej chwili de facto
dyrektora sportowego. W 2018 roku zast¹pi³ on Roberta Fernandeza,
a od odejœcia Pepa Segury w 2019
mia³ na swojej dzia³ce absolutn¹
w³adzê. We wspomnianym sonda¿u a¿ 62 procent respondentów odpowiedzia³o, ¿e kierownictwo sportowe, które podejmowa³o z³e decyzje jest g³ównym winowajc¹ (miêdzy Abidalem a Setienem znaleŸli
siê jeszcze pi³karze – 32%). Tak wiêc
zatrzymanie Abidala wygl¹da³o
na samobójczy krok Bartomeu, jednak by³o w istocie rzeczy chwytem
bardzo sprytnym. Œcinanie na raz
dwóch koz³ów ofiarnych to bowiem niezwyk³e marnotrawstwo.
Poœwiêciwszy jednego, drugiego lepiej zatrzymaæ sobie na póŸniej. I tak nale¿a³o odczytywaæ przed³u¿enie mandatu Abidala. Mia³
posprz¹taæ po sobie, czyli sprzedaæ
graczy zbêdnych, a sprowadziæ nowych, po czym zostaæ zdymisjonowanym przy kolejnym kryzysie.
Przejrza³ jednak tê grê i poprosi³
o rozwi¹zanie kontraktu.
Przed Ramonem Planesem, który wspó³pracowa³ z Abidalem, a teraz go zast¹pi³, zadanie herkulesowe, o ile nie syzyfowe. Trzeba
sprzedaæ wiêkszoœæ gwiazd.
Po pierwsze dlatego, ¿e lud domaga siê rewolucji kadrowej w zespole, a po drugie, gdy¿ bud¿et p³acowy Barcelony pêka w szwach. Ba,
ale jak to zrobiæ? Z weteranów tylko Luis Suarez (chce go Ajax) i Ivan
Rakitiæ (stara siê o niego Sevilla)
maj¹ kontrakty do 2021 roku, reszta – znacznie d³u¿sze. A przecie¿
Gerardowi Pique, Sergio Busquetsowi, Jordiemu Albie, Arturo Vidalowi, Antoine’owi Griezmannowi
nikt nie zap³aci tyle, ile maj¹
na Camp Nou. O ile Suarez i Rakitiæ ze wzglêdu na rych³e wygaœniêcie umowy gotowi s¹ zejœæ
z pensji w zamian za kilkuletni
kontrakt w nowym klubie, o tyle
pozostali nie maj¹ takiego zamiaru.
Dobre wieœci nap³ynê³y w minionym tygodniu z Anglii, gdy¿
„Manchester Evening News” napisa³, ¿e MU chce w pakiecie za ¿yw¹
gotówkê pozyskaæ kwartet: Rakitiæ,
Umtiti, Dembele, Vidal. Czy to
jednak nie jest zbyt piêkne, ¿eby
mog³o byæ prawdziwe? ■
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II EDYCJA KONKUR S U

Kategoria 1
miejsce

kwota brutto

1
1000 zł
		
2
750 zł
		
3
500 zł
4
400 zł
5
350 zł
6
300 zł
7
250 zł
8
200 zł
9
150 zł
10 100 zł

REKLAMA

Kategoria 2
imię i nazwisko

miejsce

kwota brutto

imię i nazwisko

Przemysław Kaźmierczak,
Katarzyna Kaźmierczak (s.c)
Krzysztof Szopiak,
Natalia Szopiak (s.c)
Urszula Siwik-Pidperyhora
Przemysław Zabój
Iwona Procyk
Dorota Wójtowicz
Anna Kaczmarek
Anna Dąbrowska
Albert Śliwa
Marta Głębocka

1
2
3
4
5
6
7
8

1000 zł
750 zł
500 zł
400 zł
350 zł
300 zł
250 zł
200 zł

Jarosław Mikusek
Małgorzata Klimek
Monika Ćwik
Mirosława Nowak
Zdzisława Ziółkowska
Janina Specht
Daniel Misiak
Tomasz Orman

Kategoria 3
miejsce

kwota brutto

1
2

1000 zł Krzysztof Bandurski
750 zł Bernard Soja

imię i nazwisko
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PATENTY
WSTAWAJ ŁATWIEJ
Dźwięk budzika jak syrena okrętowa?
To zły pomysł, bo jak wykazały badania
uczonych z RMIT University, jeśli Twój
alarm jest naprawdę alarmujący i przenikliwy, jesteś rozespana i niepozbierana
dłużej niż wtedy, gdy budzi Cię dźwięk
łagodny i melodyjny. Jeśli masz wątpliwości – spróbuj sama, najlepiej w dzień
wolny od pracy. Albo ustaw ten łagodny
budzik na pół godziny wcześniej.

POPATRZ NA KWIATKI
Japońscy uczeni ustalili, że
wystarczy przez trzy minuty
popatrzeć na roślinkę, żeby
poziom stresu zauważalnie
się obniżył. Co więcej, u 27%
uczestników badania po
miesiącu takiej prostej
roślinoterapii w pracy tętno
zwolniło trwale.

30%

Uczeni z Harvardu ustalili, że o tyle procent częściej
chorują na nowotwory nerek, krwi i trzustki ludzie,
którzy mają choroby dziąseł. Jak zapobiegać stanom
zapalnym dziąseł? Najprostszy sposób to używanie nici
dentystycznych, które usuwają osad z przestrzeni międzyzębowych i chronią przed osadzaniem się kamienia.

CO W NUMERZE?

• Naomi Watts zdradza, jak
dba o ciało i psychikę.
• Na czym polega starzenie
i jak je spowolnić
• Test: ile lat ma Twoje ciało?
• Menopauza to nie koniec
świata
• Masuj sobie twarz
• Nowe metody
antykoncepcji
• Gdy seks sprawia Ci ból

PATENTY

200 mg
Tyle kofeiny to dawka idealna, żeby poprawić zdolność
koncentracji. Mniej więcej tyle (ok. 190 mg) jest w trzech
espresso. Do wykorzystania przed zebraniem.

Krople miętowe
Zespół jelita nadwrażliwego
(IBS) objawia się przewlekłymi
bólami brzucha, wzdęciami,
biegunką lub zaparciem. Jak
wynika z metaanalizy 12 badań,
opublikowanej w piśmie „BMC
Complementary alternative
Medicine”, olejek z mięty pieprzowej
jest skutecznym i bezpiecznym
środkiem w łagodzeniu objawów.
Stary sposób się sprawdza.

Boli kolano?
Jeżeli zauważysz, że np. często po
piwie bolą Cię stawy, rozważ zmianę
trunku. Może być tak, że akurat piwo
wywołuje stan zapalny, a np. wino nie
będzie dawało takiego efektu.

CO W NUMERZE?

• Anthony Joshua, Mat Fraser, Eliud Kipchoge, Lewis
Hamilton, Chris Froome.
Mistrzowie.
• Jak zwiększyć wydolność
• Nowy lek na depresję
• Domowy treninig w 15 min
• Mięśnie z białka,
ale nie z mięsa
• Seks w czasie upałów
• Jedzenie w puszce

z
3
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FAKT poleca!
JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 8,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 7,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 9,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 9,99 zł

DOBRE
CHWILE
zawsze w piątek z FAKTEM!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 11,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 16,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 8,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 14,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 16,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 9,99 zł

Od 8 WRZEŚNIA
W SPRZEDAŻY!

Tom XXI tylko 13,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 8,99 zł

FAKT
TV
zawsze w czwartek z FAKTEM!
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Wydziedziczenie
członka rodziny
Paulina Janik-Witkowska
Pracownik ds. Prawnych
Pretorius Sp. z o.o.
Zasadą jest, że spadek przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego. Spadkodawca może
jednak sporządzić testament i całość albo część spadku zapisać innej osobie, pomijając osoby
bliskie. Interes majątkowy osób pominiętych w testamencie zabezpiecza zachowek, czyli należne
roszczenie pieniężne. Jeżeli spadkodawca chce nie tylko pominąć osoby najbliższe w testamencie,
ale również pozbawić ich prawa do zachowku, to wówczas może je wydziedziczyć.
Czym jest wydziedziczenie
Kwestia wydziedziczenia w świetle
przepisów prawa polega na formalnym pozbawieniu przez spadkodawcę
w testamencie spadkobierców prawa
do zachowku. Co najważniejsze, wydziedziczenie to nie pominięcie spadkobiercy ustawowego w testamencie.
Wydziedziczeniem we właściwym
ustawowym znaczeniu jest pozbawienie uprawnionych zachowku z mocy
prawa. Aby wydziedziczyć członka
rodziny, przede wszystkim należy
sporządzić testament, a w jego treści
umieścić oświadczenie o wydziedziczeniu. Skuteczne wydziedziczenie
pozbawia możliwości uzyskania
zachowku. Wydziedziczeniem jest
pozbawienie dzieci, małżonka
lub rodziców spadkodawcy prawa
do zachowku, czyli prawa do części
udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu, gdyby spadkodawca w testamencie nie zapisał majątku
komuś innemu.
Kto nie dostanie zachowku
Wydziedziczenie musi być poparte
określonymi przesłankami, muszą
zachodzić okoliczności wskazane
w Kodeksie Cywilnym. Może być
ono dokonane wyłącznie w testamencie. Wydziedziczenie wiąże się
z odebraniem przywilejów, lecz nie
jest ono dowolne. Zachowku zostanie
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pozbawiony m.in. ten, kto wbrew
woli spadkodawcy postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia
społecznego. Przykładowo wydziedziczyć można członka rodziny
utrzymującego się z działalności
przestępczej, hazardzistę, alkoholika, narkomana itp. Takie sposoby zachowywania się muszą być
stałe i ciągłe. Wydziedziczony może
zostać również ten, kto dopuścił się
względem spadkodawcy albo jednej
z najbliższych mu osób umyślnego
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności. Kolejnym przypadkiem wydziedziczenia jest uporczywe niedopełnianie obowiązków
rodzinnych względem spadkodawcy
– nieutrzymującego z nim kontaktu,
nieudzielającego pomocy w trakcie
choroby oraz niewywiązującego się
z obowiązku alimentacyjnego. Osobę
pozbawioną zachowku, czyli wydziedziczoną, traktuje się tak, jakby
nie dożyła otwarcia spadku. Wydziedziczenie pozwala na odebranie
konkretnym członkom rodziny szans
uzyskania korzyści przy podziale
majątku. Ponadto, przed spisaniem
testamentu, powinno się wiedzieć,
że wydziedziczenie nie rozciąga się
na wnuki, bo jeśli ojciec wydziedziczy syna, to jego dzieci, czyli wnuki
spadkodawcy, mogą się domagać
zachowku.

Przyczyny wydziedziczenia
Należy pamiętać, że spadkodawca
musi wskazać przyczynę wydziedziczenia w treści testamentu. Jednakże,
gdy wskazany powód wydziedziczenia był bezpodstawny, spadkobierca
taki może dowodzić jego bezzasadności na drodze sądowej. Dodajmy, że
nie każde zachowanie nieaprobowane
przez spadkodawcę będzie umożliwiało wydziedziczenie spadkobiercy.
Niespełnione aspiracje rodziców
nie są przesłanką do wydziedziczenia.
Nieosiągnięcie poziomu wykształcenia
oczekiwanego przez spadkodawcę
i w rezultacie niemożność podjęcia
pracy odpowiadającego jego aspiracjom, nie uzasadnia wydziedziczenia.
Zachowanie spadkobiercy musi być
długotrwałe, świadome i zawinione,
aby mogło być podstawa do pozbawienia zachowku. Jednorazowe zdarzenia nie uzasadniają wydziedziczenia.
Warto też pamiętać, że instytucja wydziedziczenia nie jest nieodwracalna.
Ważną kwestią jest fakt przebaczenia
spadkobiercy, co wyklucza możliwość
jego wydziedziczenia. Przebaczenie
jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. W wyniku
przebaczenia spadkodawca nie będzie
mógł już dokonać ponownego wydziedziczenia. Przebaczenie do swej
skuteczności nie wymaga zachowania
formy testamentowej.
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Czego nauczy
konsumentów pandemia?
Na naszych oczach rzeczywistość, którą znaliśmy, mocno ewoluowała. Koronawirus wpłynął
na codzienne życie każdego z nas. Inaczej spędzamy czas, ćwiczymy i wyznajemy inne wartości.
Zmianę nawyków żywieniowych w trakcie lockdownu zadeklarowało ponad 40 proc. badanych raportu
„Nawyki żywieniowe Polaków w czasie izolacji społecznej podczas epidemii koronawirusa 2020”. Co
więcej, zaczęliśmy lepiej planować zakupy, częściej korzystać z płatności bezgotówkowych oraz – co istotne
– zwracać większą uwagę na zdrowie nasze i innych. Czy można więc mówić o pozytywnych skutkach
pandemii?
Dzięki temu, że planujemy posiłki i zakupy, marnujemy mniej jedzenia. Jest to pozytywna wiadomość
patrząc na statystyki, w których nie wypadamy najlepiej. W Polsce rocznie marnuje się około 9 mln ton
żywności, która trafia do kosza. Statystycznie jedna osoba wyrzuca 235 kg jedzenia – wynika z danych
BIG InfoMonitor. Nowe nawyki dają szansę na odwrócenie tego trendu.
Zmianę nawyków żywieniowych w czasie lockdownu zadeklarowało ponad 40 proc. badanych.
Prawie połowa przyznała, że jadła zdrowiej, natomiast 60 proc. respondentów wskazywało też
na częstsze gotowanie w domu od podstaw – wynika z raportu. Co istotne, chcemy zachować
zdrowe nawyki także po epidemii.
Podobnie jest w przypadku zakupów. Zanim odwiedzimy sklep, starannie planujemy to, co chcemy
kupić, aby spędzić w nim jak najmniej czasu. Z listą zakupów, sporządzoną w domu, idziemy
do wybranego sklepu i kupujemy tylko to, co potrzebne. Jak pokazuje raport firmy Deloitte: The
Global State of Consumer Tracker powoli kończy się okres gromadzenia zapasów, który mogliśmy
obserwować jeszcze na początku pandemii. Aktualnie jedynie 38 proc. respondentów kupuje więcej
niż potrzebuje. Jest to wynik o 6 pp. mniejszy niż w połowie czerwca.
Ewolucje w sklepach
Aktualnie kreuje się nowa rzeczywistość i trendy w sektorze handlu. O tym, czy pójdziemy
do sklepu i czy będziemy do niego chętnie wracać, w dużej mierze decyduje dziś poczucie,
że jest w nim zachowany odpowiedni poziom higieny. Aż 3/4 Polaków wciąż obawia się
o bezpieczeństwo swoich bliskich – wynika z raportu Deloitte.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w sklepach stacjonarnych, zostały wprowadzone
odpowiednie przepisy. Przy kasach stanęły plastikowe przesłony, a na podłogach
linie wskazujące prawidłową odległość pomiędzy klientami. Sklepy coraz częściej
wprowadzają również nowoczesne rozwiązania, np. do dezynfekcji wózków
sklepowych, czy związane z odbiorem zamówienia dokonanego online – wskazuje
Marcin Zieliński, Head of Sales w Terytorium Sp. z o. o., jeden z twórców
streamPRO+.

Pandemia spowodowała również szereg zmian społecznych. Przez zamknięcie
w domach staliśmy się bardziej empatyczni, a także w większym stopniu
skupiliśmy się na życiu rodzinnym. Prawie połowa z nas zaczęła poświęcać
więcej czasu swoim bliskim i ma plan utrzymać tę zmianę na stałe – wynika
z danych Mindshare Polska. Wzrosło także nasze zainteresowanie
innymi. Zaczęliśmy dbać o siebie nawzajem.
Co ciekawe, strach przed koronawirusem zmusił nas
do skrupulatnego przestrzegania zasad higieny. Lepiej dbamy
o bezpieczeństwo. Efektem takiego zachowania jest znaczny
spadek zachorowań na inne choroby. Mycie rąk to prosta
czynność profilaktyczna, która chroni przed wieloma
zagrożeniami, np. przed chorobą brudnych rąk.
www.wiadomoscihandlowe.pl
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Poprawa relacji społecznych
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Klient bez maseczki
nie zostanie obsłużony
Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało stanowisko, zgodnie
z którym pracownik obiektu handlowego ma, na gruncie
obowiązujących przepisów prawa cywilnego, możliwość
odmowy dokonania sprzedaży, jeżeli klient odmówi
podporządkowania się nakazowi zakrywania nos i ust.
W takiej sytuacji odmowa sprzedaży będzie uzasadniona.
Obecnie pracownicy sklepów mogą jedynie zwrócić uwagę
i liczyć na wyrozumiałość ze strony klientów. Jeśli personel
sklepu spotyka się z agresywnymi reakcjami klientów,
to tutaj zaczyna się rola państwa i organów państwowych
egzekwujących obowiązek zakrywania nosa i ust. Dlatego
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji popiera stanowisko
Ministerstwa Zdrowia wskazujące, że placówki handlowe
mogą odmówić obsługi klientom ignorującym nakaz
zakrywania nosa i ust.
W stanowisku podpisanym przez Janusza Cieszyńskiego
resort zdrowia informuje, że pracownik obiektu
handlowego jak najbardziej może odmówić dokonania
sprzedaży. A to dlatego, że art. 543 kodeksu cywilnego
stanowi, że wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na

widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę
sprzedaży.
„Zatem prezentowanie publicznie informacji o konieczności
zakrywania ust i nosa (w miejscach ogólnodostępnych, w tym
w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach
handlowych lub usługowych i na targowiskach) należy uznać
jako warunek początkowy do skutecznego skorzystania
z oferty sprzedaży przez kupującego”. Zdaniem resortu,
zagadnienie to powinno być oceniane z punktu widzenia
zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.).
Resort zdrowia powołuje się również na uchwałę Sądu
Najwyższego z 31 lipca 1985 r. (sygn. III CZP 36/85),
w której zaakceptowano pogląd, że oferta sprzedaży może
być kierowana do określonej grupy nabywców. „Zatem
dopuszczalne jest zamieszczenie stosownej informacji
o konieczności zakrywania ust i nosa i korzystanie przez
sprzedających z uprawnień na gruncie prawa cywilnego” –
wskazuje MZ.
www.wiadomoscihandlowe.pl

REKLAMA

wiadomoscihandlowe.pl

OGÓLNOPOLSKI
MIESIĘCZNIK BRANŻOWY
SKIEROWANY
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unikalnych odsłon
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100%
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prenumerata

100%
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NAJBARDZIEJ
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*Źródło: GFK | Listopad 2018 | Dystrybucja i czytelnictwo
wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce

* dane za lipiec 2020 (źródło: Google Analytics)
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Bo Ty zawsze…
czyli jak się (nie)
porozumiewać
w związku
W najbliższym, wrześniowym
numerze Charakterów,
którego temat to RYTUAŁY DNIA
CODZIENNEGO znajdą Państwo:
NA TEMAT
• Czy w codziennym życiu potrzebujemy
rytuałów?
dr Ewa Jarczewska-Gerc
• Tabu w komunikacji z dzieckiem czy tabu
w nas? Wskazówki, jak wykorzystać
małe rytuały do pożegnania tabu
Kamila Olga Stępień-Rejszel
PSYCHOLOGIA I ŻYCIE
• Kim jestem – jako kobieta, matka, córka?
Psycholingwistyka i kody kultury
dr Małorzata Majewska
• Jak żyją, z czym się zmagają i co czują
chorzy na FAS?
Joanna Strzałko
TRENING PSYCHOLOGICZNY
• W jaki sposób poradzić sobie z toksyczną więzią w relacji partnerskiej?
Daniel Melerowicz
• Na czym polega duńska sztuka dobrego życia? Wskazówki do dbania o swój
dobrostan dzięki praktyce hygge
Marta Nowakowska
PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA
• Neseser, czyli cykl artykułów o tym,
czego naprawdę w życiu potrzebujemy,
kim jesteśmy, czego się boimy ?
Natalia de Barbaro
• Kim jest mężczyzna XXI wieku?
Bartek Pawlikowski
• Jak działają mechanizmy negocjacji
w relacjach – jak się komunikować?
dr hab. Katarzyna Waszyńska
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Komunikujemy się w pracy i domu, w trakcie spotkań
towarzyskich. Jednak rozmawianie nie zawsze oznacza
zrozumienie, a czasem prowadzi do nieporozumień
i barier między ludźmi. Jest to szczególnie widoczne,
gdy w grę wchodzą emocje, odmienne potrzeby czy sytuacje
konfliktowe. Jakie są najczęstsze przeszkody w komunikacji
w bliskich relacjach i jak możemy sobie z nimi poradzić?
„Odbijanie piłeczki”
Jedna z nich leży w naszym nastawieniu do partnera. To, co na początku
związku stanowiło źródło fascynacji drugą osobą, po latach może się
stać barierą. Gdy ukochana osoba myśli inaczej, robi nie tak, jak byśmy
chcieli, pojawiają się stwierdzenia: „Bo Ty ciągle, bo Ty nigdy”… Podobne sformułowania, nazywane w psychologii komunikatem typu „TY”,
prowadzą do zniechęcenia i wycofania się z komunikacji albo do swoistej
wymiany ciosów – „odbijania piłeczki”. Te dyskusje niektórzy potrafią
prowadzić przez kilka godzin. Jak można tego uniknąć?
Unikajmy generalizacji: „zawsze”, „nigdy”. Trudno wskazać w naszym życiu
przykłady reakcji, które występują zawsze lub nigdy się nie pojawiają.
Zamiast skupiać się na partnerze i na tym, żeby się zmienił, warto pomyśleć
o sobie: co chcę powiedzieć, co czuję, czego potrzebuję. Stanowi to pierwszy
krok do uruchomienia komunikatu typu „JA” .
Co podpowiada wewnętrzny głos
Ważna jest również analiza intrapsychicznej komunikacji.
Ten poziom związany jest z naszym wewnętrznym dia-logiem, myślami, które pojawiają się w naszej głowie.
Mogą one wpływać na to, co mówimy, jak mówimy, ale
również na to, jak i co słyszymy. Warto przyjrzeć się
temu, zobaczyć, czy nasze myśli nam pomagają
czy utrudniają realizować cele i potrzeby. Czy słyszę
to, co partner do mnie mówi, czy raczej siebie i swoje
myśli? Niektórzy żyją bardziej we własnej głowie niż
w realnych sytuacjach. Prowadzą skomplikowane
dialogi, wewnętrzne rozmowy z partnerem, przeżywają setki wyobrażonych sytuacji i scenariuszy,
które ich zdaniem mogą się zdarzyć.
Jak porozumieć się bez przemocy
Jeśli mówimy i/lub myślimy, że kobiety i mężczyźni „tak mają”, zwalnia nas to z poczucia odpowie-
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dzialności za nasze działania i reakcje. Tym samym nie uczymy się nowych
sposobów porozumiewania, bo przecież: „z kobietami i tak się nie można
dogadać”, „mężczyźni przecież myślą tylko o jednym”. To, co i jak mówimy,
nie jest zdeterminowane przez płeć. Komunikacja jest procesem, na który wpływ mają, jak pisze Zbigniew Nęcki „kulturowe zaprogramowanie,
system wartościowania, interpretowania i ujmowania świata według swojej
so-cjalizacji”. Nęcki wyjaśnia, że ludzie myślący stereotypami nie są w stanie dostrzec swoich błędów. Kierując się stereotypami, zdejmujemy z siebie
poczucie odpowiedzialności za nasze myśli, uczucia i działania.
Aby tego uniknąć i wspomóc proces porozumiewania się w związku, można wprowadzać w życie zasady Porozumienia bez Przemocy, jakie proponuje M.B. Rosenberg. Sformułował on czteroetapowy model komunikacji,
którego zastosowanie pomaga rozwiązywać konflikty i sytuacje trudne.
Są to:
spostrzeżenie – to, co widzę, słyszę… (bez ocen, generalizacji);
wyrażanie uczuć i stanów – to, co czuję: radość, złość, ból;
określenie własnych potrzeb związanych z uczuciami;
wyrażenie prośby – nie żądania.

Wstyd i poczucie winy
- co z nami robią?
Poczucie winy, niosąc za sobą motywację do poprawy zachowania w przyszłości, może mieć aspekt rozwojowy.
Wstyd jest natomiast dla człowieka
emocją o wiele bardziej nieprzyjemną
i trudną do zniesienia. Czy warto i można się go pozbyć? Emocji doświadczamy przez całe życie. Zaczynamy je
odczuwać jeszcze w okresie płodowym,
towarzyszą człowiekowi w jego pierwszym kontakcie ze światem, tuż po
narodzinach, komunikując otoczeniu że
wszystko jest w porządku (gdy dziecko
płacze) lub jest problem (gdy przyjściu
na świat towarzyszy głucha cisza). Od
tej chwili aż do momentu śmierci emocje będą z nami na dobre i na złe.

Oto przykład przebiegającej według tych zasad wypowiedzi: „Gdy widzę w zlewie brudne kubki, których używałaś(-eś) wczoraj przy kolacji, czuję złość. Chcę
rano móc zrobić sobie kawę w czystym kubku. Czy mógłbyś je umyć następnym razem?”. Ewentualnie – „Proszę Cię, abyś następnym razem je umył”.
Gdy rozmawiam o tej metodzie z parami w gabinecie, słyszę często dwa
stwierdzenia: „No tak, to jest teoria, ale w praktyce czasem trudno ją zastosować, bo za szybko wszystko się dzieje” lub: „To ja mam jeszcze ją/jego
prosić, żeby pozmywał po sobie? Każdy powinien to sam wiedzieć”.
Jeśli chodzi o pierwszy argument, zgadzam się z nim. Trudno nowy sposób
komunikacji od razu wprowadzić w życie. Na szczęście, jak większość technik,
można ją usprawnić przy powtarzaniu. Odnosząc się do drugiego stwierdzenia,
pamiętajmy, że różnimy się od siebie w zakresie potrzeby i oceny
wartości, kwestii czy celów. Starajmy się obserwować i informować bez oceniania. Tego dotyczy pierwszy etap NVC.

Konrad Piotrowski

Kłamstwa czy kłamstewka
Z kłamstwem spotykamy się bardzo
często. Paul Ekman – autor wydanej
w Polsce książki poświęconej kłamstwu – w jej tytule sugeruje, że występuje ono w polityce, biznesie i małżeństwie. Zapewne spotykamy je też gdzie
indziej. Ostatnio dużo uwagi poświęca
się fake newsom. To zjawisko nie jest
wprawdzie nowe, ale dzięki szybkiej
komunikacji informacje wprowadzające
w błąd rozchodzą się na cały świat i są
powtarzane. Dawniej też rozsiewano nieprawdziwe wiadomości, które
szkodziły innym ludziom, ale ich zasięg
był ograniczony. Czym faktycznie jest
kłamstwo? Potocznie przyjmuje się, że
jest to świadome wprowadzenie kogoś
innego w błąd.

O co rzeczywiście prosimy

KATARZYNA WASZYŃSKA

prof. dr hab. Tomasz Maruszewski
fot. gettyimages

Drugą kwestią porozumiewania się bez przemocy jest
uświadomienie sobie własnych uczuć i powiedzenie
o tym. Gdy je zobaczymy, możemy też wziąć za nie odpowiedzialność. Podobnie rzecz się ma z potrzebami. Gdy je
wyrazimy wprost, mamy większą szansę na ich zaspokojenie. Dobrze też, aby nasza prośba była, o ile to możliwe,
konkretna i precyzyjna. Abstrakcyjne albo bardzo
ogólne sfomułowania mogą być różnie rozumiane.
Zaprezentowany schemat wydaje się prosty,
a jednocześnie trudny. Jego łatwość polega
na przestrzeganiu konkretnych kroków.
Trudność dotyczy przedstawionych
powyżej mechanizmów leżących
u podłoża komunikowania się na każdym etapie. Analiza tych elementów
z pewnością może wzbogacić naszą
wiedzę o sobie i przyczynić się
do zrozumienia, co tak naprawdę dzieje się w trakcie rozmowy
z partnerem(-ką).
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Najczęściej cytowane
media w lipcu
Na pierwszym miejscu lipcowego zestawienia najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce znalazł
się Onet.pl. Wśród tytułów prasowych na szczycie podium jest „Rzeczpospolita” – wynika najnowszego
rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.
Ranking ogólny
Podium rankingu ogólnego, zawierającego piętnaście najczęściej cytowanych mediów lipca otwiera redakcja Onet.pl
z wynikiem ponad 5,2 tys. cytowań i prawie dwunastoprocentowym wzrostem liczby cytowań w stosunku do czerwca br.
Na miejscu drugim uplasowała się stacja TVN24, a za nią
„Rzeczpospolita”, której pozycja w stosunku do ubiegłego
miesiąca wzrosła o dwa miejsca za sprawą m.in. doniesień
o podwyżkach obejmujących pracowników Kancelarii Prezydenta oraz wywiadzie, którego tytułowi udzielił minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Tytuły prasowe
Podium kategorii w lipcu otwiera tytuł „Rzeczpospolita”, cytowany ponad 3,2 tys. razy. Na miejscu drugim, ze wzrostem
o jedną pozycję w rankingu, znalazł się „Dziennik Gazeta
Prawna” z wynikiem ponad 2,4 tys. cytowań, za nim natomiast uplasował się „Fakt”, osiągając ponad 1,8 tys. wzmianek
w mediach.
Tygodniki i dwutygodniki
Miejsce pierwsze kategorii zajął tytuł „Do Rzeczy”, cytowany
w lipcu 411 razy. Na drugim miejscu natomiast znalazła się
„Gazeta Polska”, której pozycja w rankingu wzrosła aż o pięć
miejsc w stosunku do maja br. – na łamach tygodnika wypowiadał się między innymi prezydent Andrzej Duda, analizowano również rozbieżne wyniki sondaży przedwyborczych.
Czołówkę tej kategorii, z wynikiem 205 cytowań zamyka
tygodnik „Wprost”, który od kwietnia 2020 jest wydawany
wyłącznie elektronicznie.
Miesięczniki i dwumiesięczniki
Najczęściej cytowanym – 547 razy – tytułem kategorii w lipcu
był miesięcznik edukacyjny dla młodzieży „Perspektywy”,
który przedstawił swój najnowszy Ranking Szkół Wyższych
2020. Na kolejnych miejscach podium znalazły się magazyny
„Forbes” oraz „Press”. Do rankingu zaklasyfikował się również
kobiecy magazyn „Elle”, w przypadku którego redaktorzy
odnosili się do wywiadu z aktorem Piotrem Stramowskim.
Tytuły ekonomiczne i biznesowe
W kategorii najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych
o profilu ekonomicznym i biznesowym na pierwszym miejscu
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znalazła się „Rzeczpospolita”, cytowana w lipcu ponad
3,2 tys. razy. Za nią, na miejscu drugim uplasował się „Dziennik Gazeta Prawna”, a podium zamyka „Puls Biznesu”, który
cytowany był 334 razy.
Media regionalne
W rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów regionalnych lipca na pierwszym miejscu, ze wzrostem o dwie pozycje
w rankingu, znalazło się Radio Poznań, cytowane 128 razy.
Tuż za nim uplasowało się Radio Kraków, natomiast miejsce
trzecie ze wzrostem o jedną pozycję zajęła „Gazeta Krakowska”, informująca o decyzji piłkarza Pawła Brożka dotyczącej
zakończenia kariery sportowej. Podobny wzrost zanotowała
również „Gazeta Wrocławska”, na której łamach informowano między innymi o problemach organizacyjnych związanych z wiecem Andrzeja Dudy we Wrocławiu.
Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów
przez inne media przeprowadzono na podstawie 47 602 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji,
oraz portali internetowych, w których pojawiały się nazwy
mediów prasowych; portali internetowych; stacji radiowych
i telewizyjnych lub tytuły ich programów. Badanie dotyczy
okresu 1-31 lipca 2020 roku.
Opr. GK
Źródło: Instytut Monitorowania Mediów

Nasz Kolporter 09/2020

14,99 zł

17,99 zł

14,99 zł

24,99 zł

24,99 zł

14,99 zł

14,99 zł

17,99 zł

© ABD Ltd/Ent. One | © 2020 Spin Master | © Rainbow and Antoniano di Bologna

NOWOŚCI DLA NAJMŁODSZYCH

www.msz.com.pl

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

Reklama KOLPORTER [08_20]_175x118 mm.indd 1

19.08.2020 15:34

Kolporter

nasz.kolporter.com.pl

kwiecień 2020 (268)

Bezpłatne pismo dla kontrahentów kolportera

Kolporter
Kolporter
Prasa
w czasach
pandemii
0 (269)

Twoja reklama!

Przedstaw swoją ofertę sprzedawcom
i kontrahentom Kolportera

HISTORIA
TERA
KOLPOR

CZERWIEC 2020 (270)

TEMAT MIESIĄCA

Bezpłatne pismo dla kontrahentów kolportera

Gigant z Kraju
CA
Kwitnącej WiśniTEMAT MIESIĄ

c
Czekają ć
ś
o
ln
a
RS
NKU
na noKOrm
dl a Sp

ni
10 kamie Kolportera
h
milowyc

Kontakt w sprawie reklamy
tel. 41 367 82 24
tel. kom. 510 030 119
e-mail: naszkolporter@kolporter.com.pl

portera

ów kol

trahent

o dla kon

ne pism

Bezpłat

nasz.kolporter.com.pl

Nasz Kolporter

nasz.kolpo

l
rter.com.p

maj 202

ców
Rzedaw

s. 45

HISTORIA
KOLPORTERA

TEMAT MIESIĄCA

Na szczęście
mieliśmy prasę...

Wiatr w żaglach
czyli zdobywanie
rynku

HISTORIA
KOLPORTERA

37

Nasz Kolporter 09/2020 | Historia prasy

Polskie gazety
we wrześniu 1939
Już po napaści Niemiec na Polskę, we wrześniu 1939 r., wiele polskich dzienników w dalszym ciągu
docierało do czytelników, a niektóre tytuły miały dziennie nawet dwa wydania, poranne i wieczorne.
Gazety zamieszczały relacje z frontu, komunikaty i obwieszczenia, ale bardzo dużo było też informacji
propagandowych, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością.

P

jak to, że wszyscy żołnierze broniący
Westerplatte zginęli na posterunku,
o czym poinformował
„Dziennik Polski”.
fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

oranne dzienniki,
które ukazały się
1 września 1939 r.,
nie zdążyły poinformować o hitlerowskiej
agresji. Informacje o wybuchu wojny znalazły
się dopiero w wydaniach
wieczornych. Np. „Wieczór Warszawski” pisał
już o nalotach i walkach
na lądzie, zamieścił też
orędzie prezydenta Ignacego Mościckiego.
Im gorzej, tym lepiej
W kolejnych dniach
września na łamach polskich gazet pojawiało się
coraz więcej wiadomości,
które dzisiaj nazwalibyśmy fake newsami,
a więc nieprawdziwymi informacjami.
Była to propaganda, mająca na celu
podtrzymanie morale wojska i ludności cywilnej. Jak zauważa Waldemar
Kowalski, „dla polskiej prasy – odwrotnie do rzeczywistości – im dalej
postępowały wypadki wojenne, tym
było dla Polaków lepiej”.
Ale w pierwszych dniach, gdy broniło
się Westerplatte, a Niemcy nie podeszli
jeszcze pod Warszawę, nie było propagandy, była za to nadzieja, że Polska
nie pozostanie osamotniona. „Goniec
Warszawski” pisał 2 września
na pierwszej stronie: „Lada chwila
zaczną grać armaty angielskie i francuskie”. Jak wiadomo, chociaż następnego
dnia Anglia i Francja wypowiedziały
Niemcom wojnę, do walk nie doszło.
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Mimo to „Chwila”, zdając relację z frontu
zachodniego, pisała, że Niemcy uciekają
w popłochu po natarciu francuskiej
armii. A 10 września, ukazujący się we
Lwowie, „Dziennik Polski” miał wciąż
złudzenia, pisząc: „Polska może zmobilizować 6 mil. żołnierzy, aby walczyć
wspólnie z najlepszym wojskiem francuskim”. Z kolei w „Expressie Porannym” można było przeczytać,
że polska kawaleria wkroczyła do Prus
Wschodnich, natomiast brytyjscy
lotnicy zbombardowali niemieckie bazy
marynarki wojennej. „Czas – 7 Wieczór”
zawiadamiał z dumą, że „30 polskich
samolotów zbombardowało Berlin”,
co oczywiście było nieprawdą. Tak samo

Wojna propagandowa

17 września Armia Czerwona zajęła wschodnie
tereny Polski, a w nocy
z 17 na 18 września prezydent Ignacy Mościcki,
premier Felicjan Sławoj-Składkowski i marszałek
Śmigły-Rydz uciekli do
Rumunii. Jednak według
„Czasu”, były to plotki rozsiewane przez propagandę
niemiecką. Gazeta pisała
też, że połączona polsko-angielska flota pokonała
Niemców w „wielkiej
bitwie” morskiej niedaleko Gdyni, zaś francuscy
i angielscy lotnicy mieli
już zawładnąć polskim niebem.
Nawiasem mówiąc, polska propaganda
w prasie (i w radiu) była odpowiedzią
na propagandę niemiecką. Np. Niemcy
o tym, że Warszawa się poddała, informowali na 20 dni przed jej rzeczywistym upadkiem.
Po kapitulacji Polski okupant zamknął
redakcje polskich gazet, zezwolił na
wydawanie tylko kilku – kontrolowanych przez siebie – tytułów, takich jak
„Nowy Kurier Warszawski”. Polacy pogardliwie nazywali je „gadzinówkami”.
GK
W tekście wykorzystano informacje
m.in. z artykułu Waldemara Kowalskiego
„Bijemy Niemców aż miło” w serwisie Natemat.pl
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Sprzedawaj
PRENUMERATY
TECZKOWE
ZALETY DLA SPRZEDAWCÓW

ZALETY DLA KLIENTÓW

• Masz zagwarantowaną sprzedaż

• najkorzystniejsza cena „Wyborczej”

przez cały miesiąc
• zyskujesz stałych klientów,

w prenumeracie teczkowej
• dogodny sposób i miejsce odbioru

którzy codziennie będą odwiedzali

• gwarancja dostępności

Twój punkt sprzedaży

• gwarancja zakupu

• masz możliwość automatycznego
przedłużania prenumeraty teczkowej
na kolejny miesiąc

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

Już dziś zadzwoń do Biura Obsługi Klienta lub wejdź na bezpłatny portal kontrahenta
(portaldlaklienta.kolporter.com.pl) i złóż zamówienie na prenumeratę teczkową „Gazety Wyborczej”.
Jeśli jesteś Partnerem prowadzącym Salonik Kolportera skorzystaj z opcji dostępnej w systemie iDetal
i zamów prenumeratę „Gazety Wyborczej”.
Egzemplarze prenumeraty teczkowej otrzymasz wraz z bieżącą dostawą prasy.
Cena sugerowana – około 15 % rabatu w stosunku do średniej ceny egzemplarzowej. Oferta dotyczy wydań „Wyborczej”
o zawartości odpowiadającej niższej z cen podanych na egzemplarzu.
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www.czasnawnetrze.pl

@czasnawnetrze

magazynczasnawnetrze
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ANGORA

TYGODNIK

®

WSZYSTKIE
GAZETY
W JEDNEJ!

WYPRAWKA
PANDEMICZNA.
Trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolneg0

WETO SENATU. Parlamentarzyści
i samorządowcy nie dostaną jednak zapowiadanych podwyżek
Rozmawiają przyjaciółki,
Karen i Trude.
– Mój mąż jest
okropnym alkoholikiem. Przepija wszystkie
nasze pieniądze – skarży się Karen.
– Z pewnością nie jest tak źle. Macie przecież piękny dom, dwa eleganckie samochody, jacht motorowy – zauważa Trude.
– Tak, ale wszystko to kupiliśmy za pieniądze z kaucji za butelki – wyjaśnia Karen.
(Niemcy, Express.de)


W eleganckiej restauracji para
świętuje srebrne wesele.
– Wiesz, przy tej niezwykłej okazji
muszę ci coś wyznać. Jestem daltonistką – zwierza się małżonka.
Na to mąż: – Ja także w dzień
naszego jubileuszu muszę ci coś
wyznać. Nie pochodzę z Frankfurtu, ale z Mombasy.
(Niemcy, Saarbrücker Zeitung)


Gdyby politycy do końca pandemii musieli zrezygnować z zarobków, to nie byłoby już żadnego koronawirusa!
(Włochy, qbarz.it)


– Jak poznać, że polityk kłamie?
– Rusza ustami.
(Włochy, paginainizio.com)



– Jak reaguje twoja żona, gdy
wracasz pijany?
– Nie jestem żonaty.
– To czemu pijesz?
(Włochy, qbarz.it)

Ogłoszenie:
Zapraszamy na ekstremalny
show „Dzień Otwartych Drzwi”. Zoo
miejskie.
(Ukraina, kp.ua)



Na ulicy spotyka się domowy kot
z dachowcem.
– Słuchaj, a kto cię karmi?
– Sam się żywię...
– No nieźle! Umiesz sam otwierać puszki?!
(Ukraina, kp.ua)

Dwa komary zobaczyły zataczającego się pijaka:
– Na co czekasz? Bierz go!
– Kiedy latam, nie piję.
(Włochy, barzellette.a-jokes.
com)







Po alkoholu przeżywam wiele niezapomnianych momentów, których
jednak nie pamiętam.
(Włochy, barzellette.a-jokes.
com)

Jeżeli dzwoni do was menedżer
z banku i prosi o podanie danych
z waszej karty płatniczej w celu ich
weryfikacji, to zawsze proście, aby
podał imię, nazwisko, ksywę i artykuł, z którego siedział.
(Rosja, anekdot.ru)


– Tato, pali się! Pożar w kuchni!
– To uciekamy, tylko cicho, bo
matkę obudzisz...
(Włochy, qbarz.it)


– Jestem dla ciebie Kopciuszkiem: tylko gotuję i sprzątam!
– O co ci chodzi? Przecież marzyłaś o życiu jak w bajce.
(Włochy, barzellette.a-jokes.
com)


Gdyby Adam i Ewa byli Chińczykami, historia potoczyłaby się inaczej. Zostawiliby jabłko, a zjedli węża.
(Włochy, barzellette.net)




– Wjeżdża pan na terytorium Federacji Rosyjskiej. Czy ma pan broń
lub narkotyki?
– Oczywiście, że nie!
– No to łatwo tu panu nie będzie...
(Rosja, anekdot.ru)

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY. Do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski i jego zastępca,
odszedł minister spraw zagranicznych i wiceminister cyfryzacji

PROSTO Z NIEBA. W szwajcarskiej fabryce czekolady w Olten nastąpiła awaria systemu
wentylacyjnego. Miasteczko
pokryło się kakaowym pyłem…


Bóg po to stworzył organy płciowe, żeby Rosjanin mógł jasno i precyzyjnie wyrażać swoje myśli.
(Rosja, anekdot.ru)


Wiadomo, że w przeszłości ludzie
chorowali mniej. Najczęściej tylko
jeden raz...
(Rosja, anekdot.ru)

PRZERWA NA REKLAMĘ
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Aerowagon SuperZings 5
W serii 5. są 4 różne wagoniki do zebrania,
a każdy z nich występuje w dwóch wersjach
kolorystycznych. Można łączyć je ze sobą
za pomocą przednich i tylnych zaczepów,
by stworzyć własny pociąg do przewożenia
SuperZingsów oraz by umożliwić im „podniebne” potyczki. Każdy Aerowagon łączy
się z inną zabawką o nazwie Skyracer.
W saszetce znajduje się jeden Aerowagon oraz jedna figurka SuperZing.

SuperZings 5
saszetka z figurką
(one pack)
Saszetka zawiera jedną figurkę SuperZing
oraz listę wszystkich dostępnych SuperBohaterów i Złoczyńców. Do zebrania jest
ponad 80 zupełnie nowych postaci z serii
5! Wśród nich można znaleźć 6 kapitanów
w srebrnym kolorze, 2 Superliderów w kolorze złotym oraz wyjątkową i najtrudniejszą do znalezienia figurkę Kida Fury!
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Skyracer SuperZings 5
Skyracer to 4 różne modele do zebrania,
a każdy z nich występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Każdy z nich
jest wyjątkowy: Hungry Hunter
„połyka” SuperZingsy, które stają
mu na drodze, Mighty Cannon
celnie strzela, Rusty Blades
„miażdży” przeszkody, a Turbo
Kicker potrafi wykatapultować każdego
SuperZinga! Każdy z nich ma tylny zaczep,
do którego można podłączyć Aerowagony.
W pudełku znajduje się jeden Skyracer i jedna figurka SuperZings.

SuperZings 5 komiksowy
przewodnik (starter pack)
Komiksowy przewodnik wprowadza nas do świata 5. serii SuperZings
i ich przygód w Kaboom City! Dodatkowo w zestawie znajduje się
jeden ekskluzywny metalizowany
Aerowagon, 2 figurki SuperZings
oraz ekskluzywny breloczek do
kluczy (jeden z 4 różnych wzorów).

Blister 4 pack SuperZings 5
Ten zestaw pozwoli szybko uzupełnić
własną kolekcję SuperZings z serii 5.
Znajdują się tutaj aż 4 figurki SuperZings, w tym jedna rzadka w kolorze srebrnym oraz 2 Aerowagony.

Blister 10 pack SuperZings 5
To gratka dla fanów SuperZings! W tym
blistrze znajduje się aż 10 różnych figurek SuperZings, a wśród nich ukrywa
się jedna superrzadka postać w kolorze
złotym: Rocketzing lub Alien Bandit.
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Polecajcie nas do czytania!

Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet

RAK

Nie będziesz tracić czasu, Bliźniaku, tylko
pracować, uczyć się, zdobywać potrzebne
informacje. Do najbliższych nie starczy ci jednak
cierpliwości. Nowa znajomość wywrócić może
twój świat do góry nogami.

To, co sobie zaplanujesz, uda ci się zrealizować,
choć nie obędzie się bez niespodzianek. Nie
przepuścisz żadnej okazji, by zarobić parę groszy.
W miłości emocje sięgną zenitu, szykuj się
na fajne niespodzianki!

Nie będziesz mieć zbyt wiele czasu, bo
pochłoną cię praca i rodzinne sprawy. Ze
wszystkim wyrobisz się na czas, choć będzie
cię to kosztować trochę nerwów. Bratnią duszę
znajdziesz w internecie.

Z niektórych planów i pomysłów trzeba będzie się
wycofać. Ale w zmian pojawią się nowe, jeszcze
bardziej atrakcyjne propozycje. Doskonale bawić
się będziesz na rodzinnych imprezach. Flirt?
A czemu by nie!

Dasz się we znaki konkurencji, bo nie pozwolisz
sobie w kaszę dmuchać. Nie poddasz się bez
walki, chyba że partnerowi – w słodką miłosną
niewolę. Uważaj na zdrowie! Nie jesteś przecież
niezniszczalny.

www.astromagia.pl

STRZELEC
KOZIOROŻEC

W pracy uda ci się zrobić tak dobre wrażenie,
że nawet pewne niedociągnięcia ujdą ci teraz
płazem. Samotność ci nie grozi, znajomi zadbają
o to, byś miał, Strzelcu, co robić wieczorami.
Pozwól im się zeswatać, jeśliś bez pary.

Zbierzesz owoce swojej ciężkiej pracy, które
w tym miesiącu będą wyjątkowo słodkie.
I z entuzjazmem zaczniesz realizować nowe
pomysły. Przejściowe burze nie zaszkodzą waszej
miłości. W domu wielka radość.

WODNIK

LEW
PANNA

Przed tobą wiele okazji, łap je, bo nie będą
trwać wiecznie. Drzwi, które dotąd były dla
ciebie zamknięte, otworzą się bardzo szeroko.
Śmiało idź za głosem serca, pilnuj jedynie, by nie
przekroczyć zbytnio budżetu.

Nie zrażaj się trudnościami – są tylko chwilowe.
Niedługo znów wyjdziesz na prostą i odzyskasz
energię. Kiepskie układy z rodziną wynagrodzą
ci cudowne chwile w ramionach partnera. Może
czas powiedzieć „tak”?

RYBY

BLIŹNIĘTA

Zanim weźmiesz się do rzeczy wielkich,
przyjdzie ci uporać się ze stosem drobiazgów.
Spodziewaj się ożywienia w interesach i dobrej
passy finansowej. Starczy ci jeszcze czasu na
wymarzoną podróż w dobrym towarzystwie.

WRZE SIE Ń

WAGA

BYK

Będziesz w doskonałej formie, ale napięta
sytuacja w pracy skłonić cię może do radykalnych
decyzji. Nie wszystkie wyjdą ci na dobre, więc
nie pal za sobą mostów. W miłości nie licz na nic
więcej niż przelotny romans.

NA

SKORPION

BARAN

HOROSKOP

Nieoczekiwane zmiany w firmie zmuszą cię
do szybkich reakcji. Wykażesz się refleksem
i przedsiębiorczością. Intuicja pomoże ci rozeznać,
z kim warto trzymać. Nie szukaj miłości. Gdy
przyjdzie czas, sama cię znajdzie.

Quiz

dla omnibusów

1. Autorem twierdzenia,
że w dowolnym trójkącie
prostokątnym suma kwadratów
długości przyprostokątnych
jest równa kwadratowi długości
przeciwprostokątnej tego trójkąta,
jest:
a) Archimedes
b) Pitagoras
c) Euklides
2. Bitwa pod Wiedniem została
stoczona 12 września w roku:
a) 1583
b) 1683
c) 1783
3. Utwór „Dla Elizy” skomponował:
a) Jan Sebastian Bach
b) Fryderyk Chopin
c) Ludwig van Beethoven
4. Zmysł równowagi u człowieka
znajduje się w:
a) uchu wewnętrznym
b) uchu zewnętrznym
c) uchu środkowym
5. Świtezianka błyszczącą
to gatunek:
a) ważki
b) motyla
c) chrząszcza

6. Obowiązująca w Polsce
Konstytucja RP została
uchwalona przez Zgromadzenie
Narodowe w roku:
a) 1995
b) 1996
c) 1997
7. Autorem wzoru E=mc²,
dotyczącego równoważności
masy i energii, jest:
a) Max Planck
b) Niels Bohr
c) Albert Einstein
8. Mur odgrywa ważną rolę
w utworze literackim pt.:
a) „W pustyni i w puszczy”
b) „Krzyżacy”
c) „Zemsta”
9. Valetta jest stolicą :
a) Andory
b) Malty
c) Wysp Owczych
10. Prezesem Rady Ministrów był:
a) Marek Borowski
b) Jan Krzysztof Bielecki
c) Janusz Lewandowski

Ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.).
8-10 pkt. /10 – Gratulujemy! Możesz się poszczycić dużą wiedzą ogólną.
6-7 pkt./10 – Jest dobrze. Nie masz powodu do wstydu.
4-6 pkt./10 – Nie jest źle, ale dobrze też nie.
1-3 pkt. /10 – Możemy mieć tylko nadzieję, że w kolejnym quizie pójdzie Ci dużo lepiej.

zdjęcia domena publiczna

Rozpoczął się nowy rok szkolny, więc
proponujemy Wam quiz dla omnibusów,
w którym trzeba wykazać się wiedzą z różnych
przedmiotów szkolnych, takich jak matematyka,
fizyka, historia, biologia, język polski czy
nauki społeczne. Zapraszamy do zabawy –
prawidłowe odpowiedzi jak zwykle zamieszone
są na dole strony.

Odpowiedzi: 1b, 2b, 3c, 4a, 5a, 6c, 7c, 8c, 9b, 10 b.
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MARIHUANA – WYRAFINOWANA
BROŃ I PSYCHOAKTYWNE THC
Pali się ją od 2000 lat, a różne cywilizacje w różnych momentach różnie ją nazywały.
Dziś najpopularniejsze jest określenie konopie lub marihuana. Podczas gdy alkohol zawiera
jedną substancję toksyczną (etanol), marihuana zawiera ponad 400 substancji chemicznych,
w tym THC, które uszkadza układ odpornościowy, zmienia strukturę spermy i deformuje komórki. Całkowicie znika z ciała w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.

N

a zdjęciu widać szczyt rośliny konopi
indyjskiej (Cannabis sativa). Włoski,
którymi pokryty jest szczyt to komórki naskórkowe nazywane litocystami, w których
przechowywane są grudki węglanu wapnia. Fioletowe grudki to gruczoły żywiczne
wydzielające żywicę zawierającą delta9-tetrahydrokannabiol (THC) – aktywny
składnik konopi indyjskich.
THC po raz pierwszy syntezował w 1963
roku izraelski neurobiolog Raphael
Mechoulam (ur. 1930). Niezwykła struktura cząsteczki to wyrafinowana broń przed
szkodnikami oraz psychoaktywne THC.
HODOWANE W PIWNICY
Odkąd roślina stała się popularnym lekkim
środkiem odurzającym, wiele się zmieniło.
Przez lata roślinę hodowano w piwnicach
i halach pod promiennikami halogenowymi,

tworząc coraz doskonalsze hybrydy. Jedną
z nich była prawie doskonała hybryda meksykańsko-afganistańska Cannabis sativa X
indica. Do lat 90. konopie rodziły kwiaty wielkości pięści, przy czym same rośliny były karłowate. Udało się wyhodować rośliny, w których koncentracja THC sięgała około 15%.
A JEDNAK NARKOTYK
W wielu badaniach można znaleźć informacje, że jeden wypalony skręt może uszkodzić
płuca tak samo jak pięć papierosów wypalonych w krótkim odstępie czasu, ponieważ dym
marihuany zawiera co najmniej 50%
bardziej rakotwórczych substancji niż
dym tytoniowy. Badania z Australii
wskazują na połączenie długoterminowego palenia marihuany z zaburzeniami mózgu, do jakiego dochodzi po zażyciu innych narkotyków.

Ilość THC w konopiach zależy od jakości gleby, na której jest
uprawiana, oraz od ogólnego klimatu i warunków pogodowych. W 1974 roku średnie stężenie THC w jednej roślinie
konopi wynosiło około 1%, dziś zbliża się do 10%

THC zachowuje się w mózgu podobnie do
metaamfetaminy – wiąże się z receptorami,
które powodują wyrzut hormonu szczęścia
dopaminy. Konopie aktywują także inne
obszary mózgu kontrolujące zdolności motoryczne. Dlatego czasami palacze „trawki”
nie są w stanie wykonać najmniejszego ruchu, ale w momencie „upalenia” nikogo to
nie obchodzi...
(RED)

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

Kolporter w mediach
Polacy pokochali kolekcje
książkowe
Ponad 75 proc. książek kupowanych w salonikach to różnego rodzaju kolekcje. Cieszą
się wysoką popularnością zarówno wśród
dorosłych, jak i dzieci. W sumie w I półroczu
2020 r. klienci kupili ok. 150 tys. egzemplarzy
książek z różnych kolekcji.
Co roku na rynek trafia co najmniej kilkanaście nowych kolekcji książkowych, przygotowywanych w znacznej części przez wydawców prasowych. To najczęściej wielotomowe
serie romansów, kryminałów, fantastyki,
przygotowane z dużą starannością edytorską.
Często prezentują utwory bestsellerowych
autorów, choć nie jest to regułą. W przypadku
kolekcji książkowych dla dzieci to w znacznej
części drukowane przygody filmowych i telewizyjnych bohaterów.
– Kolekcje mają nie tylko wartość merytoryczną, ale także estetyczną. To z pewnością
wpływa na ich popularność. A ta rzeczywiście
jest imponująca i systematycznie rośnie. Nawet w okresie lockdownu sprzedaż utrzymywała się na wysokim poziomie – mówi Urszula
Jurkowska, menadżer produktu w Kolporterze, odpowiedzialna za kategorię „Książka”.
– W pierwszym półroczu 2020 r. w salonikach
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sprzedaliśmy w sumie ok. 150 tysięcy egzemplarzy książek, będących częścią różnego
rodzaju kolekcji – dodaje.
Analizy Kolportera pokazują, że w tym okresie
dorośli najchętniej sięgali m.in. po kolekcje
romansów, sagi skandynawskie, kryminały
Remigiusza Mroza, książki o historii Polski,
horrory Stephena Kinga. W kolekcjach dla
dzieci najpopularniejsze były książeczki z serii
„Psi patrol”, „Kubuś i przyjaciele”, „Lego”. Aktualnie w swojej ofercie saloniki Kolportera mają
ponad 25 różnego rodzaju kolekcji książkowych dla dorosłych i ponad 20 dla dzieci.
Wiadomości Handlowe
20.08.2020

Kolporter od 25 lat wydaje
branżowy miesięcznik
„Nasz Kolporter” – branżowy miesięcznik
największego dystrybutora prasy – obchodzi
w tym roku jubileusz 25 lat istnienia. Ukazujące się od 1995 r. pismo trafia do wydawców
i sprzedawców prasy w całej Polsce; prezentuje najważniejsze wydarzenia z rynku prasowego, a także promuje tradycyjną prasę.
– Pomysł wydawania własnego miesięcznika
pojawił się dokładnie 25 lat temu, pierwszy

numer ukazał się w listopadzie 1995 r.
Od tamtej pory co miesiąc przygotowujemy kolejne wydania „Naszego Kolportera”.
Publikujemy materiały dotyczące bieżących
problemów rynku prasowego, aktualnych
tendencji i trendów, poruszamy tematy
dyskusyjne i problematyczne, ale także omówienia aktualnych raportów niezależnych
instytucji badawczych – m.in. Światowego
Stowarzyszenia Gazet i Wydawców WAN-IFRA, Polskich Badań Czytelnictwa, Izby
Wydawców Prasy, Instytutu Monitorowania
Mediów – mówi Dariusz Materek, rzecznik
prasowy Kolportera i redaktor naczelny
miesięcznika. – Prawdopodobnie jesteśmy
jedynym tego typu wydawnictwem na rynku,
nasze archiwum to dziś wyjątkowe kompendium wiedzy o historii rynku prasowego
w Polsce – dodaje.
Bezpłatny miesięcznik „Nasz Kolporter”
dociera do ponad 21 tysięcy sprzedawców
prasy w całej Polsce, a także do sieci handlowych. Jest również dystrybuowany wśród
pracowników Kolportera, a także wysyłany do
większości wydawnictw prasowych w Polsce.
Rynek Prasowy
27.08.2020
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wrzesień
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz redakcja magazynu
„Polish Market” przyznały Kolporterowi tytuł Perły Polskiej
Gospodarki w kategorii „Perły Wielkie”. Firmę wyróżniono
„za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa
oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.

Nasze

Oddziały

54

Oddział Białostocki
Dystrybucji Prasy
15-691 Białystok
Ul. Gen. Franciszka Kleeberga 14B
tel. 85 87 70 900
bialystok@kolporter.com.pl
Oddział Bydgoski
Dystrybucji Prasy
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski
Park Przemysłowo-Technologiczny)
tel. 52 561 30 00
fax 52 561 30 27
bydgoszcz@kolporter.com.pl
Oddział Gdański
Dystrybucji Prasy
80-720 Gdańsk
ul. Połęże 3
tel. 58 732 51 22 do 27
gdansk@kolporter.com.pl
Oddział Katowicki
Dystrybucji Prasy
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1B
tel. 32 359 68 68
fax 32 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl

Oddział Kielecki
Dystrybucji Prasy
25-620 Kielce
ul. Kolberga 11
tel. 41 312 35 00, 41 312 35 10
fax 41 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl
Oddział Koszaliński
Dystrybucji Prasy
75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 74
tel. 58 732 51 22 do 27
koszalin@kolporter.com.pl
Oddział Krakowski
Dystrybucji Prasy
31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 37
tel. 12 25 49 700
fax 12 25 49 718
krakow@kolporter.com.pl
Oddział Lubelski
Dystrybucji Prasy
20-231 Lublin
ul. Zadębie 65
tel. 81 445 24 44
fax 81 445 24 24
lublin@kolporter.com.pl
Oddział Łódzki
Dystrybucji Prasy
93-253 Łódź
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
tel. 42 288 04 11-12,
fax 42 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl

Oddział Olsztyński
Dystrybucji Prasy
10-683 Olsztyn
ul. Augustowska 23 a
tel. 22 355 05 00, 355 04 00
olsztyn@kolporter.com.pl
Oddział Opolski
Dystrybucji Prasy
45-233 Opole, ul. Oleska 117
tel. 77 545 09 40
fax 77 444 70 88
opole@kolporter.com.pl
Oddział Poznański
Dystrybucji Prasy
61-315 Poznań
ul. Pokrzywno 10A
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
poznan@kolporter.com.pl
Oddział Rzeszowski
Dystrybucji Prasy
35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 2
tel. 12 25 49 700
rzeszow@kolporter.com.pl
Oddział Szczeciński
Dystrybucji Prasy
70-789 Szczecin
ul. Dąbska 69
tel. 91 881 35 88
fax 91 881 35 89
szczecin@kolporter.com.pl

Oddział Warszawski
Dystrybucji Prasy
05-080 Izabelin, Mościska
ul. Bakaliowa 3
tel. 22 355 05 00, 355 04 00
Prenumerata: wew. 471 – 482
warszawa@kolporter.com.pl
Oddział Wrocławski
Dystrybucji Prasy
53-010 Wrocław
ul. Stajenna 3-7
tel. 71 73 44 501 do 06
fax 71 73 44 531
wroclaw@kolporter.com.pl
Oddział Zielonogórski
Dystrybucji Prasy
65-001 Zielona Góra
Al. Zjednoczenia 102 B
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
zielonagora@kolporter.com.pl

Kolporter

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

USŁUGI
TRANSPORTOWE

DYSTRYBUCJA
PRASY I KSIĄŻEK

magazyn@kolporter.com.pl

transport@kolporter.com.pl

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

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

Kolporter 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa)
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce;
tel. +48 367 88 88,
www.kolporter.com.pl

