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siła napędowa

Żyjemy w czasach wielkiego triumfu nauki. To ona dziś decyduje praktycznie o każdej 
dziedzinie naszego życia, to jej zawdzięczamy niespotykane dotychczas w historii świata 
zawrotne tempo rozwoju. Na naszych oczach, w coraz krótszym czasie, pojawiają się 
nowe technologie, zyskujemy zupełnie nowe możliwości, a coś, co jeszcze kilka lat temu 
uchodziło za fantazję, staje się rzeczywistością. Nauka jest siłą napędową naszego 
świata. W naturalny więc sposób budzi nasze coraz większe zainteresowanie. ale jak ją 
pokazać i wytłumaczyć w przystępny sposób? Jak opowiedzieć o złożonych procesach 
i eksperymentach, aby stały się zrozumiałe dla wszystkich? Tego wymagającego zadania 
podejmują się dziennikarze specjalizujący się w tematyce naukowej i gazety oraz czaso-
pisma zajmujące się nauką. a tych na naszym rynku jest całkiem sporo. mają także swoje 
grono wiernych czytelników. Jak tworzone są tego typu pisma i jak wygląda praca przy ich 
redagowaniu, piszemy w artykule „oswajanie nauki”, który jest naszym tematem miesiąca. 
Kolejnym istotnym tematem, który poruszamy w tym wydaniu „Naszego Kolportera”, jest 
dbałość o nasze zdrowie i kondycję. To kwestie, które obecnie nabierają szczególnego 
znaczenia, za bardzo ważne uznaje je zdecydowana większość Polaków. okazuje się, 
że w warunkach domowych, korzystając z powszechnie dostępnych środków, możemy 
skutecznie chronić się nie tylko przed jesiennymi infekcjami, ale także wieloma poważniej-
szymi dolegliwościami. W artykule „Domowe recepty na zdrowie” redaktorzy czasopism 
publikujących tego typu porady dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i oczywiście 
prezentują sprawdzone sposoby na poprawę zdrowia i samopoczucia. zachęcam do 
przeczytania.
Szczególnej uwadze polecam natomiast rozmowę z mecenasem Jackiem Wojtasiem, 
koordynatorem ds. europejskich w Izbie Wydawców Prasy, którą publikujemy w ramach 
naszego cyklu „Prasa ma siłę”. Rozmawiamy o temacie niezwykle ważnym dla całego 
rynku prasowego, a mianowicie kwestii opłat za treści wykorzystywane przez wielkie fi rmy 
internetowe. Tytuł rozmowy – „Wydawcy chcą opodatkowania cyfrowych gigantów”. 

zapraszam do lektury. 

Dariusz materek
Redaktor Naczelny

W naJBliŻszych numerach: 

• Do czytania pod choinką – podczas 
Świąt bożego Narodzenia więcej czasu 
poświęcamy na lekturę prasy. o czym 
chcemy i lubimy czytać w tym wyjątkowym 
czasie? Jakie propozycje mają dla 
czytelników wydawcy? 

• Życzmy sobie… – czego prasa życzy sobie 
i swoim czytelnikom na Święta?

• Prasa ma siłę – kolejny wywiad w naszym 
redakcyjnym cyklu, poświęconym 
przyszłości rynku prasowego. 

tyle lat temu ukazało się pierwsze 
w polsce czasopismo naukowe – 
„nowe Wiadomości ekonomiczne 
i uczone”. 

263

f
o

T.
 P

e
X

e
l

S

NaSz KolPoRTeR 11/2021

3



R
E

K
L

A
M

A

KOB 
IET
 Y

W

 

 
     

  
  

 

PSYCHOLOGIA
NAJLEPSZE TEKSTY

INDEKS 410837
cena 15,99 zł
(w tym 8% VAT)
Wydanie specjalne
Wysokich Obcasów
nr 1/2021

 Nie strzelaj 
dziecku focha

Kieszonkowe:
poradnik
negocjacji

 Czy jedynaki 
są jakieś inne

Jak wspierać 
nastolatka 
w czasie izolacji

Dlaczego 
córeczka tatusia 

ma przechlapane

Matki świata: 
różne patenty 
na wychowanie

26

34

54

98

76

44

DLA RODZICÓW

CZEGO 
POTRZEBUJĄ DZIŚ
DZIECI

  
  
 



aktualności
od wydawcy .................................................3
oswajanie nauki ...........................................6
nobel dla dziennikarzy ............................... 12
Wydarzenia .................................................16

rynek prasoWy
prasa na świecie .........................................17
press news ..................................................18
Wydawcy chcą opodatkowania cyfrowych 
gigantów ....................................................20
Domowe recepty na zdrowie .......................22
nowości w ofercie .....................................28

aktualności izby Wydawców prasy ...........32

GWiazDa numeru
Dumny sycylijczyk .....................................34

WiaDomości hanDloWe
polacy obawiają się wirusa… inflacji ........38
mniej wyjątków dla handlu w niedzielę .....39

psycholoG raDzi
Jak zatrzymać chwile, które mają 
znaczenie? ................................................ 40

praWo i finanse
zmiany w przepisach o ruchu drogowym ..42

historia prasy 
Dziennikarka, która była szpiegiem ..........46

rozryWka
Dobre do czytania  .................................... 44
horoskop ....................................................49
Quiz  ............................................................50
krzyżówka ..................................................52

TEMAT MIESIĄCA

osWaJanie 
nauki
Jak na co dzień wygląda 
praca dziennikarzy 
zajmujących się tematami  
ze świata nauki? 

s. 6-10

RynEk pRASowy

DomoWe recepty 
na zDroWie
Do łask wracają domowe 
recepty, wypróbowane przez 
nasze babcie i prababcie.

s. 22-27

RynEk pRASowy

WyDaWcy chcą 
opoDatkoWania 

cyfroWych 
GiGantóW

Rozmowa z mecenasem Jackiem 
Wojtasiem, koordynatorem  

ds. europejskich w Izbie 
Wydawców Prasy.

s. 20-21

GwIAzdA nuMERu

Dumny 
sycylijczyk

Stefano Terrazzino jest 
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| temat miesiąca

Oswajanie 
nauki

Rzetelnie i pRzystępnie

– Nauka jest siłą napędową inno-

wacji w prawie każdej dziedzinie: 
od technologii i produkcji żywno-

ści, po czystą energię i przełomy 
biomedyczne. Nauka zabrała nas na 
Księżyc, wyleczyła choroby, zmie-

niła światło słoneczne w elektrycz-

ność i zmieniła sposób, w jaki się 
komunikujemy. Jednak na świecie, 
w którym znaczenie faktów i waż-

ność badań naukowych zostały 
zakwestionowane, gdzie konsensus 
naukowy jest pomijany w rozwo-

ju polityki krajowej, potrzebne są 
rzetelne magazyny naukowe, aby 
budować i pogłębiać zaufanie wobec 
pracy naukowców – zauważa Łukasz 
Załuski, redaktor naczelny miesięcz-

nika „Focus” i Focus.pl, szef zespołu 
redakcyjnego „ELLE Man” & ELLE-

man.pl (Wydawnictwo Burda Media 
Polska). 
– Dla redakcji „Focusa” dwie kwestie 
są najistotniejsze. Po pierwsze arty-

kuły, nad którymi pracujemy, muszą 

być rzetelne. Aby być tego pewnym, 
każdy fakt, który ma trafić do dru-

ku, jest weryfikowany w przynaj-
mniej dwóch niezależnych źródłach. 
Zawsze, kiedy to możliwe, staramy 
się też o komentarz eksperta. Po 
drugie, treści muszą być przystępne, 
tak aby czytelnik i czytelniczka bez 
większego problemu potrafił zro-

zumieć nawet najbardziej złożone 
zagadnienia medyczne czy astrono-

miczne. Nie ma trudnych tematów 
naukowych, jest tylko źle podawana 
forma – dodaje.
Redaktor Łukasz Załuski zaznacza, 
że „Focus” jest magazynem skie-

rowanym do czytelników w każ-

dym wieku. – Od 26 lat w każdym 
wydaniu poruszamy aktualności 
naukowe z różnych dziedzin wiedzy: 
od astronomii, przez medycynę, 
technologię i przyrodę, po psycho-

logię i zmiany cywilizacyjne na 
świecie. Przystępny sposób podawa-

nia wiadomości i bardzo dokładna 
selekcja tematów sprawiają, że po 
magazyn sięgają również młodzi 
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świat wokół nas zmienia się w zawrotnym tempie. przekraczamy kolejne bariery, zyskujemy 
coraz nowocześniejsze technologie, osiągamy coraz wyższy poziom rozwoju. to zasługa szeroko 
pojętej nauki – motoru napędowego wszystkich zmian. Wiele jej dziedzin jest dziś dla przeciętnego 
obywatela kompletnie niezrozumiałych, mimo iż na co dzień realnie – choć nieświadomie – z nich 
korzysta. Wytłumaczyć naukę, ale także pokazać jej znaczenie próbują dziennikarze i redaktorzy 
czasopism popularnonaukowych.
Jak na co dzień wygląda praca dziennikarzy zajmujących się tematami ze świata nauki? W jaki sposób 
tworzone są czasopisma popularnonaukowe? a przede wszystkim – czy nauka może być interesująca 
dla przeciętnego czytelnika i co zrobić, aby taką się stała? 
mówiąc wprost – jak pisać o nauce?

czytelnicy i czytelniczki, dla któ-

rych „Focus” jest często pierwszym 
i jedynym regularnym spotkaniem 
z prasą papierową. Co zaskakujące, 
to właśnie forma papierowa jest na-

szą siłą. Tylko dzięki temu mogliśmy 
naszym czytelnikom i czytelniczkom 
zaproponować naturalnej wielkości 
rekonstrukcję oka dinozaura czy 
animowaną paginację – mówi. 

z weRwą, entuzjazmem, polotem 

– „Wiedza i Życie” wyszukuje naj-
lepszych dziennikarzy i świetnych 
naukowców, którzy kochają popula-

ryzację nauki. Redakcja stara się tak 
przygotowywać teksty, by były zro-

zumiałe dla przeciętnego czytelnika. 
Wyjaśniamy trudniejsze terminy, 
załączamy odpowiednie ilustracje, 
podajemy też linki do materiałów 
filmowych, które ułatwiają wyobra-

żenie omawianego problemu. Kon-

sultujemy się z fachowcami. Prosimy 
ekspertów o wypowiedzi. Na bieżąco 
sprawdzamy, co dzieje się na świe-
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cie i czym zaskoczyć naszych czytelników. Starannie 
selekcjonujemy wszystkie materiały, by były jak naj-
ciekawsze i jak najbardziej zróżnicowane. Staramy się, 
by tematyka artykułów była różnorodna. By przekazy-

wane treści nie były powierzchowne, lecz wartościowe 
i ciekawe. Nasze teksty muszą być napisane z werwą, 
entuzjazmem i polotem. Muszą być zrozumiałe i przed-

stawione w atrakcyjny sposób – przekonuje Olga Orzy-
łowska-Śliwińska, redaktor naczelna miesięcznika 
„Wiedza i Życie” (Wydawnictwo Polityka).
 „Wiedza i Życie” oferuje mnóstwo ciekawostek z róż-

nych dziedzin nauki, m.in. z medycyny, biologii, astro-

nomii, fizyki, chemii i geografii. – To świetna lektura 
na każdą porę roku. Do pociągu i autobusu. Na ponure 
deszczowe dni. Na miłe popołudnie z herbatką. Pra-

sowy tort dla osób głodnych poznania – rekomenduje 
Olga Orzyłowska-Śliwińska. – Publikujemy tematy ła-

twiejsze, dla uczniów, i trudniejsze, dla bardziej wyma-

gającego odbiorcy. Staramy się, by przekrój tematyki 
był jak najszerszy. Z tym pismem nikt nie będzie się 
nudził. Jest pozytywnie zaskakujące, wciągające i war-

te, by pozostać z nim przez lata. Część naszych czytel-
ników dorastała z „Wiedzą i Życiem”, a teraz kupuje je 
dzieciom lub wnukom – dodaje. 
Czy nauka może być interesująca dla przeciętnego 
czytelnika? – Każda dziedzina może być interesują-

ca, jeśli prezentuje ją osoba z pasją, pisząca ciekawie 

WARTO WIEDZIEĆ

Czasopisma popularnonaukowe są wyda-
wane w Polsce już od XVIII wieku. Pierw-
szy polski periodyk popularnonaukowy 
„Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone” 
ukazał się w 1758 r. Jego założycielem i re-
daktorem był Wawrzyniec Mitzler de Kolof, 
niemiecki teoretyk muzyki, filozof, lekarz, 
matematyk, historyk, tłumacz, nauczyciel, 
drukarz i wydawca. Był uczniem J.S.Ba-
cha, w 1743 r. przyjechał do Polski i osiadł 
w Końskich. Stworzył wzorzec pisma, które 
miało upowszechniać naukę, głównie wiedzę 
z zakresu ekonomii, medycyny, filozofii 
i fizyki. Starał się również edukować polskie 
społeczeństwo m.in. w zakresie hodowli 
zwierząt, handlu, medycyny i higieny.
Za wydania pism historycznych otrzymał 
tytuł historiografa Królestwa Polskiego 
i medal Merentibus. Pierwotnie drukował 
w Lipsku a od 1756 roku w Warszawie, gdzie 
od polskiego króla uzyskał pozwolenie na 
założenie księgarni oraz drukarni. Założył 
również odlewnie czcionek. 

f
o

T.
 g

e
T

T
y

Im
a

g
e

S

NaSz KolPoRTeR 11/2021

7



„focuS”

– miesięcznik ukazujący się od 1995 r. Wśród au-
torów miesięcznika znajdują się najlepsi dzien-
nikarze naukowi i eksperci z różnych dziedzin 
wiedzy: od archeologii, przez nanotechnologię 
po zmiany klimatyczne na ziemi i fizykę cząste-
czek. 

„WIeDza I ŻycIe”
 
– miesięcznik popularnonaukowy i zarazem 
jedno z najstarszych czasopism ukazujących 
się na polskim rynku, wydawane od 1926 roku. 
upowszechnia i popularyzuje zdobycze nauki, 
wspiera racjonalne myślenie i tłumaczy otacza-
jący nas świat.

i przystępnie, niegmatwająca przekazu zbędnymi szcze-

gółami, które istotne są tylko dla specjalistów. Na świecie 
dokonano wielu spektakularnych i przełomowych 
odkryć, o których warto wiedzieć. Dzięki „Wiedzy i Ży-

ciu” nie trzeba mieć za sobą specjalistycznych studiów, 
by odkrywać świat i rozwijać swój intelekt. Dowodem na 
to jest obfita korespondencja z czytelnikami – piszą do 
nas uczniowie szkół podstawowych, licealiści, naukowcy 
oraz emeryci. Cieszy nasz każdy głos, uwaga, pomysł, 
sprostowanie – jesteśmy przecież dla naszych czytelni-
ków – uważa Olga Orzyłowska-Śliwińska.

pRzekazać emocje

– Nauka może być interesująca dla każdego, ponieważ 
jej odkrycia dotyczą codziennego życia, to dzięki nim 
możemy poznać i zrozumieć siebie, a także nasze otocze-

nie. Naukę można przekazać w formie ciekawej opowie-

ści, niosącej dużą dawkę wiedzy. Aby jednak odkrycia 
i badania naukowe zainteresowały wszystkich czytelni-
ków, muszą być opisane w taki sposób, by nikt nie miał 
wątpliwości, że dotyczą jego samego lub świata, który go 
otacza. Warto, by dawały też poczucie zrozumienia trud-

nego zagadnienia, o którym wcześniej czytelnik niewiele 
wiedział, a tekst popularnonaukowy wywoływał w czy-

telnikach emocje, np. zachwyt przyrodą, troskę o własne 
zdrowie, czy choćby uśmiech na twarzy – mówi Ewa 
Tomkowska, kierownik działu Nauka i Zdrowie „Gazety 
Wyborczej” (Wydawnictwo Agora). Prowadzony przez 
nią dział odpowiada za prezentację w gazecie najnow-

szych odkryć naukowych z różnych dziedzin, m.in. 
medycyny, biologii, fizyki, chemii, archeologii, psycholo-

gii i astronomii. 
– Na naszych łamach można znaleźć komentarze 
ekspertów na tematy naukowe, które dotyczą spraw 
lokalnych i naszego codziennego życia, a także global-
nych problemów, np. zmian klimatycznych, pandemii 
czy katastrof naturalnych. Pojawiają się w tym miejscu 
wywiady i wypowiedzi zarówno polskich, jak i zagra-

nicznych naukowców o ostatnich odkryciach. Dodat-

kowo, w dziale „Nauka i Zdrowie” opisujemy najnowsze 
wynalazki i technologie, które zmieniają funkcjonowa-

nie świata. Nasi dziennikarze codziennie udowodniają, 
że naukowe odkrycie może stanowić gazetowy, czołów-

kowy „news” – tak samo elektryzujący, jak informacja 
o ważnym wydarzeniu politycznym lub społecznym – 
dodaje Ewa Tomkowska. 
Dziennikarze w dziale „Nauka i Zdrowie” zaczynają swój 
dzień od przeglądu najnowszych doniesień ze świata 
nauki, następnie wybierają publikacje, które opiszą. 
Kierują się przy tym wieloma kryteriami, m.in. oceniają, 
czy informacja jest wiarygodna, kto jest jej autorem, jak 
istotne są to badania oraz w jaki sposób mogą one wpły-

nąć na nas i otaczający świat. Gotowy artykuł trafia do 
redaktora, który jest wnikliwym, pierwszym czytelni-
kiem. Na początek sprawdza, czy tekst jest merytorycz-
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nie poprawny i nie zawiera fałszywych informacji, na-

stępnie weryfikuje, czy jest on zrozumiały dla każdego 
czytelnika. 
– Opisując każde odkrycie, staramy się wytłumaczyć 
czytelnikowi jego wartość, pomagamy je zrozumieć, 
przekazujemy emocje związane z dokonaniem, a także 
opatrujemy tekst komentarzem autorów opisywanego 
odkrycia lub badania, a także innych specjalistów z dzie-

dziny, której dotyczy publikacja naukowa – wyjaśnia 
Ewa Tomkowska.

ciekawie, bez taniej sensacji

Elżbieta Wieteska, redaktor naczelna „Świata Nauki”, 
polskiej edycji miesięcznika Scientific American (Wy-

dawnictwo Polityka) tak mówi o przygotowywaniu 
artykułów do kierowanego przez nią czasopisma: – To 
jest nieustanne balansowanie – materiał nie powinien 
być trudny, ale też uproszenia i skróty nie mogą być zbyt 
duże. Artykuł musi być zrozumiały, ale jednocześnie 
dobrze opisywać istotę badań, zjawiska. Tekst powinien 
być napisany ładnym językiem, trzeba unikać naukowe-

go żargonu, wywód musi być logiczny. Bardzo pomagają 
ilustracje, w szczególności infografiki. 

Zaznacza również, że „Świat Nauki” czytają osoby nie-

mal w każdym wieku, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 
uczniowie starszych klas podstawówki, licealiści, studen-

ci i dorośli różnych zawodów, w tym wielu pracowników 
uczelni. Miesięcznik jest polską edycją amerykańskiego 
pisma „Scientific American”, wykracza więc poza polską 
perspektywę, pozwala poznać inny punkt widzenia. 
Dlatego jest również źródłem informacji decydentów, 
polityków, biznesmenów.
– Czasopisma poświęcone nauce umożliwiają orientację 
w otaczającym świecie, zrozumienie, jak to wszystko 
działa. Postęp nabrał w ostatnich dziesięcioleciach takie-

go tempa, że, nie śledząc go, bardzo łatwo się pogubić. Do 
tego dochodzi coraz większa specjalizacja, a także chaos 
informacyjny. W dodatku w nauce następują czasem 
zaskakujące zwroty. Dlatego tak ważna jest solidna po-

pularyzacja. Ułatwia rozumienie medialnych przekazów, 
ich ocenę, odróżnianie fałszu od prawdy. Ma też wymiar 
praktyczny – pomaga dbać o zdrowie, podejmować wła-

ściwe decyzje, uruchamiać kreatywność – mówi Elżbieta 
Wieteska. – Nauka jest ciekawa, bo wiąże się z poznawa-

niem nowych rzeczy, a człowiek jest ciekawy z natury. 
Dosłownie każdą dziedziną badań można zainteresować. 
Ale trzeba dobrze wiedzieć, o czym się pisze, i samemu 
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się tematem zaciekawić – bo to jest zaraźliwe. Nie można 
pisać hermetycznie, bo czytelnik się zniechęci, straci 
wątek. A też nie wolno szukać za wszelką cenę taniej 
sensacji, przeinaczając fakty, wyolbrzymiając osiągnięcia. 
Pamiętać o meritum, nie skupiać się na ciekawostkach, 
nie uatrakcyjniać na siłę. W popularyzacji nauki istotna 
jest rzetelność – dodaje. 

z Ręką na pulsie

Adam Szumilak, redaktor naczelny „Świata Wiedzy”, 
„Świata Wiedzy Historia” i „Świata Wiedzy Zoom” 
(Wydawnictwo Bauer) mówi, że w przypadku czasopism 
zajmujących się nauką połowa sukcesu to znalezienie 
ciekawego tematu. Dziennikarze na bieżąco śledzą publi-
kacje naukowe i popularnonaukowe. 
– Trzymamy rękę na pulsie. W naszym przypadku 
równie ważne, jak przekazywanie czytelnikowi wiedzy 
o najnowszych odkryciach i zaspokajanie jego ciekawości 
świata jest robienie tego w sposób angażujący emocjonal-
nie. Chodzi tu więc nie tylko o stymulowanie intelektu, 
ale i uczuć. Nauka jest pełna zaskoczeń, sensacji, nie-

tuzinkowych postaci – i to wszystko znajduje odzwier-

ciedlenie na łamach „Świata Wiedzy” – zapewnia Adam 
Szumilak. – Śledzimy premiery filmów fabularnych 
i dokumentalnych, obserwujemy trendy w mediach spo-

łecznościowych, wsłuchujemy się w życzenia naszych 
Czytelników. Nie można się przy tym ograniczać do 
publikacji po polsku – ważna jest bardzo dobra znajo-

mość języków obcych, w tym zwłaszcza angielskiego, 
aby dotrzeć do najświeższych publikacji oraz zrozumieć 
skomplikowane treści. 
Mówiąc o specyfice pracy w czasopiśmie zajmującym się 
nauką, Adam Szumilak zwraca uwagę na konieczność 
i dużą wagę merytorycznej weryfikacji zawartości arty-

kułów. Wszelkie fakty, liczby czy cytaty są sprawdzane 
w kilku niezależnych, wiarygodnych źródłach. Redakcji 
pomagają w tym również konsultanci naukowi w dzie-

dzinie biologii, fizyki, geologii czy astronomii. 
Czy nauka może być interesująca dla przeciętnego 
czytelnika? – W dzisiejszych czasach ludzie „przecięt-

ni” nie sięgają po prasę. Wszyscy ci, którzy to robią, są 
już odbiorcami „z wyższej półki”, ciekawymi świata, 
o szerszych horyzontach – uważa Adam Szumilak. – 
Jestem przekonany, że każdy z nich znajdzie w „Świecie 
Wiedzy” coś, co go zainteresuje, zaskoczy, zaintryguje. 
Bardzo mocno się staramy, aby w naszym magazynie 
było dużo ciekawych treści pozwalających zrozumieć 
świat – i zero nudy. Z listów, maili i telefonów do redak-

cji wiemy, że czytają nas zarówno dzieci, jak i seniorzy, 
kobiety i mężczyźni, uczniowie szkół oraz profesorowie 
uczelni. I właśnie ta różnorodność odbiorców jest dla nas 
najlepszym dowodem, że robimy dobrą robotę. 

Dariusz materek
kinGa szymkieWicz

„ŚWIaT NauKI”

– miesięcznik ukazujący się od roku 1991 jako 
polska edycja „Scientific american”. artykuły po-
święcone są najnowszym metodom badawczym, 
teoriom i odkryciom naukowym z dziedzin nauk 
przyrodniczych, ekonomii, medycyny, antropolo-
gii i informatyki.

„ŚWIaT WIeDzy”
 
– miesięcznik ukazujący się od 2011 roku. czaso-
pismo zawiera działy takie jak: „Świat i Natura”, 
„Świat i Nauka”, „Świat i człowiek”, „Świat i Histo-
ria” czy „Świat i cywilizacja”. Poza standardowym 
wydaniem ukazują się także wydania specjalne. 
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| aktualności

„Niezależne i oparte na faktach dziennikarstwo służy 
ochronie przed nadużywaniem władzy, kłamstwami 
i propagandą wojenną. Norweski Komitet Noblowski jest 
przekonany, że wolność wypowiedzi i wolność informa-

cji pomagają zapewnić poinformowanie opinii publicznej. 
Prawa te są kluczowymi warunkami wstępnymi demokra-

cji i ochrony przed wojną i konfliktami. (…) Bez wolności 
słowa i wolności prasy trudno będzie skutecznie promować 
braterstwo między narodami, rozbrojenie i lepszy porządek 
świata” – stwierdził Komitet Noblowski. 

maRia Ressa – o wolność słowa

Maria Angelita Ressa jest filipińsko-amerykańską dzienni-
karką i autorką, współzałożycielką i dyrektorem generalnym 
serwisu internetowego Rappler oraz pierwszą filipińską lau-

reatką Nagrody Nobla. Przez prawie dwie dekady pracowała 
dla CNN jako główny reporter śledczy w Azji Południowo-

-Wschodniej. Specjalizowała się w badaniu sieci terrory-

stycznych. Współpracowała z Międzynarodowym Centrum 
Badań nad Przemocą Polityczną i Terroryzmem (ICPVTR) 
przy Szkole Studiów Międzynarodowych im. S. Rajaratnam 
na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang w Singapurze. 
Jest autorką dwóch książek dotyczących terroryzmu w Azji 
Południowo-Wschodniej. 
W 2012 r. Ressa założyła wraz z trzema innymi kobietami 
oraz małym zespołem 12 dziennikarzy i programistów 
internetowy serwis informacyjny Rappler. Witryna stała się 
jednym z pierwszych multimedialnych serwisów informa-

cyjnych na Filipinach i głównym portalem informacyjnym, 
otrzymując liczne lokalne i międzynarodowe nagrody. Ressa 
jest jedną z 25 czołowych postaci Komisji Informacji i Demo-

Nobel dla 
dziennikarzy

Dwoje dziennikarzy – maria ressa i Dmitrij 
muratow – zostali tegorocznymi laureatami 
pokojowej nagrody nobla. komitet noblowski 
uhonorował ich za niezłomną obronę wolności 
słowa. „są przedstawicielami wszystkich 
dziennikarzy, którzy bronią tego ideału 
w świecie, w którym demokracja i wolność prasy 
stoją w obliczu coraz bardziej niesprzyjających 
warunków” – napisano w uzasadnieniu nagrody. 

kracji powołanej przez organizację Reporterzy bez Granic.
Ressa znalazła się w zestawieniu Ludzi Roku 2018 ame-

rykańskiego tygodnika „Time” jako jedna z dziennikarzy 
z całego świata walczących z fake newsami. 13 lutego 2019 r. 
została aresztowana przez władze filipińskie pod zarzutem 
cyberpomówienia. 15 czerwca 2020 r. sąd w Manili uznał 
ją za winną na podstawie kontrowersyjnej ustawy o zwal-
czaniu cyberprzestępczości. Wyrok ten został skrytykowa-

ny przez organizacje praw człowieka i dziennikarzy jako 
zamach na wolność prasy. Maria Ressa jest krytykiem pre-

zydenta Filipin Rodrigo Duterte, jej aresztowanie i skazanie 
było więc postrzegane przez społeczność międzynarodową 
jako politycznie umotywowane. 
Kierowany przez dziennikarkę portal krytykuje prezyden-

ta Rodrigo Duterte przede wszystkim za liczne nadużycia 
– m.in. nadmierne stosowanie przemocy przez policję czy 
tworzenie internetowej „armii trolli”, która rozpowszechnia-

ła fałszywe wiadomości i manipulowała opinią publiczną. 
„Maria Ressa wykorzystuje wolność słowa, aby ujawnić 
nadużycia władzy, stosowanie przemocy i rosnący autoryta-

ryzm w swoim rodzinnym kraju, Filipinach. (…) Jako dzien-
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Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana kandydatom (ludziom lub organizacjom), 
którzy „wykonali największą lub najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, 
likwidacji bądź ograniczenia stałych armii i udziału oraz promowania kongresów poko-
jowych”. Zgodnie z wolą fundatora – Alfreda Nobla – laureaci nagrody wybierani są przez 
pięcioosobowy Norweski Komitet Noblowski. Nominacje kandydatów mogą być zgłasza-
ne m.in. przez: parlamentarzystów lub członków rządów, członków sądów międzynaro-
dowych, rektorów uniwersytetów, laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Nominacje oraz 
nazwiska nominujących pozostają tajne przez 50 lat. Nagroda to złoty medal i kaligrafo-
wany dyplom, a także 10 mln koron (980 tys. euro).

nikarka i dyrektor generalna Rapplera, Ressa pokazała, że 
jest nieustraszoną obrończynią wolności słowa. (…) Pani Res-
sa i Rappler udokumentowały również, w jaki sposób media 
społecznościowe są wykorzystywane do rozpowszechniania 
fałszywych wiadomości, nękania przeciwników i manipu-
lowania dyskursem publicznym” – napisał w uzasadnieniu 
przyznania jej nagrody Komitet Noblowski.

dmitRIJ  muRatow – o pRawa dziennikaRzy

Dmitrij Andriejewicz Muratow jest rosyjskim dziennika-
rzem, prezenterem telewizyjnym i redaktorem naczelnym 
dziennika „Nowaja Gazeta”, którego był współzałożycielem. 
Gazeta znana jest z publikowania drażliwych tematów, 
takich jak korupcja rządowa i łamanie praw człowieka. Jako 
redaktor naczelny publikował artykuły Anny Politkowskiej, 
które analizowały administrację Putina. Według Komitetu 
Ochrony Dziennikarzy Muratow pomógł stworzyć „jedyną 
naprawdę krytyczną gazetę w dzisiejszej Rosji”. Jej misją 
jest prowadzenie dogłębnych śledztw dotyczących praw 
człowieka, korupcji i nadużyć władzy. 
W ciągu ostatnich 20 lat w „Nowej Gazecie” zginęło sze-
ściu jej dziennikarzy. W 2000 roku Igor Domnikow został 
zamordowany w moskiewskim budynku mieszkalnym. 
W 2001 roku Wiktor Popkow, współpracownik „Nowej 
Gazety”, zmarł po tym, jak został ranny w krzyżowym 
ogniu strzelaniny w Czeczenii. W 2003 roku Jurij Szcze-
koczichin został otruty po przeprowadzeniu dziennikar-
skiego śledztwa w sprawie skandalu korupcyjnego, w który 
zaangażowani byli wysocy rangą rosyjscy urzędnicy. Anna 
Politkowska została zamordowana w swoim bloku miesz-
kalnym w 2006 roku. W 2009 roku Anastasija Baburowa 
została zastrzelona na ulicy, a Natalia Estemirowa została 
uprowadzona i zamordowana. 
Muratow był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność 
dziennikarską, otrzymał m.in. Międzynarodową Nagrodę 
Wolności Prasy w 2007 roku od Komitetu Ochrony Dzien-
nikarzy „za odwagę w obronie wolności prasy w obliczu nie-
bezpieczeństwa”. 29 stycznia 2010 r. został doceniony przez 
rząd francuski – otrzymał order Legii Honorowej, najwyż-
sze odznaczenie cywilne Francji. W 2016 roku Muratow 
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otrzymał nagrodę Złotego Pióra Wolności od Światowego 
Stowarzyszenia Gazet i Wydawców Wiadomości. 
„<<Nowaja Gazeta>> jest dziś najbardziej niezależną gazetą 
w Rosji, o fundamentalnie krytycznym nastawieniu do 
władzy. Dziennikarstwo oparte na faktach i rzetelność 
zawodowa gazety uczyniły z niej ważne źródło informa-
cji o nagannych aspektach funkcjonowania rosyjskiego 
społeczeństwa, rzadko wspominanych przez inne media. (…) 
Mimo zabójstw i gróźb redaktor naczelny Muratow odmó-
wił porzucenia niezależnej polityki gazety. Konsekwentnie 
bronił prawa dziennikarzy do pisania wszystkiego, co chcą, 
o czym chcą, o ile przestrzegają zawodowych i etycznych 
standardów” – napisał Komitet Noblowski w uzasadnieniu 
przyznania nagrody.
Sam Muratow stwierdził że nagroda nie należy do niego, 
ale do wszystkich dziennikarzy „Nowej Gazety”, zwłaszcza 
tych, którzy zostali zamordowani za swoją pracę. Powie-
dział również, że gdyby wybór należał do niego przyznałby 
nagrodę uwięzionemu przywódcy rosyjskiej opozycji Alek-
siejowi Nawalnemu.

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

trzecia dawka dla 
dorosłychZaczyna się sezon

43. sezon Pucharu Świata mężczyzn w skokach 
narciarskich rozpocznie się 20 listopada br. na 
skoczni aist w rosyjskim Niżnym Tagile, a za-
kończy 27 marca 2022 r. w słoweńskiej Planicy. 
W pucharowych konkursach wezmą udział pol-
scy reprezentanci z Kamilem Stochem, Dawidem 
Kubackim i Piotrem Żyłą na czele. Skoczowie 
są głównymi polskimi kandydatami do zdobycia 
medalu na XXIV zimowych Igrzyskach olimpij-
skich, które odbędą się w Pekinie w dniach 4-20 
lutego 2022 r.

W listopadzie br. ministerstwo zdrowia 
rozszerzy szczepienie dawką przypomina-
jąca dla wszystkich osób powyżej 18. roku 
życia; ma być ono wykonywane preparatem 
Pfizer. aktualnie szczepienia trzecią dawką 
przypominającą wykonywane są dla osób 
powyżej 50. roku życia i personelu me-
dycznego, po upływie pół roku od przyjęcia 
drugiej dawki.

| WyDarzenia

Wyższa akcyza
W Sejmie jest już projekt ustawy podwyższającej stawki 
akcyzy na alkohol i papierosy. zgodnie z nim, od Nowego 
Roku akcyza na alkohol wzrośnie o 10 proc., a w kolejnych 
pięciu latach będzie rosła co roku o pięć proc. minimalna 
stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 pro-
cent do 105 procent całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej 
od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprze-
daży papierosów. Według wyliczeń portalu next.gazeta.pl, 
półlitrowa butelka wódki zdrożeje o ok. 1,50 zł, wino (0,75 l) 
o ok. 16 gr, a piwo o ok. 6 gr. 

Iga w Turnieju Mistrzyń 

W dniach 10-17 listopada br. osiem 
najlepszych tenisistek świata, rywa-
lizować będzie w Turnieju mistrzyń 
w meksykańskiej guadalajarze. W tym 
gronie jest Iga Świątek, która została 
pierwszą tenisistką urodzoną w XXI 
wieku (rocznik 2001) z kwalifikacją do 
Turnieju mistrzyń. oprócz Polki zagrają 
także m.in. białorusinka aryna Sa-
balenka, czeszki barbora Krejcikova 
i Karolina Pliskova oraz greczynka 
maria Sakkari. 
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naczelny „Bilda” zwolniony
Niemiecka grupa medialna axel Springer zwolniła ze skutkiem 
natychmiastowym redaktora naczelnego dziennika „bild” Juliana 
Reichelta (na zdjęciu) z pełnienia obowiązków. zarzucono mu nad-
używanie władzy, „romanse z pracownicami << bilda’ >> i oznaki nad-
użycia władzy w tym kontekście”. „bild” jest najlepiej sprzedającą się 
gazetą w europie i siedemnastą na świecie pod względem nakładu.

Dymisja kanclerza
Kanclerz austrii Sebastian Kurz (na zdjęciu) ustąpił ze stanowiska 
w związku z nieprawidłowościami fi nansowymi wokół publikacji 
w mediach sondaży i reklam. on i jego współpracownicy są oskarża-
ni m.in. o wykorzystywanie publicznych pieniędzy do fi nansowania 
częściowo zmanipulowanych sondaży, które miały służyć interesom 
partyjnym. o niejasnych działaniach Kurza pierwsze napisał dziennik 
„Sueddeutsche zeitung” i tygodnik „Der Spiegel”.

rynek prasoWy | 

Prasa na świecie

inwestują w niezależną gazetę 
Koncern united media, z siedzibą w amsterdamie, podpisał list 
intencyjny w sprawie zakupu 51 proc. udziałów w czarnogórskiej 
spółce, do której należy gazeta, strona internetowa i telewizja Vij esti. 
Dziennik „Vij esti” jest uważany za jedyny niezależny w czarnogórze, 
podobnie jak powiązana z nim telewizja. united media jest częścią 
united group, dostawcy usług telekomunikacyjnych i medialnych 
w europie Południowo-Wschodniej.

chce zostać gubernatorem
Nicholas Kristof (na zdjęciu), dwukrotny zdobywca Nagrody Pulitze-
ra, po 37 latach pracy rozstał się z redakcją dziennika „The New york 
Times”. 62-letni dziennikarz chce wystartować w wyborach na stanowi-
sko gubernatora amerykańskiego stanu oregon. Kristof, znany głównie 
z relacjonowania tematów związanych z obroną praw człowieka i jeden 
z najważniejszych felietonistów „NyT”, ma startować jako kandydat Partii 
Demokratycznej. 
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press news

„Wysokie obcasy extra”  
o równowadze psychicznej
Tematem najnowszego wydania „Wysokich obcasów extra” (agora) jest równo-
waga psychiczna. – Według Światowej organizacji zdrowia na depresję choruje aż 
350 milionów ludzi, z czego w Polsce – 4 miliony. a prognozy mówią, że do 2030 
roku będzie to najczęściej diagnozowana choroba świata. brzmi to, jak zapowiedź 
kolejnej pandemii, ale tym razem maski nas nie uchronią – wręcz przeciwnie, 
musimy je ściągnąć. mówić o problemach głośno, żeby dostawać i dawać wspar-
cie – pisze we wstępniaku redaktor prowadząca numer Karolina Jaroszewicz. 
miesięcznik pojawił się w punktach sprzedaży prasy 21 października i jest dostęp-
ny z prezentami – audiobookiem „czuła Przewodniczka. Kobieca droga do siebie” 
Natalii de barbaro i specjalnym magazynem „Wysokich obcasów” – „Psychologia 
dla rodziców”. listopadowy numer „Wysokich obcasów extra” jest szczególny – 
ma dwie wersje okładki do wyboru, ale bohaterką obu jest małgorzata foremniak. 

Burda dla dzieci

Wydawnictwo burda media Polska 
od 7 października wydaje magazyn 
„ucz się i baw z TVP abc”. Wcześniej 
miesięcznik wydawało edipresse 
Polska, które zostało w maju prze-
jęte przez burda media Polska. „ucz 
się i baw z TVP abc” to miesięcznik 
wydawany we współpracy z kanałem 
telewizyjnym TVP abc. Jest skiero-
wany do dzieci w wieku 3-6 lat, które 
przez zabawę poznają świat, uczą 
się nowych rzeczy i rozwijają zdo-
byte już umiejętności. bohaterami 
zabaw są postacie znane z TVP abc, 
a do każdego wydania dołączony jest 
atrakcyjny dodatek. magazyn liczy 32 
strony, cena to 12,99 zł. 

„tele tydzień”  
z pożegnaniami

„Tele Tydzień” z pożegnaniami
5 października ukazał się „Tele Tydzień 
ekstra - Pożegnania" (Wydawnictwo 
bauer). To wydanie specjalne „Tele 
Tygodnia”, poświęcone wybitnym ar-
tystom, sportowcom i ludziom kultury, 
którzy odeszli w ostatnich latach. 
W magazynie przedstawiono m.in. 
sylwetki Piotra machalicy, Katarzyny Ła-
niewskiej, Wiesława gołasa, bronisława 
cieślaka, andrzeja Strzeleckiego, Woj-
ciecha Karolaka, Pawła Królikowskiego, 
Krzysztofa Krawczyka, Krzysztofa 
Kowalewskiego. W numerze znalazła się 
również rozmowa z psychologiem o tym 
jak sobie radzić ze stratą i żałobą. cena 
magazynu to 2,99 zł.

horoskopy na jesień
20 października ukazało się nowe 
wydanie „Tiny ekstra” (Wydawnic-
two bauer) – „Horoskopy i rozrywka 
na jesień i zimę”. W magazynie 
czytelnicy znajdą horoskop dla 
wszystkich znaków zodiaku na 2022 
rok, a także horoskop dnia narodzin, 
numerologię imion, szkołę wróżenia 
z kart klasycznych, wielki sennik ta-
jemnych znaczeń i interpretacjioraz  
18 krzyżówek, łamigłówek i szarad. 
15 października ukazało się nato-
miast wydanie specjalne „Kobiety 
i Życia” (Wydawnictwo bauer) 
pt. „Horoskop 2022”. W numerze 
znajdą się m.in. „Wielki Horoskop 
Szczęścia”, przepowiadający które 
miesiące w roku będą sprzyjać 
miłości, dobrej formie i sukcesom 
w pracy, kalendarz dla zdrowia 
i urody „magia Księżyca”, talizmany 
szczęścia, horoskop japoński, horo-
skop kwiatowy. 
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Gwiazdy o nawróceniach
„Dobry Tydzień ekstra – Wielkie nawróce-
nia” (Wydawnictwo bauer) to magazyn za-
wierający historie gwiazd, które przeszły 
niezwykłą duchową przemianę i otwarcie 
mówiły i mówią o swojej wierze, o tym, że 
stała się ona drogowskazem w ich życiu. 
Są wśród nich m.in. marcin mroczek, 
agnieszka chylińska, anna guzik, anna 
Seniuk. W wydaniu nie zabrakło także 
ważnych dla czytelników treści religijnych 
dotyczących papieża Jana Pawła II czy 
sanktuariów maryjnych. magazyn ukazał 
się 18 października w cenie 3,49 zł.

narodowy auto test  
„auto świata” 
Tygodnik „auto Świat” (Ringer axel Springer Polska) startuje z Narodowym auto 
Testem – największym w Polsce badaniem opinii kierowców o samochodach, ich 
użytkowaniu na co dzień i serwisowaniu. ankieta internetowa Narodowego auto 
Testu jest adresowana zarówno do użytkowników samochodów nowych, jak i używa-
nych przez wiele lat. Wyniki testu mają pozwolić na określenia stanu motoryzacji 
w Polsce i pokazać zmiany, jakie zaszły na rynku motoryzacyjnym w ostatnich latach. 
Większość pytań dotyczy opinii kierowców o obecnie użytkowanym samochodzie, 
m.in. pokonywanym na co dzień dystansie, najczęściej wybieranej stacji paliw, 
ulubionym warsztacie. 

„Vogue” prezentuje 
liderów

„Vogue leaders” to tytuł nowego 
wydania specjalnego miesięcznika 
„Vogue Polska” (Visteria), prezen-
tującego nowoczesnych liderów. 
„Wierzymy, że bohaterowie tego wy-
dania mogą być ambasadorami no-
wego stylu przywództwa: bardziej 
empatycznego, elastycznego, od-
powiedzialnego, nakierowanego na 
wspólnotowość. oby ich doświad-
czenia stały się drogowskazem dla 
nas wszystkich” – napisała Katarzy-
na Jordan-Kulczyk we wstępniaku 
do nowego tytułu. Pierwsze polskie 
wydanie „Vogue leaders” trafiło do 
sprzedaży 14 października. W ma-
gazynie znalazły się rozmowy m.in. 
z Sylwią gregorczyk-abram, adwo-
katką i współzałożycielką Wolnych 
Sądów, Sebastianem Siemiątkow-
skim, współzałożycielem Klarny, 
i aktorem andrzejem Sewerynem. 
magazyn ma 226 stron i będzie 
dostępny w sprzedaży przez trzy 
miesiące; cena to 16,90 zł.

projekt środowiskowy „Gazety Wyborczej”
Tylko w Polsce każdego roku marnuje się prawie 5 mln ton jedzenia. Dlatego właśnie 
kwestia żywności i jej wpływ na zmiany klimatu, po zagadnieniach związanych z wodą, 
powietrzem i odpadami, stała się głównym tematem projektu środowiskowego „gaze-
ty Wyborczej” (agora) i Wyborcza.pl. materiały piątej już odsłony cyklu „JednaPlaneta.
JednoŻycie” ukazują się od 22 października i będą się ukazywać do końca lutego 2022 
r. na łamach dziennika oraz w serwisie Wyborcza.pl. Projekt „JednaPlaneta.JednoŻy-
cie” to środowiskowy projekt redakcji „gazety Wyborczej” i Wyborcza.pl realizowany 
od czerwca 2020 r. Jego celem jest nagłaśnianie istotnych tematów dotyczących 
konkretnego problemu klimatycznego oraz wpływu człowieka na środowisko.

„auto motor i sport” ocenia suvy
5 listopada ukazało się wydanie specjalne miesięcznika „auto motor i Sport” 
(motor-Presse Polska) poświęcone w całości samochodom terenowym, suvom 
i crossoverom. czytelnicy znajdą w nim: odpowiedź na pytanie, dlaczego warto 
wybrać suva lub crossovera; testy nowych suvów i crossoverów z danymi tech-
nicznymi, cenami i informacją o polecanych wersjach; nowości rynkowe, które 
będą prezentowane w roku 2022; najpopularniejsze modele na rynku samocho-
dów używanych. cena magazynu – 11,99 zł.
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Wydawcy chcą 
opodatkowania 
cyfrowych gigantów

O co tak naprawdę chodzi w tym sporze wydawców 
prasy z największymi światowymi spółkami technolo-
gicznymi, tzw. sektorem Big Tech ?
– Wydawcy prasy na całym świecie prowadzą od lat spór 
z podmiotami, które zarabiają na korzystaniu z materia-

łów prasowych bez ponoszenia kosztów ich wytworzenia 
i nie wypłacając żadnych rekompensat. Sprawa jeszcze 
dekadę temu nie była tak dramatyczna, jak jest to obecnie, 
wobec ogromnego rozwoju gigantów technologicznych, 
którzy stają się monopolistami na rynku obrotu treściami 
w Internecie. To te portale masowo wykorzystując dane 
o konkretnym internaucie, jego sprofilowaniu i „zaszu-

fladkowaniu” do odpowiedniej kategorii osób, decydują 
kto i co może przeczytać, ograniczając tak naprawdę plu-

ralizm i dostęp do informacji. Internaucie wyświetlają się 
te treści, które pasują do jego profilu. Platformy te dyktują 
ponadto twórcom treści, w tym wydawcom, warunki, 
które realizują cele biznesowe technologicznych gigan-

tów, wzmacniając ich rynkową, monopolistyczną pozycję. 
Uchwalona w maju 2019 roku dyrektywa w sprawie praw 

autorskich i pokrew-

nych na jednolitym 
rynku cyfrowym 
(UE/2019/790) daje 
szansę na poprawę 
istniejącej sytuacji 
i poprawienie zachwia-

nej od lat równowagi 
rynkowej. Poprzez 
przyznanie wydawcom 
prasy prawa pokrewne-

go zobowiąże platformy 
i inne podmioty świad-

czące usługi społeczeń-

stwa informacyjnego 
do wypłaty rekom-

pensat za korzystanie 
z treści prasowych.

rozmowa z mecenasem Jackiem Wojtasiem, 
koordynatorem ds. europejskich w izbie 
Wydawców prasy.
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Pod tym hasłem prowadzimy cykl wywiadów. Jesteśmy przeko-
nani, że prasa ma siłę, że jest bardzo ważnym elementem życia 
społecznego. Trzeba jednak rozmawiać o jej znaczeniu, o tym, 
w jakich kierunkach może i powinna się rozwijać. Dlatego wspól-
nie będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania kluczowe 
dla rynku prasowego, rozmawiać o perspektywach i szansach, 
ale także o zagrożeniach. Jak może wyglądać prasa za 5, 10, 
15 lat? Jak rozwijać czytelnictwo? Jak docierać do nowych, 
zwłaszcza młodych, czytelników? Z jakimi wyzwaniami mierzą 
się wydawcy gazet i czasopism? Dziś, w dobie pandemii, stajemy 
wobec zupełnie nowej rzeczywistości, która całkowicie przede-
finiowała wiele dotychczasowych twierdzeń i poglądów. Tym 
bardziej więc ważna wydaje się dyskusja, wymiana poglądów 
i doświadczeń, wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań. Temu 
celowi ma właśnie służyć nasz nowy cykl.
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Na ile ta sprawa może być przełomowa dla rynku praso-
wego?
– Sprawa ma fundamentalne znaczenie dla całego rynku 
prasowego, bowiem beneficjentami uchwalonego roz-

wiązania, mają być nie tylko wydawcy prasy, ale także 
dziennikarze. W propozycji Izby Wydawców Prasy ma 
to być podział pół na pół (50% dla wydawców, 50% dla 
dziennikarzy). Należy tylko ubolewać nad tym, iż Polska 
– w odróżnieniu od Niemiec, Węgier, Malty czy Nider-

landów – nie zaimplementowała tej unijnej regulacji, choć 
termin minął już na początku czerwca 2021 roku. Nie 
dokonano także – wzorem Francji czy Danii – częściowej 
implementacji. Wydawcom prasy nie chodzi o zakazanie 
prowadzenia działalności przez portale, czy ich zamknię-

cie – nie byłoby to korzystne dla nikogo, jest zresztą 
realnie niemożliwe. Chodzi tylko o to, by podmioty, które 
zarabiają na cudzej twórczości, dzieliły się swoim zyskiem 
z twórcami i producentami, którzy stworzyli czy sfinanso-

wali powstanie tych wykorzystywanych utworów, treści. 
Takie prawo przysługuje już – na mocy dyrektywy z 2001 
roku – producentom muzyki, filmów, gier i programów 
komputerowych czy nadawcom radiowym i telewizyjnym. 
Dwadzieścia lat temu sytuacja nie była tak dramatyczna 
jak obecnie i nie zadbano wówczas o to, by także wy-

dawcom nadać prawo pokrewne. Dyrektywa z 2019 roku 
naprawia tę lukę.

Czy jest dziś realna szansa na opodatkowanie cyfrowych 
gigantów?
– Przykłady krajów europejskich pokazują, iż jest to możli-
we. W wielu krajach wprowadza się różne formy „opodat-

kowania” cyfrowych gigantów. I – tak naprawdę – forma 
nie ma znaczenia. Istotą powinno być to, iż podatki płaci się 
w kraju, w którym się zarabia. Skoro giganci technologiczni 
część swoich zysków wypracowują w Polsce, to w Polsce 
powinni płacić podatki, a nie uciekać się do różnego rodzaju 
sztuczek księgowych, by wyprowadzać środki i płacić podat-
ki w krajach podatkowych. Wydawcy prasy i wielu innych 
przedsiębiorców płaci CIT i PIT w Polsce. Nie ma podstaw, by 
taka sama zasada nie dotyczyła cyfrowych gigantów.

Na ile wprowadzenie takich podatków może zmienić 
rynek prasowy, pomóc w jego rozwoju?
– Beneficjentami prawa pokrewnego – o czym mowa była 
już powyżej – mają być wydawcy prasy i dziennikarze. 
Otrzymane rekompensaty wydawcy przeznaczą na swój 
rozwój, na powstanie nowych materiałów prasowych. Im 
lepsza sytuacja finansowa wydawcy, tym lepsza sytuacja 
dziennikarzy, którzy dodatkowo otrzymają rekompensaty 
bezpośrednio. Trzeba jeszcze przypomnieć, iż prawo 
pokrewne, którego implementacja jest pilnie potrzebna, 
to nie prawo autorskie, które chroni utwory. Prawo po-

krewne – „siostrzane” do prawa autorskiego – chroni nie 
utwory bezpośrednio, ale środki i nakłady, bez których 
utwory by nie powstały. W przypadku wydawców prasy 
są to m.in. wynagrodzenia dla dziennikarzy i innych 
pracowników, ale także koszty utrzymania redakcji, sfi-
nansowanie delegacji, zakup sprzętu i oprogramowania, 
pokrycie kosztów telekomunikacyjnych, czy rachunków 
za prąd. Chodzi o wprowadzenie prostej zasady – jeśli 
zarabiasz na cudzej twórczości, podziel się zyskiem.

rozmaWiała kinGa szymkieWicz

AkT o rynkAch cyfrowych – komunikAT wyDAwców euroPeJskich

Akt o rynkach cyfrowych jest historyczną i potencjalnie 
jedyną szansą dla ue na zlikwidowanie nierównowagi 
rynkowej spowodowanej przez platformy – strażników 
dostępu, oraz na zapewnienie sprawiedliwej i niedyskry-
minującej dystrybucji wolnej prasy i mediów. Jednakże 
projekt Digital markets Act (DmA), który jest obecnie pro-
cedowany, nie zawiera niestety niektórych kluczowych 
przepisów. Zwracamy uwagę na następujące kwestie: 

•	 niedyskryminujące	i sprawiedliwe	warunki	dostępu	nie	
mogą ograniczać się do dwóch sklepów z aplikacjami, 
ale muszą zostać rozszerzone na wszystkie „podstawo-
we usługi platform”, w szczegóalności powinny objąć 
także monopolistyczne wyszukiwarki i sieci społeczno-
ściowe; 
•	 wprowadzenie	obowiązku	uczestniczenia	przez	
strażników dostępu w wiążących procedurach ustalania 
uczciwej ceny za usługi, w tym za licencjonowanie praw 

wydawców;  
•	 DMA	musi	w sposób	kompleksowy	i skuteczny	zakazać	
nie tylko preferowania własnych usług, ale także prefe-
rencyjnego traktowania wybranych osób trzecich; 
•	 „strażnicy	dostępu”	nie	mogą	dyskryminować	pośred-
nictwa opartego na trafności na rzecz pośrednictwa 
płatnego;  
•	 przeglądarki	internetowe	muszą	zostać	włączone	do	
zakresu podmiotowego regulacji;  
•	 zakaz	łączenia	danych	pochodzących	z różnych	usług	
musi obowiązywać niezależnie od zgody użytkownika. 

Jeżeli te niedociągnięcia nie zostaną usunięte w pro-
cesie legislacyjnym przez rządy europejskie i Parlament 
europejski, istnieje ryzyko, że to ważne rozporządzenie 
stanie się nieskutecznym zbiorem przepisów, który 
w niektórych przypadkach będzie nawet legitymizował 
nieuzasadnione zachowania pośredników. 
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Domowe recepty  
na zdrowie

Stawianie baniek, syropy z cebuli, nalewki z czosnku 
to domowe sposoby na zdrowie znane i stosowane od 
wielu lat, przez kolejne pokolenia. Sięgamy po nie chętnie, 
szczególnie w okresie jesiennym. Co istotne skuteczności 
znacznej części domowych recept nie negują również 
lekarze. Wręcz przeciwnie – wiele z nich jest zalecanych 
jako znakomicie zastępujące lub uzupełniające leczenie 
farmakologiczne. 
Medycyna jest coraz skuteczniejsza w leczeniu wielu cho-

Doświadczenie pandemii spowodowało, że kwestie zdrowotne stały się dla polaków kluczowymi. 
chcemy zadbać o swoje samopoczucie, kondycję, wzmocnić odporność, żyć zdrowiej, 
a w efekcie – nie dopuścić do zachorowania. szukamy sprawdzonych sposobów i metod na 
poprawę stanu swojego zdrowia. Do łask wracają domowe recepty, wypróbowane przez nasze 
babcie i prababcie. 

rób, ale równie ważne, o ile nie ważniejsze jest niedopusz-

czanie do zachorowania. I tu właśnie z pomocą przychodzą 
sprawdzone domowe sposoby na zdrowie.
Część z nich jest przekazywana w rodzinach z pokolenia 
na pokolenie, ale wiedzę na ten temat najczęściej i naj-
chętniej czerpiemy z mediów. Porady zdrowotne, domowe 
sposoby na różnego rodzaju dolegliwości publikuje wiele 
czasopism, na rynku są też dostępne specjalistyczne tytuły 
zajmujące się tą tematyką.

| rynek prasoWy
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Domowe recepty  

znane od pokoleń

Wydawcy potwierdzają, że czytelnicy chętnie sięgają po 
treści dotyczące porad zdrowotnych, a zwłaszcza domowych 
sposobów na zdrowie. 
– Wynika to z chęci podreperowania swojego i bliskich 
zdrowia naturalnymi metodami, bez skutków ubocznych 
jakie, niestety, niesie lekoterapia. Domowe specyfiki nie bez 
powodu zyskały uznanie u naszych babć. Zawierają wiele 
cennych składników, które mają właściwości dezynfekujące, 
a na dodatek łagodzące stan zapalny. Uodparniają organizm, 
pozwalają łagodniej przejść np. przeziębienie czy też niwelują 
kaszel – uważa Anna Zalech, re-

daktor naczelna „Szlachetnego 
Zdrowia” (wydawca:  
SPES sp. z o.o.).
Agnieszka Wójtowicz, prezes 
Green Port Team sp. z o.o., wła-

ścicielka jednej z największych 
hurtowni internetowych z pro-

duktami naturalnymi green-

port24.pl, wydawca magazynu 
„Natura & Zdrowie” zauważa, że 
rośnie świadomość społeczna, 
jeżeli chodzi o naturalne sposoby 
zapobiegania i walki z chorobami. 
– Dlatego coraz więcej osób wra-

ca do korzeni i sięga właśnie po 
naturalne metody walki i zapo-

biegania chorobom. Są znane od 
pokoleń. Nawet ja pamiętam, że 
moja babcia leczyła przeziębienia 
czosnkiem i mlekiem z masłem 
i miodem. Domowe sposoby 
walki z różnymi schorzeniami 
sprawdzają się w początkowej 
fazie choroby lub jako środki 
zapobiegawcze, pozwalające 
utrzymać dobry stan zdrowia. Są 
po prostu skuteczne – mówi. 
– Czytelniczki doceniają nowe terapie medyczne, leki nowej 
generacji, które pozwalają pokonać chorobę, ale kochają tzw. 
domowe sposoby. Często znają je z przekazów rodzinnych 
podawanych z pokolenia na pokolenie „bo pomogło”, porad 
sąsiadek, znajomych. W czasie pandemii domowe sposoby są 
chętniej stosowane zwłaszcza na początku choroby z po-

wodu często niewystarczająco szybkiej dostępności porady 
lekarskiej – dodaje Urszula Zubczyńska, redaktor naczelna 
dwutygodników „Przyjaciółka” i „Pani Domu” i miesięcznika 
„Poradnik Domowy” (wydawca: Bauer Media Sp. z o.o., Sp. j.).
– Popularność naturalnych metod leczenia wzrasta na całym 
świecie. Wynika to przede wszystkim z ich dostępności oraz 
bardzo rzadkich skutków ubocznych takich kuracji. Bez wąt-
pienia wpływ na to miały również pandemiczny lockdown 
i związane z nim ograniczenie dostępu do lekarzy rodzinnych 
– uważa Marta Borek-Białecka, redaktor naczelna magazynu 
„O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą”, (wydawca: AVT-Korpora-

cja Sp. z o.o.). – Wielu z nas pamięta jeszcze, jak nasze babcie 
skutecznie stawiały nas na nogi, ordynując syrop z cebuli lub 
buraka, bańki albo inhalacje. Poza tym doniesienia naukowe 
z frontu walki z koronawirusem dowiodły, że w budowaniu 
odporności znaczenie mają witaminy oraz bogata w składniki 
odżywcze dieta, a walce z infekcją ekstrakty roślinne spraw-

dzają się na równi z lekami, ba! czasami lepiej od nich – dodaje. 
Karolina Kamińska, członek zespołu redakcyjnego „Żyj 
naturalnie” (wydawca: Naturalna Medycyna Sp. z o.o.), pe-

dagog, profilaktyk społeczny, autorka „Zdrowych bajek” oraz 
artykułów poświęconych profilaktyce zdrowotnej zwraca 
uwagę na jeszcze jedną kwestię. – W okresie jesienno-zimo-

wym jesteśmy „bombardowani” 
cudownymi specyfikami ma-

jącymi zapewnić nam zdrowie 
i odporność. Niestety większość 
z tych specyfików jest po prostu 
nieskutecznych i ma wątpliwy 
skład, a ilość odpowiednich 
składników jest znikoma. 
Domowe sposoby na zdrowie 
to nie tylko przygotowywanie 
samodzielnie posiłków, ale 
także rezygnacja ze środków 
chemicznych do sprzątania, 
ograniczenie używania ko-

smetyków do pielęgnacji ciała 
zawierających szkodliwe sub-

stancje czy wszelakie działania 
pro eko zmniejszające użycia 
plastiku. 

leki pRosto z kuchni

Ewa Ślęzak, zielarz-naturote-

rapueta z czasopisma „Bliżej 
zdrowia, bliżej natury” (wydaw-

ca: Medpress sp. z o.o.) uważa, 
że stała popularność domowych 

sposobów na zdrowie wynika co najmniej z kilku czynników. 
– Przede wszystkim dostępność składników w wymienionych 
recepturach. W wielu przypadkach używamy ich na co dzień 
w kuchni, uprawiamy w ogrodzie, na działce. Następnie ła-

twość w ich przygotowaniu, które sprowadza się do zaparze-

nia, czyli zalania wrzątkiem leczniczej rośliny lub zasypania 
cukrem, aby uzyskać sok. Kolejnym plusem jest brak skutków 
ubocznych, a przy regularnym stosowaniu skuteczne po-

zbycie się wielu dolegliwości. Ponadto nie są kosztowne i nie 
obciążają naszego domowego budżetu – mówi. 
Na dostępność w każdym domu preparatów wspierających 
nasze zdrowie zwraca również uwagę Agata Majcher 
z czasopisma „Zdrowie bez leków” (wydawca: Mediacom 
Press). – Po odpowiednim przygotowaniu mogą się przemienić 
w skuteczne panacea. Popularność takich domowych medy-

kamentów cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród 
Polaków i wiele wskazuje na to, że taka tendencja będzie stale 
rosła. Szczególnie w dzisiejszych czasach zyskuje na aktualno-

Syrop z cebuli
Poleca Anna Zalech, „Szlachetne zdrowie”

Poniższy przepis pochodzi z artykułu zamiesz-
czonego w najnowszym listopadowym numerze 
miesięcznika „Szlachetne Zdrowie”. Zachęcam 
do wypróbowania go, szczególnie teraz podczas 
jesiennych nieprzewidywalnych infekcji. W arty-
kule znajdziemy także inne przepisy naturalnych 
syropów, np. z buraka czy pigwy. 

Przepis
 • 2-3 cebule
 • 5 łyżek cukru lub miodu
 • ząbek czosnku
Cebulę należy drobno pokroić i zasypać cukrem 
lub dodać miód oraz posiekany ząbek czosnku. 
Wymieszać. Odstawić na mniej więcej 5 godzin, do 
puszczenia soku. Po tym czasie syrop z cebuli jest 
gotowy, zlać do słoiczka i schować do lodówki. Pić 
po 2 łyżeczki co 2-3 godziny. Doskonały na kaszel 
i odporność organizmu.
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ści hasło: „lepiej zapobiegać, niż leczyć”. 
Dlatego warto stale poszerzać wiedzę 
w tym zakresie, czytać książki i prasę 
medyczną, w których eksperci i prak-
tycy podpowiadają, jak skutecznie dbać 
o zdrowie – uważa. 
Renata Ciemięga, Editor in Chief Advi-
sory Segment w „Samo zdrowie”/„Zdro-

wie i życie” (wydawca: Burda Media 
Polska Sp. z o.o.) mówi, że redakcja stara 
się przede wszystkim przekonać swoich 
czytelników, że budowanie odporności 
to proces. – Nie da się tego załatwić jed-
ną pigułką wzmacniającą. Tu ważnych 
jest kilka czynników, m.in. odpowiednio 
zbilansowana dieta, która dostarcza 
organizmowi wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych mających 
wpływ na dobre funkcjonowanie ukła-
du odpornościowego. Eksperci polecają 
włączanie do diety kiszonek i jogurtów, 
które zawierają dobroczynne bakterie, 
a także miodu, o właściwościach prze-
ciwwirusowych i antybakteryjnych. 
Ważne są też przyprawy, w ostatnim 
czasie popularna jest zwłaszcza kurku-
ma, która ma silne działanie antybakte-
ryjne – radzi. 
– Domowe sposoby są przede wszyst-
kim tanie i „pod ręką”. Obecnie, kiedy 
dostęp do lekarza jest utrudniony, 
stanowią często alternatywę nawet dla 
leków z apteki. Kobiety wierzą w moc 
ziół oraz różnych naturalnych mikstur, 
na które pojawiają się mody, choćby 
„złote mleko” lub miód z kurkumą. 
Medycyna naturalna jest w trendzie, 
a domowe sposoby są jednym z jej 
przejawów – uważa Ewa Kustroń-Za-
niewska, redaktor naczelna „Kobiety 
i Życia” i „Świat Kobiety” (wydawca: 
Bauer Media Sp. z o.o., Sp. j.).

skuteczne sposoby babci

Domowe leki są popularne jednak nie 
tylko z uwagi na powszechną dostęp-
ność. One po prostu działają. Sposoby 
wypraktykowane przez nasze babcie 
pozostają do dziś zaskakująco skuteczne. 
Anna Zalech, redaktor naczelna 
„Szlachetnego Zdrowia” mówi, że to 
ponadczasowe, naturalne zdobycze 
naszej cywilizacji. – „Babcine receptury” 
są cały czas skuteczne i coraz chętniej do 
nich powracamy. Warto po nie sięgać. 
Przypominamy o tym naszym Czytel-
nikom w postaci artykułów i gotowych 
do wykorzystania prostych przepisów 
– uważa. 
– Sprawdzały się kiedyś i nadal działają. 
Jestem zdania, że warto wykorzystać 
naturalne sposoby walki o zdrowie 
przed zastosowaniem farmakologii. 
Kiedyś nie mieliśmy dostępu do aptek 

i leków, a mimo to leczyliśmy choroby 
i schorzenia tym, co dała nam natura 
– przekonuje Agnieszka Wójtowicz, pre-
zes Green Port Team sp. z o.o., wydawca 
magazynu „Natura & Zdrowie”.
– Nasze babcie korzystały z produk-
tów, których pozyskanie nie było ani 
kosztowne, ani zbyt trudne, chociaż wy-
magało od nich poświęcenia im czasu na 
przygotowanie. Skuteczność działania 
objawiała się po prostu zdrowieniem. 
Przykładem takim może być nacieranie 
gęsim tłuszczem z majerankiem pleców 
i klatki piersiowej w czasie przeziębienia 
o działaniu rozgrzewającym. Do innych 
można zaliczyć znany nam wszystkim 
rosołek podawany w okresie choroby dla 
rozgrzania i wzmocnienia czy spożywa-
nie kiszonej kapusty, która dba zarówno 
o florę bakteryjną, wspomaga trawienie 
– radzi Karolina Kamińska, członek 
zespołu redakcyjnego „Żyj naturalnie”.
Marta Borek-Białecka, redaktor naczel-
na magazynu „O Czym Lekarze Ci Nie 
Powiedzą” zwraca uwagę na fakt, że 
wiele metod tradycyjnego leczenia jest 
dziś wykorzystywanych przez medy-
cynę. – Tak było np. z bylicą roczną, 
wykorzystywaną przez ponad 2 tys. lat 
w tradycyjnej chińskiej medycynie do 
leczenia malarii i sezonowych infekcji. 
Chińska prof. Tu Youyou z jej aktyw-
nego składnika – artemizyny wytwo-
rzyła Artesunate – środek stosowany 
w leczeniu lekoopornej malarii. Została 
za to uhonorowana Nagrodą Nobla 
w 2015 r. W moim domu, gdy ktoś 
był przeziębiony, mama nastawiała 
syrop z cebuli. Moja babcia, chemiczka, 
nalegała, aby kroić ją w cienkie krążki 
i dodawać do niej miód. Potem należało 
ją nieco pougniatać i zostawić, by puściła 
sok. A następnie 3 razy dziennie trzeba 
było wypić 2 łyżeczki powstałego z niej 
syropu. W tym samym czasie na gazie 
pyrkał już rosół, w którym znajdowa-
ły się przynajmniej 2 cebule. Babcia 
wiedziała, że w nich i miodzie kryje się 
bakterio- i wirusobójcza kwercetyna, 
która – o dziwo nie boi się temperatur. 
Jak mi wyjaśniła, smażenie i pieczenie 
cebuli wręcz zwiększa jej zawartość 
w warzywie. Natomiast podczas goto-
wania ten leczniczy związek przenika 
do wywaru, w którym znajduje się rów-
nież cynk. Dostarczony w momencie 
początkowych objawów przeziębienia 

Majeranek 
na wzmocnienie
Poleca Ewa Ślęzak, „Bliżej zdrowia, bliżej 
natury”

Rozgrzewający napar z majeranku spo-
rządzamy wsypując łyżkę ziela na dwie 
szklanki wrzątku, gdy gotująca woda 
uniesie majeranek do góry, odstawiamy 
naczynie z ognia i przykrywamy. Po około 
piętnastu minutach napar jest gotowy. 
Herbatkę z majeranku powinni pić wszy-
scy, którzy łatwo się przeziębiają w okresie 
od listopada do kwietnia, codziennie. 
Napar z tego zioła rozgrzewa krew, daje 
przyjemne uczucie ciepła, a także przynosi 
ulgę w bólach reumatycznych.

Sposób na kaszel
Radzi Agata Majcher, „Zdrowie bez 
leków” 

Oferta otaczającej nas natury jest bo-
gata, a mikstur wspierających zdrowie 
wydaje się być nieskończenie wiele. 
Spośród ogromnej ilości wielu domo-
wych i skutecznych naturalnych re-
cept Czytelnikom „Naszego Kolportera” 
przedstawiamy przepis na złagodzenie 
głębokiego, męczącego i uporczywego 
kaszlu.
Składniki:
Po 50 g liści podbiału, ziela bazylii, 
kwiatu lipy, ziela macierzanki, ziela 
języcznika zwyczajnego, korzenia 
lukrecji.
Przygotowanie:
Składniki dokładnie wymieszać. 
2 łyżki mieszanki zalać ½ l wrzątku 
i gotować pod przykryciem na wolnym 
ogniu przez 10 minut, po czym przece-
dzić. Ciepły wywar pić 3 razy dziennie 
przed głównymi posiłkami.
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Gdy drapie w gardle
Radzi Marta Borek-Białecka,  
„O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą”

Gdy zaczyna nas drapać w gar-
dle, kilka razy dziennie płuczemy 
je wodą z solą. Po ok. 30 min od 
tego czasu pijemy ciepłą herbatę 
ze świeżym imbirem, goździkami, 
cytryną i sokiem malinowym. Na 
noc dokładnie – od ucha do ucha – 
smarujemy szyję tłustym kremem 
(np. balsamem z sadła świstaka), gazę 
lub szmatkę o długości ok. 10-15 cm 
skrapiamy spirytusem salicylowym 
i przykładamy do posmarowanej 
skóry. Na nią kładziemy woreczek 
foliowy i całość owijamy dokład-
nie szalikiem. Z takim kompresem 
kładziemy się spać porządnie okryci 
– tak by dobrze się wygrzać. Przed 
snem warto wypić witaminę C 1000, 
gdyż dowiedziono, że kwas askorbi-
nowy może złagodzić i o niemal 20% 
skrócić przebieg przeziębienia.

Napój kurkumowy
Poleca Renata Ciemięga, „Samo zdrowie”, 
„Zdrowie i życie”

Do szklanki trzeba wsypać łyżeczkę 
kurkumy, dodać kawałek startego 
imbiru i zalać wrzątkiem. Gdy napar 
przestygnie, dodajemy sok z połowy 
cytryny i łyżkę miodu. Dobrze jest 
łączyć kurkumę z czarnym pieprzem. 
Piperyna zawarta w pieprzu poprawia 
wchłanianie kurkuminy. Tę przyprawę 
należy jeść także razem ze zdrowym 
tłuszczem, np. oliwą, który wyraźnie 
zwiększa jej przyswajalność.

może znacząco skrócić czas choroby – 
opowiada. 
Również Renata Ciemięga z wydawnic-

twa Burda Media Polska zwraca uwagę 
na fakt, że wiele z babcinych sposobów 
i ludowych receptur zyskało naukowe 
potwierdzenie. – Tak jest, chociażby 
z czarnym bzem, który wzięli pod lupę 
naukowcy i w laboratorium udowodnili, 
że ekstrakt z tej rośliny nie tylko kon-

kretnie poprawia odporność, ale także 
wymiernie skraca czas chorowania. 
Podobnie jest z aronią, która zdaniem 
specjalistów jest naszym narodowym 
skarbem, ciągle jednak niedocenianym. 
Owoce aronii to nie tylko bogactwo 
witaminy C, która korzystnie wpływa 
na pracę układu odpornościowego, ale 
resweratrolu, składnika, który znamy 
z czerwonego wina. Chroni on ser-

ce i naczynia krwionośne, ale także 
wzmacnia organizm – mówi. 
Joanna Kadej-Krzyczkowska, redaktor 
naczelna „100 Rad” i „Poradnika 50+” 
(wydawca: Bauer Media Sp. z o.o., Sp. j.) 
również zwraca uwagę na fakt, że tzw. 
„babcine recepty” czerpią z tej samej 
wiedzy, z której korzysta współczesny 
przemysł farmaceutyczny. – Dowodem 
na skuteczność, a nawet „wyższość” 
niektórych naturalnych metod może 
być choćby fakt, że chorobotwórcze 

drobnoustroje od lat nie potrafią się 
uodpornić na bakteriobójcze związki 
zawarte w czosnku czy cebuli, pod-

czas gdy „chemiczne” antybiotyki są 
wobec wielu zarazków bezbronne już 
od dawna. A liczba szczepów bakterii 
niewrażliwych na antybiotyki wciąż 
rośnie! – zauważa. Zaleca równocześnie, 
aby wszelkie ziołowe metody lecznicze 
skonsultować z lekarzem. 
– Metody naszych przodków nie tracą 
na swojej aktualności, ponieważ są 
proste i skuteczne w zastosowaniu. 
W wielu polskich domach dostępne są 
receptury babć, z których korzystamy 
w przypadku różnych dolegliwości. 
W prasie promującej zdrowie znaj-
dziemy mnóstwo pożytecznych rad, 
jakimi naturalnymi preparatami warto 
zasilić domowe apteczki – przekonuje 
Agata Majcher ze „Zdrowia bez leków”. 
I radzi: – Jednym z najbardziej znanych 
domowych sposobów na pozbycie się 
objawów chrypki lub kaszlu jest łatwy 
w przygotowaniu napój na bazie świeże-

go niepasteryzowanego mleka, czosnku 
i miodu. Czosnek to znany surowiec 
o działaniu bakteriobójczym i grzybo-

bójczym, podobnie jak miód – jeden 
z najcenniejszych darów natury.

Dariusz materek
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Jesienny
niezbędnik
Radzi Karolina Kamińska, „Żyj naturalnie” 

Probiotyk – powinien zawierać różne szczepy bakterii, na-
tomiast ważne jest jakiego rodzaju są to bakterie oraz ich 
ilość. Istotna jest również metoda kapsułkowania probio-
tyku, aby nie został on „zniszczony” w żołądku i dwunast-
nicy. Dokonując wyboru produktu warto zwrócić uwagę 
czy zawiera on prebiotyk, który ułatwia nam namnażanie 
dostarczonych bakterii. Zdecydowanie lepszym dodat-
kiem jest tutaj fibregum zamiast inuliny, która u wielu 
osób wywołuje wzdęcia czy powstawanie gazów.

Podczas terapii antybiotykiem
W trakcie antybiotykoterapii bezwzględnie powinniśmy 
zażywać probiotyk. Antybiotyki nierzadko prowadzą do 
infekcji grzybiczych, które szybko się rozwijają niestety 
trudniej i zdecydowanie dłużej jest je wyleczyć. Podczas 
antybiotykoterapii polecane są szczepy Saccharomyces 
boulardii oraz RHAMNOSUS GG, które zapobiegają wy-
stępowaniu biegunek i rozwoju bakterii wpływających na 
rozwój infekcji grzybiczych.

IBS – jelita drażliwe
Zespół jelita wrażliwego określany jako IBS wymaga 
również szczególnego podejścia. Ponieważ w przebiegu 
tego schorzenia u wielu osób występują albo biegunki albo 
zaparcia albo naprzemiennie. Zatem probiotyk powinien 
zawierać szczepy Bifidobacterium longum W11, Lacto-
bacillus plantarum LP01, Bifidobacterium breve BR03, 
Lactobacillus acidophilus LA02 oraz prebiotyk. Kierując się 
wyborem probiotyku możemy wybrać preparat złożony 
konkretnie do tej dolegliwości.

Porady
Domowe sposoby na zatoki
Radzi Agnieszka Wójtowicz, 
„Natura & Zdrowie”

• Inhalacje udrażniają i nawilżają drogi oddechowe. 
Można do nich wykorzystać sól kuchenną, sól fizjolo-
giczną, zioła lub olejki eteryczne. Olejek eukaliptuso-
wy, z drzewa herbacianego, tymiankowy i sosnowy 
mają właściwości bakteriobójcze. Zabiegi powtarzać 
przez kilka dni.

• Nawilżanie śluzówek nosa. Warto nawilżać je od 
wewnątrz, pijąc odpowiednią ilość wody oraz od 
zewnątrz, stosując nawilżacze powietrza lub np. maść 
z witaminą A. Napary z ziół. Gorący napar zawie-
rający goździki, cynamon, kardamon czy imbir nie 
tylko rozgrzewa, ale i działa przeciwbakteryjnie oraz 
udrażniająco na górne drogi oddechowe. Skutecznym 
naparem jest mieszanka z kwiatów lipy, suszonych 
malin i miodu spadziowego.

• Ciepłe okłady. Umieszczenie okładu w okolicy czoła 
i nosa połączone z masażem uciskowym czoła, kości 
nosa i oczodołów pomaga oczyścić zatoki. Można 
użyć termoforu lub podgrzanych do ok. 60 st. C oraz 
zawiniętych w materiał pestek wiśni albo nasion 
grochu. 

• Płukanie zatok. Irygację wykonujemy za pomocą 
specjalnej butelki lub przeznaczonego do tego syste-
mu, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosujemy do 
tego sól fizjologiczną lub sporządzamy jej roztwór. 
Temperatura płynu irygacyjnego powinna być 
zbliżona do temperatury ciała. Po płukaniu zatok nie 
wychodzić od razu na zewnątrz. 

• Nacieranie maściami. Warto wypróbować maść 
kamforową i bursztynową. Należy wsmarować nie-
wielką ich ilość okrężnymi ruchami w skronie, czoło 
i miejsce pod nosem. Powtarzać trzy razy dziennie.

| rynek prasoWy
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Stany zapalne
Odpowiednia mikrobiota również ma istotne znaczenie 
w zwalczaniu stanów zapalnych, ale ma także niemały 
wpływ na wchłanianie witamin i minerałów. Bakterie 
z gatunku Lactobacillus casei wpływają na obniżenie po-
ziomu białek C-reaktywnych (hs-CRP), co przekłada się na 
zmniejszenie obrzęku stawów oraz bólu.

Gdy kilogramy nie chcą ubywać
W trakcie badań nad mikrobiotą naukowcy wykryli, że 
osoby z otyłością czy nadwagą mają niedobory bakterii pro-
biotycznych. W wielu badaniach naukowych wykazano, 
że bakterie szczepu L. rhamnosus (LGG) wspomagają utratę 
wagi zmniejszając tkankę tłuszczową i stężenie krążącej 
leptyny. Bakterie probiotyczne nie „zjadają kalorii”, ale są 
odpowiedzialne m.in. za wchłanianie substancji odżyw-
czych z pożywienia, wytwarzania witamin ich syntezy jak 
również odpowiedniego metabolitu.

Helicobacter pylori i inne zakażenia układu trawiennego
Istotną rolę w funkcjonowaniu naszego układu pokarmo-
wego oraz podatności na zakażenia ma również nasza mi-
krobiota. Bakterie probiotyczne z gatunku Saccharomyces 
boulardii w przebiegu takich zakażeń zwiększają skutecz-
ność stosowanej terapii.

Dziecięce potrzeby
Nie ma uniwersalnego probiotyku dla całej rodziny. Mi-
krobiota jelitowa dzieci różni się od osób dorosłych zatem 
dzieciom nie podajemy tych samych probiotyków które 
zażywamy. Probiotyki dla dzieci mają szczepy bakterii 
dostosowane do ich mikrobioty.

Witamina D 
Witamina D to właściwie hormon steroidowy, który jest 
produkowany z cholesterolu w czasie wystawionej na 
promienie słoneczne skóry. Stąd właśnie określana jest jako 
„witamina słońca”. Po spożyciu witamina D jest właściwie 
bezużyteczna. Musi przejść przez dwa etapy konwersji, aby 
stać się „aktywna” w organizmie. Pierwszy to konwersja na 
kalcyfediol [25(OH)D] w wątrobie. To forma magazynowa-
nia witaminy w organizmie. Drugi to przekształcenie w kal-
cytriol [1,25(OH)2D], głównie w nerkach. Jest to aktywna 
w organizmie forma witaminy D. Kalcytriol używany jest 
przez cały organizm, zostając w jądrach komórek, gdzie 
wchodzi w interakcje z receptorem witaminy D (VDR), któ-
ry znajduje się prawie w każdej pojedynczej komórce ciała.

CO JEŚĆ A CZEGO UNIKAĆ PODCZAS CHOROBY
Radzi Karolina Kamińska, „Żyj naturalnie” 
 

STROŃ OD NABIAŁU
Przede wszystkim w okresie zachorowania na przezię-
bienie czy grypę nie powinniśmy spożywać nabiału. Po 
pierwsze nabiał ochładza organizm co jest niewskazane 
zarówno podczas infekcji jak również w okresie chłodu. 
Spożywanie nabiału zwiększa również tendencję do 
marznięcia. Nabiał zwiększa ilość wydzielanego śluzu co 
nasila katar i kaszel poprzez zawarty w nim cukier mlecz-
ny. Spożywany w tym czasie nabiał zmniejsza możliwości 
naszego organizmu do walki z infekcją.

ODSTAW SŁODYCZE I NIEZDROWE PRZEKĄSKI
W okresie choroby nie przejadamy się. Zrezygnujmy 
również ze słodyczy w zamian tego sięgnijmy po miód 
malinowy o właściwościach rozgrzewających czy miód 
gryczany. W naszych warunkach klimatycznych powin-
niśmy w okresie jesienno-zimowym postawić na produk-
ty takie jak kiszonki bogate w probiotyki i witaminę C. 
W naszym menu powinny znaleźć się również produkty 
bogate w cynk i witaminę D czyli zielone warzywa, jajka 
czy też ryby. 

ROZGRZEJ SIĘ OD ŚRODKA
Tradycyjny rosołek, niegdyś podawany przez nasze bab-
cie, to najlepszy wybór. Mowa oczywiście o samym wy-
warze bez makaronu. Traktujemy to bardziej jako napój 
a nie posiłek. Ma on właściwości rozgrzewające. Ważne 
jest jednak, aby rosół, zwłaszcza jeżeli jest zbyt tłusty, nie 
był wypijany na czczo, bo może działać przeczyszczająco. 
Dieta podczas choroby powinna być lekkostrawna by 
organizm nie był dodatkowo obciążony trawieniem po-
karmów. Kasze, zupy warzywne czy warzywa gotowane 
z dodatkiem zdrowych tłuszczy powinny stanowić za-
równo sycący, jak i lekki posiłek. Dodatkowo nie zapomi-
najmy również o ziołach i przyprawach takich jak imbir, 
cynamon, goździki, papryka chilli, czosnek.
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cocomelon

cena: 11,99 zł
Wydawca: Story House egmont Sp. z o.o.

Wydawnictwo Egmont wprowadziło na rynek, 
w ramach cyklu „Prosto z ekranu”, magazyn „COCO-
MELON”, inspirowany najpopularniejszym na świecie 
kanałem dla dzieci na platformie YouTube pod tym 
samym tytułem. Czasopismo przeznaczone jest dla 
dzieci od trzeciego roku życia i ich rodziców. W maga-
zynie czytelnicy znajdą zadania wspierające rozwój 
dzieci w wieku przedszkolnym na różnych poziomach 
oraz wskazówki dla opiekunów z podpowiedziami, jak 
kontynuować zabawę i ćwiczenia po przeczytaniu 
czasopisma. Do każdego wydania dołączona będzie 
zabawka, a w magazynie znajdą się pomysły i inspira-
cje, jak można wykorzystać ją w zabawie z dzieckiem. 

kookyloos

cena: 49,99 zł
Producent: magic box Int. Toys

W kolekcji czeka 12 superstylowych i zabawnych 
mini laleczek, które jednym ruchem mogą zmienić 
swój wyraz twarzy! Każda Kookyloos jest inna, ma 
własną osobowość i hobby. Ale to im nie przeszka-
dza przyjaźnić się ze sobą i świetnie się ze sobą 
dogadywać! W tubie ukrywa się jedna laleczka 
KoookyLoos (nie wiadomo która) oraz saszetki-nie-
spodzianki z akcesoriami i ubrankami, które można 
wymieniać z innymi KookyLoos. 

maszyna czasu. 
książka z naklejkami superthings 
power machines

cena: 34,99 zł
Wydawca: ediba Polska sp. z o.o.

Doctor Volt w swoim laboratorium stworzył maszy-
nę, która na zawsze może zmienić historię Kaboom 
City. Czy Złoczyńcy zdołają ją ukraść i wykorzystać 
do przejęcia miasta? Czy współpracujące ze sobą 
drużyny bohaterów zdołają ich powstrzymać? W tej 
niezwykłej książce dzieci samodzielnie uzupełniają 
akcję za pomocą dołączonych naklejek. Do książki 
dołączona jest figurka kapitana w srebrnym kolorze 
oraz 1 saszetka z SuperThingiem. 

książka do kolorowania superthings 
power machines

cena: 24,99 zł
Wydawca: ediba Polska sp. z o.o.

Książka dla dzieci, w której znajdą informacje 
o swoich ulubionych postaciach z Kaboom City, 
wiele obrazków do pokolorowania i zagadki dla 
prawdziwych fanów SuperThingsów. W nowym 
rozdziale przygód Doctor Volt otwiera wrota do 
tajemniczego laboratorium, by przedstawić no-
watorską technologię wykorzystaną w pojazdach 
i robotach. Ale jak to zwykle bywa, wszystko może 
się wydarzyć i przyjąć nieoczekiwany obrót. Do 
książki dołączone są 3 figurki SuperThings. 

| noWości W ofercieNaSz KolPoRTeR 11/2021
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„natura&zdrowie”

cena: 4 zł
Wydawca: greenport Team Sp. z o.o.

Magazyn „Natura&Zdrowie” to dwumiesięcznik po-
ruszający zarówno tematy dotyczące zdrowia całej 
rodziny, jak i szeroko pojętej medycyny naturalnej 
oraz naturoterapii. Hasło przewodnie czasopisma 
brzmi „Zdrowie czerpiemy z Natury”. Wielką zaletą 
magazynu jest nowoczesna szata graficzna, artyku-
ły eksperckie pisane przez wybitnych specjalistów 
– lekarzy, dietetyków oraz znanych naturopatów. 
W każdym numerze, oprócz wielu praktycznych po-
rad, prezentowane są terapeutyczne właściwości 
ziół i nietuzinkowe sposoby ich wykorzystania.

noWości W ofercie | 

kolekcja „Disney audiobajki. 
magia słuchania”

cena: 
nr 1: 9,99 zł, 
nr 2 i następnych: 39,99 zł
Wydawca: De agostini Publishing Italia S.p.a.

„Disney Audiobajki. Magia słuchania” to kolekcja 
do słuchania i czytania dla całej rodziny. Każdy 
numer składa się z książki w twardej oprawie 
z kolorowymi ilustracjami oraz figurki bohatera. 
Wystarczy umieścić figurkę na głośniku, który 
dołączony jest do numeru 2, żeby uruchomić 
wersję audio bajki. Wspólne czytanie i słuchanie 
bajek są znakomitym pretekstem do rozmowy 
z dzieckiem o tym, co jest ważne.
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SPRZEDAWCO!

•  oferując prenumeratę teczkową „Wyborczej”, 

zyskujesz stałych, codziennych klientów na cały 

miesiąc

•  nie tracisz na prowizji z egzemplarza 

sprzedanego w promocyjnej cenie

•  zyskujesz dodatkowe wsparcie marketingowe 

dla swojego punktu sprzedaży

ZALETY DLA KLIENTÓW 

•  bezpłatny prezent dla każdego „teczkowca”, 

czyli kolekcja książek z najlepszymi  

reportażami „Wyborczej”

•  najkorzystniejsza cena „Wyborczej” 

w prenumeracie teczkowej 

•  gwarancja dostępności „Wyborczej”

•  możliwość odbioru gazety w innym dniu niż 

dzień, w którym się ukazuje

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.

DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAMÓWIĄ PRENUMERATĘ 
NA GRUDZIEŃ

  tom 5 serii „Reporterzy Wyborczej polecają”  

pt. „Zbrodnia i kara”. 

W kolejnych miesiącach nowe tomy

PREZENT DLA PRENUMERATORÓW  
TECZKOWYCH „WYBORCZEJ”,  

KTÓRZY ZAMÓWIĄ „TECZKĘ” NA GRUDZIEŃ 

KLIENCI  
SKŁADAJĄ  

ZAMÓWIENIA  
DO 24 LISTOPADA
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Smoosh słodka 
księżniczka 

mrówek

Jak zrobić 

królewską
koronę? 

Urocza zabawka!

Więcej informacji na: 
www.blue-ocean-polska.pl
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| aktualności izBy WyDaWcóW prasy 

nowe władze iWp
W dniu 5 października 2021 r. odbyło się XXIX Walne 
zgromadzenie członków Izby Wydawców Prasy. 
zgromadzenie to zamykało trzyletnią kadencję 
władz Izby w latach 2018–2021. Wybrano także wła-
dze Izby na kolejną kadencję. głosami zebranych 
do zarządu IWP wybrani zostali: Jerzy baczyński, 
zbigniew benbenek, marcin biegluk, bogusław 
chrabota, marek frąckowiak, bartosz Hojka, To-
masz Jażdżyński, adam Koziołek, Dominik Księski, 
alicja modzelewska, Justyna Namięta, Tomasz 
Namysł, Tomasz Przybek, Jacek Ślusarczyk i ewa 
Świstuniuk.
Nowym prezesem Izby Wydawców Prasy wybrany 
został marek frąckowiak.

stanowisko w sprawie projektu 
ustawy o ochronie wolności słowa
W dniu 20 października 2021 r. Izba Wydawców Prasy 
przekazała do ministerstwa Sprawiedliwości stanowi-
sko w sprawie projektu ustawy o ochronie wolności 
słowa w internetowych serwisach społecznościowych, 
opublikowanego 28 września br.
Projekt zawiera parę słusznych rozwiązań (tzw. ślepe 
pozwy; przedstawicielstwo portalu w każdym kraju), 
w większości jednak projektowane regulacje są groźne 
m.in. dla mediów. zamiast ukrócenia hejtu i dezinfor-
macji w sieci mogą je zwiększyć. Poza tym ogromne 
przewidziane w projekcie kary administracyjne w po-
łączeniu z wyjątkowo szeroką defi nicją „internetowego 
serwisu społecznościowego” – w której mieści się 
m.in. sekcja komentarzy pod publikacją prasową – przy 
równoczesnym nieprecyzyjnym określeniu „dezinfor-
macji” i „treści o charakterze bezprawnym”, jak i szero-
kim katalogu przestępstw wymienionych w przypadku 
„treści o charakterze przestępnym” – mogą stać się 
narzędziem cenzury. orzekać w tych sprawach ma 
w ekspresowym tempie 5-osobowa „Rada Wolności 
Słowa” powołana przez sejm na sześć lat. Projekt 
dubluje poza tym prace prowadzone na poziomie 
unii europejskiej nad uchwaleniem aktu o usługach 
cyfrowych (DSa).
Pod stanowiskiem podpisały się również Polska Izba 
Książki oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców 
RePRoPol.

porozumienie w sprawie podatku 
cyfrowego
amerykański resort finansów poinformował, że 
uSa osiągnęły porozumienie z francją, Włocha-
mi, Hiszpanią i Wielką brytanią w sprawie podat-
ku cyfrowego. Jednocześnie Stany zjednoczone 
wycofają karne cła na dobra importowane z tych 
krajów, wprowadzone w związku z opodatkowa-
niem cyfrowych platform. Porozumienie to jest 
konsekwencją ustaleń w ramach organizacji 
Współpracy gospodarczej i Rozwoju (oecD). 
oecD informowało wcześniej, że 136 państw 
zawarło umowę w sprawie podatku cyfrowego, 
zwanego gafa, co oznacza objęcie podatkami 
firm, a z drugiej wprowadzenie minimalnych 
obciążeń fiskalnych, by uniknąć optymalizacji 
podatkowej. umowa będzie funkcjonowała od 
końca 2023 roku lub od początku 2024 r.
W oczekiwaniu na wejście w życie przepisów 
podatki wprowadzone w poszczególnych krajach 
będą zapisane na poczet przyszłych dochodów 
firm technologicznych – poinformował resort 
finansów uSa. Niektóre państwa europejskie, 
mimo groźby retorsji ze strony uSa, zdecydowa-
ły się samodzielnie wprowadzić taki podatek, 
np. francja nałożyła w 2019 r. 3-procentowy po-
datek na firmy z globalnymi przychodami prze-
kraczającymi 750 mln euro rocznie i przychoda-
mi w tym kraju powyżej 25 mln euro rocznie.

facebook zapłaci francuskim 
wydawcom
amerykański koncern facebook, 21 października 
2021 r., doszedł do porozumienia z niektórymi fran-
cuskimi wydawcami i będzie płacił za wiadomości 
udostępniane przez użytkowników – podał portal 
yahoo. umowa licencyjna z aPIg (jedną z organizacji 
zrzeszającą wydawców we francji) zdaniem facebo-
oka „oznacza, że internauci na facebooku będą mogli 
kontynuować przesyłanie i dzielenie się wiadomościa-
mi, a jednocześnie prawa autorskie wydawców będą 
chronione”. 
Pierre louette, szef aPIg, podkreśla, że porozumienie 
wygeneruje „znaczące przychody” dla członków soju-
szu wydawców, „zwłaszcza dla tych najmniejszych”. 

NaSz KolPoRTeR 11/2021

32



R
E

K
L

A
M

A

Zimowe książeczki
FERMENT poleca:

www.ferment.pl

WOKÓŁ ŚWIĄT ZABAWY Z MIKOŁAJEM

ZIMOWE KRÓLEWNY

8,99 ZŁ 6,99 ZŁ

6,99 ZŁ



Na co dzień mieszkasz i pracujesz w Polsce, 
ale rodzinę masz też we Włoszech. Często 
odwiedzasz Sycylię, a wśród gości, którzy 
odwiedzili Twoje rodzinne strony były m.in. 
Julia Wieniawa i Paulina Biernat.
– Na Sycylii rozwijam swoją agroturystykę, 
a wspólnie z Pauliną organizujemy taneczne 
wyjazdy dla pań, jak również i par z Polski, ale 
zawsze zapraszam też kogoś ze znajomych, kto 
jeszcze nigdy nie był na Sycylii. Jestem bardzo 
dumny z tego skąd pochodzę. Przyjeżdża do 
mnie dużo znajomych, na przykład ostatnio 
Agnieszka Sienkiewicz. Myślę, że jestem 
najlepszym promotorem Sycylii na świecie! 
(śmiech – przyp. red.) Cieszę się, że ludzie, któ-
rzy mnie odwiedzają są zadowoleni ze swojego 
pobytu.
Jako gospodarz musisz zadbać o to by nikt 
się nie nudził. Jak organizujesz dzień swoim 
gościom?
– Wcielam się w reżysera, który przygotowuje 
różne atrakcje i niespodzianki – uczymy się 
robić ceramikę, śpiewać, gotować, mówić po 
włosku, są zajęcia jogi, spędzamy czas pośród 
drzew. Na koniec pobytu ku zaskoczeniu 
przechodniów wychodzimy z boomboxem 
na ulicę i tańczymy. Dla każdego uczestnika 
to fajna przygoda dostarczająca wielu emocji 
i zastrzyku pewności siebie. Sesja zdjęciowa, 
którą robimy pomaga wielu osobom docenić 
siebie, zaakceptować niedoskonałości swojego 
ciała. My Włosi jesteśmy bardzo wyluzowani, 
a nasze kobiety mają duży dystans do swojego 
wyglądu, to coś, czego staram się nauczyć też 
Polki.
Włosi wydają się być bardzo rodzinnym 
narodem, faktycznie tak jest?

– Bywa różnie, z moich obserwacji wynika, 
że więzi rodzinne są silniejsze na południu 
Włoch. Ja jestem bardzo silnie związany z ro-
dziną. Moi bliscy zawsze znajdują się u mnie na 
pierwszym miejscu.
W Polsce to rodzina jest tym, czego najbar-
dziej Ci brakuje, czy może jest coś jeszcze?
– Będąc młodym i rozpoczynając swoją karierę 
często nie docenia się pewnych wartości. 
Później, kiedy jesteś trochę starszy, z każdym 
rokiem twoje nastawienie się zmienia. Teraz 
spędzam więcej czasu z rodziną. Dom na 
Sycylii jest dla mnie jednym z elementów, 
który spaja mnie z bliskimi, ponieważ pomału 
staje się on naszym punktem spotkań. To taki 
symboliczny dom. Będąc w Polsce brakuje mi 
też dobrej pogody. Lubię słońce i naturę, dlatego 
tak często wracam na Sycylię. Tam nawet 
w marcu lub w listopadzie jest zielono i sło-
necznie. Słońce daje mi energię do życia.
Włoska kuchnia i wspólne obiady przy 
jednym stole, są tym, co w Twojej rodzinie jest 
kultywowane?
– Rodzinne obiady to coś, co bardzo lubię, 
ponieważ czas spędzony z moimi rodzicami, 
rodzeństwem jest dla mnie najcenniejszy. Wy-
chowałem się w domu z tradycjami kulinarny-
mi. Moi rodzice posiadają restaurację i zarówno 
mama jak i tata są świetnymi kucharzami. 
Sam też uwielbiam gotować, można powie-
dzieć, że zamiłowanie do gotowania wyssałem 
z mlekiem matki (śmiech – przyp. red).
Mieszkasz w Polsce już od wielu lat, jesteś coś 
w Polakach czego nie lubisz, co byś z chęcią 
zmienił?
– Polacy mogliby być czasami dla siebie 
bardziej mili. Bardzo lubię Polaków, podoba 

Dumny 
Sycylijczyk
stefano terrazzino jest jednym z najbardziej znanych sycylijczyków mieszkających 
w polsce. pogodne usposobienie oraz typowo włoska spontaniczność i pogoda 
ducha to coś, co go wyróżnia. tancerz lubi nie tylko opowiadać o sycylii, ale także 
chętnie zabiera na wyspę znajomych pokazując im swoje rodzime strony oraz 
regionalną kulturę i kuchnię.
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stefano Terrazzino – włoski tancerz, 
piosenkarz, aktor i prezenter telewizyjny. 
w wieku 16 lat rozpoczął treningi tańca 
towarzyskiego. w 2005 r. przeprowadził 
się na stałe do Polski. reprezentuje naj-
wyższą, międzynarodową klasę taneczną 
„s” w tańcach latynoamerykańskich. 
w 2006 r. zadebiutował jako trener tańca 
w programie rozrywkowym TVn „Taniec 
z gwiazdami”. w 2015 r. zwyciężył w finale 
trzeciej edycji programu rozrywkowego 
Polsatu „Twoja twarz brzmi znajomo”. 
w lipcu 2020 r. na scenie mareckiego 
centrum edukacyjno-rekreacyjnego 
w markach premierę miał jego multi-
medialny spektakl taneczno-wokalny 
„marzyciel”, który wyreżyserowała Angela 
ottone. Grał również m.in. w serialach 
„rezydencja”, „Linia życia”, „na wspólnej”, 
„Przyjaciółki”.

źródło: wikipedia.org

mi się ich mentalność, na którą składa się cały 
pakiet różnorodnych zachowań. Polacy to fajni 
ludzie, ale czasem brakuje im pewności siebie, 
nie zawsze umieją przyjmować komplementy 
i bywają przesadnie skromni, bo tak wypada.
Ta skromność może w Twojej ocenie być dużą 
przeszkodą?
– Niektórzy mimo, że wiedzą że są napraw-

dę dobrzy zachowują się tak, jakby wręcz 
przepraszali, że istnieją (uśmiech – przyp. red.) 
Często się z tym spotykam. Szkoda, bo w mo-
jej branży widzę wiele talentów. Oczywiście 
uwielbiam pokorę, ale we wszystkim musi być 
jakiś umiar. Pokora jest piękną cechą, która nie 
wyklucza pewności siebie.
Jak wyglądają Twoje plany na nadchodzące 
miesiące?
– Mój zawód jest mocno związany z różnymi 
ofertami pracy, które dostaję i tym, co dzieje się 
w danym momencie. Mam jednak taką naturę, 
że zawsze wymyślam sobie nowe zajęcia, nie 
mam zamiaru czekać i narzekać, życie jest zbyt 
krótkie. Ostatnio z Pauliną Biernat wpadliśmy 
na pomysł stworzenia platformy tanecznej 
online dla młodych par. Włożyliśmy w to 
dużo serca. Najważniejsze by nie bać się robić 
tego, co się lubi. Teraz jestem jeszcze bardziej 
odważny, próbuję nowych rzeczy. Znalazłem 
receptę na siebie, robię swoje, czuję się świetnie 
i jestem wdzięczny za to co mam.

rozmaWiała BarBara skroDzka/akpa
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W JEDNEJ!

Znani w anegdocie
Znany francuski reżyser i dramaturg Je-

an Cocteau odwiedził kiedyś swoje rodzinne 
miasto. Przy okazji chciał sprawdzić, jaką cie-
szy się tu popularnością. Spacerując, zaczepił 
więc przypadkowego przechodnia i zapytał:

– Gdzie jest dom, w którym urodził się 
Cocteau?

– Chodzi panu o rzeźnika czy o sklepi-
karza...?

* * *
Artur Henderson, mąż stanu, laureat Po-

kojowej Nagrody Nobla w 1934 roku, zapy-
tany kiedyś, kto może być dyplomatą, od-
powiedział:

– Dyplomatą może być każdy mężczyzna, 
który pamiętając datę urodzin swojej żony, za-
pomni o jej wieku.

* * *
Do pracowni Marca Chagalla, francuskiego 

malarza i grafika, przyszedł raz pewien mar-
kiz. Obejrzał płótna, zapytał o cenę, a na-
stępnie poprosił:

– Czy mógłby mi pan dać coś niedrogie-
go w oleju?

– Oczywiście – odpowiedział artysta i wrę-
czył arystokracie puszkę szprotek w oleju.

* * *
Pewien bogaty wiedeński bankier popro-

sił znanego malarza Oskara Kokoschkę, aby 
go sportretował. Malarz przybył do jego wil-
li, przyjrzał mu się dokładnie i powiedział:

– Szanowny panie! Proszę się nie gnie-
wać, ale chętniej namalowałbym panu ja-
kiś krajobraz.

* * *
Po śmierci wybitnego pisarza Karola Dic-

kensa pewien dziennikarz rozmawiał z Ja-
nem Fallstaffem, karczmarzem z  jego wio-
ski Gadhill.

– Śmierć pana Dickensa to wielka strata... 
– powiedział dziennikarz.

– O, tak – odparł karczmarz, potakując 
głową. – Piwo kupował tylko u nas.

* * *
Malarz Paul Cézanne, twórca malarstwa 

nowoczesnego, opowiadał raz w gronie przy-
jaciół o swojej drodze artystycznej.

– Od początku byłem uważany za cudow-
ne dziecko – zwierzał się.

– Jak to rozumieć? – zapytał jeden z przy-
jaciół.

– No, wszyscy w rodzinie ciągle po-
wtarzali, że jeśli coś ze mnie wyrośnie, 
to będzie prawdziwy cud. Internet

EKSPLOZJA CZWARTEJ FALI. Po-
licja i inne służby będą egzekwo-
wać nakaz noszenia maseczek.

POTRZEBA LITURGICZNA. Wojsko 
chciało kupić 300 mobilnych ołtarzy. 
Po ujawnieniu sprawy minister obro-
ny wstrzymał zakup.

STRATEGICZNE MIEJSCE. Przed 
domem Jarosława Kaczyńskiego 
na jezdni postawiono rząd słup-
ków drogowych, co uniemożliwia 
parkowanie aut.

„POLSKA NIE DA SIĘ ZASTRA-
SZYĆ”. Premier Morawiecki wziął 
udział w debacie PE na temat prawo-
rządności w naszym kraju.

OBOSTRZENIA. Bilety na Puchar 
Świata w  skokach narciarskich 
w Wiśle i Zakopanem są tylko dla za-
szczepionych przeciwko COVID-19 
i ozdrowieńców.

Fakt odkrył, że pani Maja, pracownica 
kancelarii premiera Mateusza Morawiec-
kiego (53 l.), założyła w internecie zbiór-
kę na... sfinansowanie drzwi pogryzionych 
przez jej psa. „(...) Pani Maja znana jest na 
Twitterze z tego, że zaatakowała inną inter-
nautkę za to, że podczas publicznej zbiórki 
szukała pieniędzy na laptopa. – Ja bym nie 

miała czelności prosić kogoś o pieniądze na 

komputer, kiedy jestem młoda, zdrowa i mam 

dwie rączki – pisała. Pracownica Morawiec-
kiego ma zarabiać ok. 7 tys. zł miesięcznie 
(...). Postanowiła jednak pokryć wyrządzo-
ne przez swojego psa szkody z kieszeni in-
nych ludzi, poprzez zbiórkę funduszy na por-
talu internetowym (...). – Bułkę, mojego psa, 

znają chyba wszyscy. To naprawdę świet-

ny i kochany psiak. Niestety, to ciągle dzie-

ciak, którego roznosi energia. Eskalacja tejże 

energii miała miejsce kilka tygodni temu, kie-

dy dosłownie zjadła drzwi znajomym, którzy 

jej pilnowali, gdy byłam na weselu. Niestety, 

obecnie nie dysponuję kwotą, na jaką wyce-

niono naprawę – napisała. Łącznie pani Ma-
ja chciała dostać 3 tysiące zł, które zebra-
no już z nawiązką. Część pieniędzy, 750 zł, 
miała pokryć koszt zakupu nowych drzwi dla 
znajomych, a reszta miała zostać przezna-
czona na tresurę psa. – To właśnie ta kwota 

– 750 zł – jest kluczowa, jednak przy okazji 

chcę zabrać psa na tresurę, żeby więcej ta-

kie sytuacje nie miały miejsca. Bardzo pro-

szę Was o nawet najmniejsze wsparcie, bo 

zachowanie Bu doprowadza mnie na skraj 

załamania nerwowego, a nerwy mam i tak już 

zszargane koszmarnie – ubolewała pani Maja 
w czasie zbiórki. Przy okazji, mimochodem, 
informowała, że niedługo ma urodziny. A na 
urodziny wiadomo – coś też się należy (...)”.

  
– Jako historyk należę do grona zdecy-

dowanych krytyków samego pomysłu do-

konywania zmian w symbolach narodowych. 

Uważam, że poważna zmiana hymnu naro-

dowego poprzez zamienienie miejscami jego 

zwrotek i uruchamianie na ten temat dyskusji 

jest świadectwem tego, że źle się dzieje w na-

szym państwie – mówi w rozmowie z Faktem 
historyk profesor Tomasz Nałęcz (71 l.).

– Można pewne rzeczy doprecyzować od 

strony technicznej, uwzględniając na przy-

kład otwierające się możliwości drukarskie. 

Współczesne techniki poligraficzne pozwalają 

bardzo precyzyjnie ustawić odcień czerwieni, 

podobno ma to być karmazyn. Ale moim zda-

niem do tego nie jest potrzebna ustawa. Takie 

rzeczy reguluje się w normalnym, demokra-

tycznym państwie rozporządzeniem ministra. 

Czy jeśli za kilka lat zmienią się możliwości 

techniczne, to będziemy nowelizować usta-

wę? To byłaby bzdura. W ten sposób profesor 
odniósł się do Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu, które przygotowa-
ło projekt zmian w ustawie o symbolach pań-
stwowych. Najgłośniejszym echem odbił się 
plan przestawienia zwrotek hymnu.

  
W środę 13 października samorządowcy 

z całej Polski zjechali do Warszawy, by za-
protestować przeciwko polityce rządu. Ich 
zdaniem jest ona destrukcyjna dla mieszkań-
ców miast, gmin i powiatów. Fakt napisał, że 
organizatorzy demonstracji skarżyli się m.in. 
na niedawne zmiany prawne, które według 
nich doprowadziły do znacznego uszczuple-
nia dochodów gmin, powiatów i województw 
w skali, która pozbawia je możliwości pro-

wadzenia polityki rozwoju, a dla wielu ozna-

cza zagrożenie utraty płynności finansowej. 
„(...) Protestujących wspierali m.in. prezy-
dent Białegostoku, prezydent Sopotu, Wro-
cławia, Tychów i prezydent Warszawy Ra-
fał Trzaskowski oraz starosta bielski Andrzej 
Płonka. – Jak jesteśmy razem, to jesteśmy 

silni. Gdyby nas nie było razem, pan prezy-

dent Duda zostałby wybrany jak Łukaszen-

ka – w wyborach kopertowych. Gdyby nas 

nie było razem, opozycja nie miałaby więk-

szości w Senacie, obowiązywałoby lex Czar-

nek i pewnie teraz byśmy zachwalali Polski 

Ład – mówił w Warszawie Jacek Karnow-
ski (58 l.), prezydent Sopotu (...). – Rządzą-

cy chcą zabrać 145 mld samorządom. Tyl-

ko samorząd stoi teraz na straży wartości. 

Dlatego stał się wrogiem numer jeden rzą-

du – alarmował prezydent Warszawy Rafał 
Trzaskowski (49 l.). – Mamy dziś do czy-

nienia nie tyle z Polskim Ładem, co z Pol-

skim Rozkładem, biorąc pod uwagę nieza-

spokojone potrzeby samorządów i fakt, że 

chce się im ograniczać środki – wtórował mu 
Andrzej Dziuba (65 l.), prezydent Tychów.

Zebrała: 
KATARZYNA GORZKIEWICZ

SUPEREKSFAKTY ODESZLI W OSTATNIM ROKU...
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Polacy obawiają się 
wirusa… infl acji 

Jak wynika z badania wykonanego 
przez UCE Research i SYNO Poland 
na ponad tysiącu osób, Polacy 
obecnie najbardziej się obawiają 
wzrostu cen, wśród 17 różnych 
wariantów. Tak odpowiedziało 
56,6 proc. respondentów. Według 
Piotra Kuczyńskiego, analityka 
rynków finansowych, można było 
spodziewać się wyższego wyniku. 
Wiele osób zarabia znacznie poniżej 
średniej krajowej, więc inflacja 
mocno w nich uderza. W sklepie czy 
na bazarku zwykły Kowalski płaci 
za poszczególne towary nie 5 proc., 
a nawet 15 proc. więcej niż wcześniej. 
Ponadto o drożyźnie regularnie 
informują media. Temat porusza 
też opozycja parlamentarna. I to 
wszystko musi działać na nastroje 
społeczne.
– Polacy boją się wzrostu cen, bo 
on sprawi, że będziemy biedniejsi. 
Oczywiście oficjalnie rządzący 
mówią, że rosną wynagrodzenia, 
nawet bardziej niż ceny. Ale nie 
każdy pracownik dostaje podwyżkę. 
A jeśli już płace są podnoszone, 
to nie dzieje się to równomiernie. 
Wystarczy wziąć pod uwagę 
emerytów. Natomiast inflacja jest 
najwyższa od 10 lat, a ostatnio 20 
lat temu utrzymywała się dłużej 
na wysokim poziomie – komentuje 
ekonomista Marek Zuber.
Obawy dotyczące wzrostu cen 
pojawiają się przede wszystkim wśród 
respondentów z miast 200-499 tys. 
mieszkańców – 62,7 proc. Z kolei na 
drugim końcu zestawienia widzimy 
ankietowanych z ośrodków powyżej 
500 tys. mieszkańców – 52,2 proc.

f
o

T.
 g

e
T

T
y

Im
a

g
e

S

przeszło połowa polaków obecnie najbardziej obawia się wzrostu cen. Widoczne to jest przede wszystkim 
w grupie respondentów z miast 200-499 tys. mieszkańców. natomiast niemal co trzeci rodak boi się 
ponownego zamknięcia gospodarki. tylko nieznacznie mniej odpowiedzi dotyczy ograniczonego dostępu 
do opieki medycznej. z kolei najrzadziej wskazywanym niepokojem jest powrót do pracy zdalnej.

– Towary, które najbardziej wpływają 
na naszą świadomość wzrostu albo 
spadku cen, to przede wszystkim 
artykuły pierwszej potrzeby 
i żywność. W miastach głównym 
źródłem zakupów są sklepy, gdzie 
ewidentnie płacimy coraz więcej. Ale 
standardowo największe aglomeracje 
są bogatsze i jest w nich wyższe 
średnie wynagrodzenie. A im więcej 
środków mamy do dyspozycji, tym 
mniej się boimy inflacji. Natomiast 
na wsi wiele produktów jest 
wytwarzanych we własnym zakresie 
– opisuje Marek Zuber.
Z badania wynika również, że 
Polacy obawiają się też ponownego 
zamknięcia gospodarki – 34,7 proc., 
ograniczonego dostępu do opieki 
medycznej – 32,2 proc. oraz ogólnie 
utraty zdrowia osób najbliższych – 28 
proc. Niewiele mniej osób wskazuje 
na zapaść w krajowej gospodarce – 
27,4 proc., stratę własnego zdrowia – 
22,9 proc. oraz kolejną falę pandemii 
– 21,8 proc. Jak stwierdza Piotr 
Kuczyński, ww. obawy pokazują 

wpływ pandemii na życie człowieka. 
Zdaniem eksperta, te wyniki nie są 
bardzo wysokie. Część respondentów 
wychodzi z założenia, że rząd 
już prawdziwego lockdownu nie 
wprowadzi.
Analizując dokładniej wyniki, 
widzimy, że 33,4 proc. 
zaszczepionych osób obawia się 
ponownego zamknięcia gospodarki. 
Wśród niezaszczepionych odsetek 
ten jest wyższy – 38,1 proc. A wśród 
osób, które przyjęły pierwszą dawkę 
szczepionki i zamierzają przyjąć 
drugą, mówimy o wyniku – 14,8 proc.

WWW.WiaDomoscihanDloWe.pl
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Mniej wyjątków 
dla handlu w niedzielę

To już pewne, od 1 lutego 2022 roku 
wchodzą w życie zaostrzone przepisy 
dotyczące handlu w niedzielę. 
W dokumencie opublikowanym 
w Dzienniku Ustaw 20 października 
br. przewidziano tylko kilka wyjątków.
Niektóre sklepy spożywcze nie 
będą już czynne w niedziele, chyba 
że za ladą stanie właściciel sklepu, 
któremu będą mogły pomagać 
tylko osoby wyszczególnione 
w nowelizacji, tj.: małżonek, dzieci 
własne, dzieci małżonka, dzieci 

REKLAMA

przysposobione, rodzice, macocha, 
ojczym, rodzeństwo, wnuki lub 
dziadkowie – i to nieodpłatnie. Osoby 
te nie mogą być pracownikami lub 
zatrudnionymi w placówce handlowej 
u przedsiębiorcy, który korzysta z ich 
nieodpłatnej pomocy.
Sieci sklepów nie pohandlują też 
w niedziele, korzystając z wyjątku 
na placówkę pocztową, ponieważ 
ustawodawca doprecyzował, że 
w niedziele będą mogły być otwarte 
placówki, w których przeważająca 

wiadomoscihandlowe.pl
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WIEDZA
I DOŚWIADCZENIE

NOWOCZESNOŚĆ 
I WYGODA

RAPORTY 
I PORADY

W Dzienniku ustaw rzeczpospolitej polskiej opublikowano 
„ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne 
dni”. oznacza to, że załatane obostrzenia dotyczące niedziel wejdą 
w życie 1 lutego 2022 roku.

działalność (co najmniej 40 proc. 
przychodów) polega na świadczeniu 
usług pocztowych.
Od lutego 2022 roku nie wystarczy 
odpowiedni wpis w PKD, aby 
korzystać z wyjątków powiązanych 
z przeważającą działalnością. 
W znowelizowanej ustawie zapisano, 
że placówki handlowe korzystające 
ze wspomnianych wyłączeń, 
są obowiązane do prowadzenia 
ewidencji miesięcznego przychodu ze 
sprzedaży, z podziałem na przychód 
z działalności, dzięki której mają prawo 
handlować w niedziele oraz przychód 
z pozostałej działalności.
Już niebawem minister finansów 
powinien wydać rozporządzenie 
określające sposób prowadzenia 
ewidencji, wzór tej ewidencji oraz 
szczegółową treść wpisów w ewidencji, 
biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia prawidłowego 
prowadzenia tej ewidencji oraz 
przejrzystości, kompletności 
i dostępności zawartych w niej danych.

WWW.WiaDomoscihanDloWe.pl
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| psycholoG raDzi

W lISToPaDoWym WyDaNIu 
„charakteróW” Polecamy:

na temat

• Skarby rodzinne, czyli co wynosimy 
z domu rodzinnego

• Jak zatrzymać chwile, które mają 
znaczenie?

W jaki sposób tworzyć i pielęgnować dobre 
wspomnienia?

psycholoGia i Życie 

• Na myśl o śmierci

Jak sobie z nią radzimy?

• Związki równoległe – czym nas kusi 
zdrada?

• Cztery twarze mojej matki

Jak mogą się kształtować relacje między 
synem a jego matką i jaką rolę odgrywa ona 
w życiu chłopca?

• Kryzys psychiczny w rodzinie

Jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy, gdy 
nasz bliski choruje?

• Księga ciała mężczyzny

o stosunku mężczyzn do swojego ciała, 
rozmawiają Paweł Pilich i Dorota Krzemionka

treninG psycholoGiczny

• Jaka jest przepustka do pewności siebie?

W jaki sposób wzmacniać swoją pewność 
siebie, dzięki samowspółczuciu i uważności? 

Jak zatrzymać 
chwile, które 
mają znaczenie?
o sztuce tworzenia i pielęgnowania dobrych wspomnień, 
które zostają z nami na dłużej.

Bywa tak, że sytuacje, które miały miejsce w od ległej przeszłości, potrafią 
do nas wrócić w mgnieniu oka, przywołane kontekstem obecnej chwili. 
Niektó re z nich otulają nas ciepłem i przynoszą ukojenie, a inne wprawiają 
w przygnębienie. Są takie słowa, które zapadły nam mocno w pamięć i nie-
mal stały się dewizą naszego życia lub determinują to, jak postrze gamy sie-
bie i świat. Czasem mamy wrażenie, że oso by, których już dawno fizycznie 
z nami nie ma, cały czas obecne są w naszym życiu, bo tak wiele w na-
szym otoczeniu o nich przypomina. Wspo mnienia są naszą wewnętrzną 
narracją, któ ra łączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, nadając 
jednocześnie poczucie spójności trajektorii naszego życia. 

ścieŻki pamięci 

Podstawową funkcją pamięci nie jest dostarczanie nam przyjemności. 
Przez całe życie nasz mózg groma dzi dane, aby przetrwać i zapewnić nam 
bezpieczeń stwo. Dokonuje analiz, przekształceń i reorganizacji informa-
cji pozyskanych w chwilach zagrożenia oraz wtedy, kiedy czuliśmy się 
bezpiecznie. Wszystko po to, abyśmy sprawnie poradzili sobie z tym, co 
spot ka nas w przyszłości. W jaki zatem sposób te infor macje są przecho-
wywane i jak mamy do nich dostęp? 
Pamięć można podzielić na jawną i niejawną oraz ich podtypy. Do tej 
pierwszej grupy należy pamięć semantyczna i epizodyczna. To właśnie 
pamięć epi zodyczna odpowiedzialna jest za poczucie tożsamo ści i ciągłości 
psychicznej. Z niej wydobywamy wspo mnienia dotyczące zdarzeń osadzo-
nych w konkretnych kontekstach. Na przykład możemy przywołać wczo-
rajsze spotkanie ze znajomymi, ale też pierwszy po całunek czy wyprawę 
w góry sprzed kilku lat. Czasem wspomnienia te pojawiają się też sponta-
nicznie, wy wołane skojarzeniem emocjonalnym lub zmysłowym.
Dzieje się tak, ponieważ za równo zmysły, jak i emocje są pewnego rodzaju 
zakładkami, któ re znacznie szybciej zauważa nasz mózg, wyszukując od-
powiedzi na aktualny bodziec. Co ciekawe, im sil niejsze emocje towarzy-
szą nam w danej sytuacji, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie 
ona w na szej pamięci na dłużej. Dlatego znacznie łatwiej bę dzie nam 
przywołać wspomnienia trudnych chwil, bo z nimi wiążą się intensywne 
emocje. Przeciwwagą dla tych naturalnych tendencji może być zarówno 
celowe przywoływanie dobrych wspomnień, jak i świadoma koncentracja 
na obecnej chwili, z której możemy wy łowić to, co dobre i wspierające. 

celebRowanie chwili 

Jeżeli sięgasz po telefon, aby uwiecznić spotka nie, piękny widok czy 
przełomowy moment w życiu, to właśnie dlatego, że chcesz do tych chwil 
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skarby rodzinne, czyli 
co wynosimy z domu 
rodzinnego
Nasz dom rodzinny żyje w nas. choćby-
śmy wyjechali z niego jak najdalej, nie-
siemy w sobie jego historię i to, czego 
w nim doświadczyliśmy. choćby rodzice 
już nie żyli, są w nas nadal obecni. 
Słyszymy w sobie ich głosy, prowadzimy 
z nimi niekończącą się rozmowę. cza-
sem unosi nas ona i wspiera w trudnych 
momentach, czasem obciąża i sprawia, 
że błądzimy. Nawet błędy, które po-
pełnili rodzice, mogą stać się skarbem 
i przygotować nas na życiowe potyczki.
Piotr K. Oleś

Jaka jest przepustka do 
pewności siebie?
Prawdziwa pewność siebie nie musi 
manifestować swojej obecności ani 
siły. Dlatego nie krzyczy. Wręcz prze-
ciwnie – często szepcze do nas: „Nic 
się nie stało. Spróbuj jutro jeszcze raz”. 
autentyczna pewność siebie opiera się 
na wysokiej sa moocenie, która wyni-
ka ze świadomości swoich zasobów, 
talentów, doświadczenia i kompetencji 
oraz akceptacji siebie takim, jakim się 
jest. Istotnym elementem praw dziwej 
pewności siebie jest… niepewność. 
Przecież nikt z nas na żadnym etapie 
swo jego życia ani kariery nie jest w stu 
pro centach pewny siebie. Ważne nato-
miast, aby zachować korzystne dla nas 
propor cje pewności i niepewności.
Katarzyna Malinowska 

poraDnik pozytyWneGo myślenia

• Ze śmiechem nam po drodze

• GURUN

Natalia de barbaro

• Usłysz głos płaczącej Ziemi

co możemy zrobić z poczuciem 
odpowiedzialności za otaczający nas świat 
i jak zadbać o siebie, innych ludzi i planetę?

• Komplementy szyte na miarę 

Jak komplementować, żeby się nie 
skompromitować?

później wracać – robisz pewnego rodzaju pomost, po któ rym z przyszło-
ści przejdziesz do przeszłości. Pułapką może być to, że czasem skupiając 
się na robieniu zdję cia, nie przeżywamy w pełni tej chwili, którą chcemy 
uwiecznić. 
Przed naciśnięciem spustu migawki warto nawet kilka sekund przezna-
czyć na celebrację dane go momentu. Możesz to zrobić, kierując świadomie 
uwagę na swoje doznania. Uświadom sobie, jaka jest pora dnia i pogoda, 
czy jest Ci ciepło, a może zim no? Zauważ wizualny szczegół. Może będzie 
to kon kretny kolor, kształt lub jakiś symbol. Zwróć uwagę na dźwięki 
i zapachy. Jeżeli masz możliwość, to za angażuj też smak i dotyk. W jakiej 
pozycji jest Two je ciało? Może chwila, którą chcesz zapamiętać, nie jest 
statyczna. Zwróć uwagę, czy towarzyszy jej ruch – idziesz, skaczesz albo 
machasz ręką? Uświadom sobie, jakie emocje Ci towarzyszą, i postaraj się 
za uważyć, jak odczuwasz je w ciele. Taka celebracja nie musi towarzyszyć 
wyłącznie tym wielkim wydarze niom, choć to przy nich instynktownie 
zatrzymuje my się i nawet mówimy, że chcemy zapamiętać każ dy szczegół, 
niemal wchłonąć je każdą komórką ciała. 

wyzwalacze wspomnień 

Daniel J. Siegel, psychiatra i badacz ludzkiego mózgu, w książce „Psychow-
zroczność” opisuje proces wyzwalania wspomnień jako szereg pobudzeń 
sieci neuro nowych. Im częściej owo pobudzenie następu je, tym większa 
szansa na aktywacje danej sieci w przyszłości. Bodźcami wyzwalającymi 
kon kretne wspomnienia mogą być sytuacje, zapachy, dźwięki, myśli czy 
emocje – wszystko, co mózg powiąże z doświadczeniami z przeszłości. 
Czę sto aktywacja wspomnienia dzieje się poza naszą kontrolą, bo zależy 
od zewnętrznych kontekstów, w jakich się znaleźliśmy. Są też konteksty, 
które intencjonalnie tworzymy sami, jak choćby prze glądanie albumu 
z rodzinnymi fotografiami czy słuchanie konkretnego utworu, który koja-
rzy nam się z bliską osobą lub przyjemną sytuacją. Zdarza się, że okruchy 
wspomnień rozsypujemy w swo im najbliższym otoczeniu, dzięki czemu 
niemal każdego dnia w jakimś stopniu otulają nas dobre chwile z prze-
szłości. Może masz swój ulubiony kubek do herbaty, który jest pamiątką 
z podróży, i za każdym razem, kiedy go używasz, przez mo ment na Twojej 
twarzy pojawia się uśmiech, bo właśnie powróciło do Ciebie wspomnienie 
tam tych chwil. Może jest to fotografia w ramce, przy której czasem mimo-
wolnie przystajesz w zamy śleniu. 
Kilka minut skupienia na pozytywnych do świadczeniach z przeszłości 

może spowodować, że 
ponownie poczujemy 
doznane wówczas 
emo cje, a tym samym 
zmieni się nasz aktual-
ny nastrój. Nie chodzi 
jednak o to, abyśmy 
żyli przeszłością. 
Możemy natomiast 
z niej czerpać to, co 
będzie da wało nam 
nadzieję na przyszłość 
i wsparcie w trud nych 
momentach.

monika Dąbrowska
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i drogach ekspresowych. Ten odstęp 
wynosi nie mniej niż połowę aktualnej 
prędkości pojazdu. Na przykład przy 
prędkości 100 km/h odległość wynosi 50 
metrów. Odległości równej połowie aktu-
alnej prędkości nie trzeba zachowywać 
podczas manewru wyprzedzania. 

suRowsze kaRy

To nie koniec zmian, do jakich muszą 
się przyzwyczaić kierowcy, ponieważ 
1 października 2021 r. w Sejmie odbyło 
się pierwsze czytanie rządowej nowe-
lizacji Prawa o ruchu drogowym, która 
zapowiada kolejne, tym razem bardziej 
restrykcyjne zmiany, bo zmierzające do 
podwyższenia wysokości mandatów 
i grzywien za wykroczenia drogowe. 
Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie 
wykroczeń, zakładającą w przypadku 
wykroczeń drogowych podwyższenie 
maksymalnej wysokości grzywny 
z 5 000 zł do 30 000 zł. Zwiększona ma 
zostać wysokość grzywny, którą nałożyć 
można w postępowaniu mandatowym 
w sprawach o wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w komu-
nikacji – do 5 000 zł, a w przypadku 
zbiegu wykroczeń – do 6 000 zł. 
W przypadku wejścia projektowanej 
ustawy w życie, prowadzący pojazd 
mechaniczny będzie podlegał karze 
grzywny nie niższej niż 1 500 zł, jeżeli: 
1) nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu; 
2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożli-
wienia przejścia przez jezdnię osobie nie-
pełnosprawnej, używającej specjalnego 
znaku, lub osobie o widocznej ograniczo-
nej sprawności ruchowej; 
3) wyprzedza pojazd na przejściu dla 
pieszych, na którym ruch nie jest 
kierowany, lub bezpośrednio przed tym 
przejściem; 

pieRwszeństwo dla pieszeGo

Do najważniejszych zmian, wprowa-
dzonych w czerwcu, należą te dotyczące 
poruszania się pieszych przez przejście 
dla pieszych. Wprowadzono zasadę
pierwszeństwa pieszych znajdujących
się na tym przejściu przed
pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.
Zobowiązuje ona kierowców do umożli-
wienia pieszemu przejście przez jezdnię 
w sytuacji, w której pieszy stoi na przej-
ściu dla pieszych, ale także takiej, kiedy 
pieszy wchodzi na przejście. Zasada ta 
miała poprawić bezpieczeństwo pieszych 
w rejonie przejścia dla pieszych, ale też 
zobligować pieszych do zachowania 
większej ostrożności przy przechodzeniu 
przez przejście dla pieszych. Ma temu 
służyć przepis, który zabrania pieszym 
„korzystania z telefonu lub innego urzą-
dzenia elektronicznego podczas wcho-
dzenia lub przechodzenia przez jezdnię 
lub torowisko, w tym również podczas 
wchodzenia lub przechodzenia przez 
przejście dla pieszych – w sposób, który 
prowadzi do ograniczenia możliwości 
obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku 
lub przejściu dla pieszych."
Kolejną zmianą jest ujednolicenie 
dopuszczalnej prędkości w obszarze 
zabudowanym. Przez całą dobę można 
poruszać się obecnie z prędkością 50 
km/h. Wprowadzono też konieczność 
zachowania minimalnego odstępu 
pomiędzy pojazdami znajdującymi się na 
tym samym pasie ruchu na autostradach 

4) omija pojazd, który jechał w tym sa-
mym kierunku, lecz zatrzymał się w celu 
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; 
5) narusza zakaz jazdy po chodniku lub 
przejściu dla pieszych.
Jeżeli w ciągu 2 lat sprawca ponow-
nie popełni ww. naruszenie, to kara 
grzywny wyniesie nie mniej niż 3 000 
zł, a w przypadku realnego zagrożenia 
bezpieczeństwa dla życia i zdrowia 
pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo 
orzec zakaz prowadzenia pojazdów. 

nie jedŹ po alkoholu

Projekt ustawy zakłada także zwięk-
szenie karalności za prowadzenie 
pojazdu mechanicznego po użyciu 
alkoholu lub podobnie działającego 
środka z 50 zł do minimum 2 500 zł. 
Przewiduje także karalność za pro-
wadzenie innego pojazdu, np. rowe-
ru, w stanie po użyciu alkoholu lub 
podobnie działającego środka, w stre-
fie zamieszkania lub strefie ruchu na 
minimum 1 000 złotych. 
Natomiast za prowadzenie pojazdu bez 
wymaganego uprawnienia zaplanowa-
no karę aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny od 1 000 zł. Jeśli spraw-
ca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat 
popełni takie wykroczenie ponownie, 
to kara grzywny wyniesie nie mniej 
niż 2 000 zł.
Dodatkowo punkty mają być kasowa-
ne dopiero po upływie 2 lat od dnia 
zapłaty grzywny. Po wprowadzeniu 
powyższych zmian za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego kierowca 
będzie mógł dostać nawet 15 punktów 
karnych. Obecnie maksymalna liczba 
punktów za niektóre wykroczenia to 
10. Przy czym limit punktów karnych 
nie ulegnie zmianie.

| praWo i finanse

od 1 czerwca 2021 r. obowiązuje 
kilka zmian w przepisach 
o ruchu drogowym, a już 
zapowiadane są kolejne, 
jeszcze bardziej restrykcyjne. 

aleksandra czyż
specjalista ds. prawnych 
pretorius sp. z o.o.

Zmiany w przepisach 
o ruchu drogowym
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PATENTY PATENTY

Uczeni z Lozanny wyliczyli, że o tyle rośnie ryzyko 
cukrzycy u palaczy. Jeśli palisz 20 papierosów i więcej 
dziennie, ryzyko zwiększa się aż o 66%. Czyli nie tylko 

rak płuc i zawał serca.

Świat zmienia się tak szybko, że nawet 
wiele lat po skończeniu szkoły nadal 
musimy się uczyć nowych rzeczy. Gdy 
chcesz się czegoś nauczyć szybko, nie 
próbuj zmuszać się do nieustannej  
pracy. Eksperyment przeprowadzony  
w NIH Clinical Center wykazał, że krótkie, 
kilkuminutowe przerwy paradoksalnie 
przyspieszają proces przyswajania 
nowych umiejętności. Zasada „Work 
smarter, not harder” działa też w szkole.

Co w numerze?
• Na okładce: Aleksandra 

Popławska.  Jak biohacking 
pomógł jej w życiu.

• Czy tzw. superfoods  
to ściema? 

 • Ofiara deepfake porno.

• 134 patenty na jesień 
pełną energii. 

• Seks gadżety pomogą  
złagodzić PMS.

  

Alkohol usypiA, Ale 
nie dAje się wyspAć
Lampka wina przed snem  
sprawia, że zasypia się szybciej. 
Jednak, jak ustalili uczeni  
z University of Missouri, nawet 
niewielka ilość alkoholu zaburza 
jakość snu i w rezultacie może 
prowadzić do bezsenności.

 Wystarczy przez 12 minut dziennie napinać mięśnie, 
np. wolno zaciskać i rozluźniać pięści podczas  

oglądania serialu, żeby po mniej więcej miesiącu 
obniżyć ciśnienie krwi o kilka punktów. 

44%

Czyli badanie „przez odbytnicę”. 
Na razie nie ma lepszego 

narzędzia do wykrywania raka 
prostaty. Badanie per rectum 

jest tanie i skuteczne, a że trochę 
niekomfortowe? Stawką jest Twoje 

życie! Jeśli masz 40 lat,  
a w rodzinie przypadki raka 

prostaty, idź się zbadać.  
W rodzinie nikt nie chorował? 

Możesz poczekać do 50. 

Per rectum

 
Co w numerze?

• Na okładce: Paweł  
Głuchowski. Twórca  
Akademii Hipertrofii  

o zwiększaniu obwodów.

• Zupy w wersji 2.0

• Co Ci mogą zrobić sterydy?

• Kłamstwa dietetyków.

• 115 patentów na życiową 
formę. 

• Najlepsze lampki  
rowerowe. 

Buraki górą
Zbliżają się zawody? Pij regularnie sok z buraka. Uczeni z Exeter 
University wykazali, że regularne picie soku z buraka poprawia 
wydolność organizmu. Jak to zbadali? Ochotnicy pijący pół litra 
soku dziennie przez sześć dni byli w stanie intensywnie ćwiczyć  
aż do wyczerpania nawet 25% dłużej niż wtedy, gdy nie sięgali po 
ten siłodajny eliksir. Najlepsze efekty osiągniesz, pijąc go na dwie 
godziny przed treningiem.

12 minut

CzAs nA przerwę



igor Brejdygant

„Wiatr” 
W.a.B.

„Wiatr” to trzymający w napięciu gór-
ski kryminał, w którym Igor Brejdy-
gant przekracza gatunkowe granice. 
Wczesna wiosna. W Tatrach leży jesz-
cze sporo śniegu, wieje halny. Dwójka 

ludzi wyrusza z Morskiego Oka na przełęcz Szpiglasową. 
Nagle spod grani Miedzianego schodzi lawina. Akcja 
ratunkowa TOPR nie przynosi rezultatu. Ciała tych dwojga 
zostały najprawdopodobniej z potężną siłą wtłoczone pod 
lód stawu, a szanse na odnalezienie wędrowców przy 
życiu maleją z każdą chwilą. Świadkiem tragedii był Waw-
rzyniec, który jest przekonany, że chwilę przed zejściem 
lawiny usłyszał głuchy dźwięk eksplozji. To punkt wyjścia 
opowieści, w której surowa przyroda Tatr, mroczny góral-
ski folklor i środowisko TOPR-owców są zaledwie tłem dla 
śniegiem i wiatrem osnutej, tajemniczej historii. Czy to, co 
się zdarzyło, to wyłącznie zrządzenie złego losu?
Igor Brejdygant jest znany jako scenarzysta oraz autor po-
wieści kryminalnych „Paradoks”, „Szadź”, „Rysa” i „Układ”.

michał śmielak

„Wnyki” 
initium

Po udanym debiucie powieścią 
„Znachor” Michał Śmielak powraca ze 
swoją drugą książką. W trzymającym 
w napięciu, bezkompromisowym 
thrillerze z mistrzowską precyzją 
obnaża ciemne i ponure zakamarki 
ludzkiej duszy – od wieków nie-

zmiennie podatnej na kuszenie i skłonnej, aby tłumaczyć 
małe i nikczemne czyny wielkimi ideami.
Wnyki to urocza wioska zatopiona w górskim krajobrazie 
Karkonoszy, do której przenoszeni są duchowni, którzy 
nadszarpnęli zaufanie swoich zwierzchników i parafian. 
Czas płynie tam jakby wolniej, gościnność mieszkańców 
uspokaja, średniowieczny kościółek zachęca do zadumy, 
nawet jeśli miejscowe legendy mówią o Kościele Chrystusa 
Mściwego, gdzie podobno sam Zbawiciel schodzi z krzyża, 
aby brutalnie wymierzać sprawiedliwość… Młody kapłan, 
ksiądz Piotr Dębicki, przyjeżdża tutaj na urlop i tydzień 
później znika bez śladu. Nieoficjalnego śledztwa podejmuje 
się Kosma Ejcherst, poproszony o to przez swojego wuja, 
wpływowego biskupa. W ten sposób trafia do Wnyków.

| DoBre Do czytania

oRgaNIzaToRem KoNKuRSu JeST gRemI meDIa S.a.
SzczegÓŁoWy RegulamIN KoNKuRSu JeST DoSTęPNy Na STRoNIe INTeRNeToWeJ WWW.nasz kolporter.com.pl/reGulaminy 

oRaz prenumerata.rp.pl/konkurs

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział. 

Publikujemy listę laureatów. 

zwycięzcom gratulujemy!

zachęcamy do udziału w kolejnych 
edycjach konkursów organizowanych 
przez gremi media S.a.

miejsce kwota brutto imię i nazwisko

1 1000 zł grzegorz zmarzły

2 750 zł Katarzyna i mirosław lisiccy

3 500 zł Jarosław mikusek

KoNKuRS

sprzeDaJ WiĘceJ eGzemplarzy 
„rzeczpospoliteJ” – konkuRs wakacyjny ii edycja

zoSTaŁ RozSTRzygNIęTy

REKLAMA
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Prezentujemy Państwu wydanie specjalne O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą pt. „Lecz się natural-
nie. Domowe sposoby na przywrócenie zdrowia”. Przedstawiamy w nim proste i sprawdzone me-
tody radzenia sobie zarówno ze zwykłymi dolegliwościami, takimi jak łupież, czy nieładny zapach 
potu, jak również z tymi, które utrudniają życie osobom cierpiącym w wyniku urazu lub choroby 
przewlekłej (m.in. cukrzycy, RZS, Parkinsona), a zatem bólom, suchości skóry czy problemom 
metabolicznym. Tym razem nasz przewodnik oparty jest na poradach praktyków – lekarzy, natu-
roterapeutów i zielarzy, bo kto jak nie oni, wie, co najlepiej nam pomaga.

Zamów najnowszy numer już dziś.

Twoje zdrowie w Twoich rękach Licencja brytyjska

Wydanie 

specjalne 2/2021
17,50 zł (w tym 8% VAT)
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Lecz się naturalnie
Domowe sposoby na przywrócenie zdrowia

Usuń problemy trawienne  egzemy i odciski  zapobiegaj przeziębieniom
 grypie, zapaleniu płuc  powstrzymaj alergie  chrapanie  suchość oczu
 jęczmień  zespół widzenia komputerowego  złagodź stres i lęk  bóle 
stawów, karku i pleców  uderzenia gorąca wiatry wymioty  suchość pochwy
nadpotliwość,  l i świąd okolic intymnych oraz hemoroidy  pozbądź się 
zmęczenia, otyłości, nieświeżego oddechu, skurczów mięśni, odcisków, grzybicy 
paznokci  odkryj sekrety zdrowej, świetlistej skóry  poznaj żywność, która leczy



pRzykRywka dla aGentki

Virginia Hall zaczęła się parać dziennikarstwem już wcześniej, 
gdy w 1939 r. przyjechała do Paryża. Ale dziennikarstwo nie 
było jej wymarzonym zawodem, przeciwnie – nie lubiła pisać. 
Marzyła jej się kariera w służbie dyplomatycznej, ale jedyne, 
co proponowali jej Amerykanie, to stanowisko sekretarki. 
Odrzucili też jej prośbę o przyjęcie do agencji wywiadowczej, bo 
pierwsze była kobietą, a po drugie – miała drewnianą protezę 
nogi (nogę straciła w młodości w wypadku na polowaniu). Vir-
ginia przyjęła więc propozycję brytyjskiego wywiadu SOE. Po 
przeszkoleniu wróciła do Francji i jako obywatelka neutralnych 
wówczas Stanów Zjednoczonych, a zarazem dziennikarka zo-
stała agentką. Najlepszą, jaką Brytyjczycy mogli sobie wyobra-
zić. Praca dla „New York Post” (w tamtym czasie był to liberalny 
dziennik, dzisiaj jest to tabloid) była dobrym kamuflażem – co 
tydzień Virginia przychodziła do amerykańskiego konsulatu 
w Lyonie, by wysłać korespondencję do gazety, ale też przeka-
zać cenne informacje dla Brytyjczyków. Była to jedyna forma 
komunikacji, ponieważ SOE właściwie nie miało na terenie 
Francji swoich radiotelegrafistów. 
W krótkim czasie, z pomocą właścicielki domu publicznego 
oraz lekarza ginekologa, zorganizowała siatkę szpiegowską 
w tzw. Francji Vichy (kolaborującej z hitlerowcami), dzięki 
której zdobywała informacje o lokalizacji i ruchach niemieckie-
go wojska. Wyciągała ludzi z więzienia, a także przygotowała 
ucieczkę 12 brytyjskich agentów z obozu internowania. Po 
przystąpieniu USA do wojny w grudniu 1942 r. i po tym, jak ge-
stapo wprowadziło do siatki konspiratorów podwójnego agenta, 
wokół Virginii i jej współpracowników zaczęło się robić gorąco. 
Ścigał ją m.in. osławiony kat Lyonu, esesman Klaus Barbie. Ge-
stapo było już blisko niej, ale nie dała się złapać. Uciekając przez 
Pireneje, przeszła 80-kilometrową trasę w czasie 20-stopnio-

| historia prasy 

Dziennikarka,
która była 
szpiegiem 
po zajęciu francji przez niemcy hitlerowskie 
amerykańska dziennikarka o nazwisku marie monin 
przez 15 miesięcy pisała regularne korespondencje 
dla dziennika „new york post”. tak naprawdę 
monin nazywała się Virginia hall i była brytyjskim 
szpiegiem. najskuteczniejszym z wszystkich 
agentów, których alianci mieli w zachodniej 
europie podczas ii wojny światowej. 

Virginia Hall na obrazie, który znajduje się w głównej siedzibie 
CIA
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wego mrozu. Za odwagę i zasługi dla Wielkiej Brytanii została 
odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego. 

powRÓt do FRancji 

Nie był to jednak koniec pracy wywiadowczej Hall. W 1944 r. 
wróciła do okupowanej Francji, tym razem już jako wysłan-
niczka amerykańskiej agencji OSS. W rejonie górnej Loary 
utworzyła nową siatkę, koordynowała zrzuty dla miejscowego 
ruchu oporu i prowadziła szkolenia konspiratorów. Stanęła też 
na czele 400-osobowego oddziału partyzantów, który zajmo-
wał się dywersją i toczył też bezpośrednie walki z Niemcami.
Virginia, pracując dla wywiadu brytyjskiego, a później ame-
rykańskiego musiała się zmagać z uprzedzeniami i niechęcią 
przełożonych, którzy mieli wysokie mniemanie o sobie, a byli 
zwykłymi dyletantami. Choć było też wielu mężczyzn, szcze-
gólnie we Francji, którzy wielbili ją i oddawali za nią życie. 
Po wojnie Virginia Hall została analityczką CIA, ale agencja 
nie umiała i nie chciała w pełni wykorzystać jej niezwykłych 
umiejętności i doświadczenia. Nie zatrzymała jej u siebie, gdy 
przechodziła na emeryturę, mimo że zwyczajowo proponowa-
no emerytom pracę konsultanta. Ona sama nigdy nie zabiega-
ła o rozgłos, sławę i pieniądze. Zmarła w 1982 r. w wieku 76 lat. 

 GrzeGorz kozera 

Korzystałem z książki Sonii Purnell, „Kobieta bez znaczenia”. Tłumaczenie 
Dobromiła Jankowska, Warszawa 2021.
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DOBRE CHWILE 
 zawsze w piątek z FAKTEM! 

FAKT TV  
zawsze w czwartek z FAKTEM! 

FAKT poleca!

   
JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł    

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 12,99 zł    

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł    

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 14,99 zł

   
JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 7,99 zł    

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł    

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 7,99 zł    

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł

N I C HO L A S

SPARKS

Od pierwszego
wejrzenia

   
TOM VI JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 13,99 zł    

JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 12,99 zł    

TOM XVIII JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 17,99 zł

OD 18 LISTOPADA 
W SPRZEDAŻY! 
Tylko 8,99 zł
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W natłoku obowiązków nie zawsze znajdziesz 
czas dla siebie. Ale przynajmniej nadrobisz 
zaległości i zyskasz kilka punktów przewagi 
nad konkurencją. W domu niestety będziesz 
gościem, ale za to jakże miłym!

Szef narzuci takie tempo, że ledwo będziesz 
nadążać. Zamarzysz o tym, by mniej się działo, 
zrezygnujesz z imprez, spotkań z rodziną 
i zaszyjesz się w domu. Szalony romans poczytasz 
sobie do poduszki.

Daruj sobie porządki i remonty, nie jesteś 
teraz w formie i możesz się rozłożyć. Listopad 
pod kocykiem z książką to całkiem niezły plan. 
Rodzina i znajomi troskliwie się tobą zajmą, 
a partner przychyli ci nieba.
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Rozwiniesz skrzydła, znajdziesz swoje miejsce 
i powołanie. Pieniądze też o tobie nie zapomną. 
Wystarczy na remont, bo wystrój mieszkania 
przestanie ci się podobać. W miłości nie spiesz 
się, bo popełnisz błąd. 

Czeka cię sporo pracy, zdobędziesz 
nowe umiejętności i nawiążesz kontakty. 
Do domowników będziesz mieć cierpliwość, 
ani na chwilę nie stracisz równowagi. Za to 
w miłości warto czasem stracić – głowę.

Łagodność i dobry humor zjednają ci przyjaciół. 
Nawet szef stanie się milszy niż zazwyczaj, 
a rodzina udowodni ci, że więzy krwi to 
prawdziwy skarb. Pojawi się ktoś, kto wywoła 
u ciebie szybsze bicie serca.
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Zasłużysz na miano domowego tyrana, 
rozstawiając rodzinę po kątach. W pracy 
naprawisz błędy, odnajdziesz zgubione 
dokumenty. Możesz poczuć samotność, ale nie 
umawiaj się z byle kim. Lepiej poczytaj książkę. 

Ze swoich obowiązków wywiążesz się szybko, 
co nie znaczy, że dobrze. Zadbaj, by nie trzeba 
było po tobie poprawiać. Nie podejmuj 
pochopnych decyzji. Zastanów się, komu wierzysz 
– swojemu partnerowi czy plotkom. 

Będziesz mieć mnóstwo pomysłów, które 
w dodatku uda się zrealizować. Nowa praca 
czy zawrotna kariera są w zasięgu ręki. 
Domowe sprawy zostaw rodzinie, a sam, 
Wodniku, odpocznij w ramionach partnera.
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Doskonała kondycja zaprocentuje. Wykonasz 
dwieście procent normy, zasłużysz na nagrodę. 
W rodzinie będziesz nadawać ton, brylować 
na imprezach. Nie przestraszysz się 
najpoważniejszych życiowych decyzji.

Rozpierać cię będzie energia, więc to dobry 
moment, by zacząć uprawiać sport. Tym bardziej, 
że zdrowie też dopisze, a rodzina wesprze każdy 
twój pomysł. Korzystaj więc z okazji do zabawy 
i flirtów – przecież raz się żyje!

Praca palić będzie ci się w rękach, a jeden sukces 
gonić kolejny. Nawet specjalnie się nie zmęczysz. 
Wystarczy ci sił na spacer z rodziną i imprezę 
w gronie przyjaciół. Złamiesz niejedno serce, 
ale swoje ocalisz.

Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet
SIŁA I MOC NATURY JEST W TOBIE!

www.                      .pl



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

Jeśli lubicie podróżować po świecie albo 
po prostu jesteście dobrzy z geografii, 
listopadowy quiz nie powinien być dla Was 
trudny. Pytamy bowiem o stolice państw 
z całego świata. Odpowiedzi jak zwykle 
znajdziecie na dole strony. Udanej zabawy!

Quiz
1. Stolica Australii to:
a) Sydney
b) Melbourne
c) Canberra

2. Luanda jest stolicą:
a) Nigerii 
b) Angoli
c) Liberii 

3. Szwajcaria formalnie nie ma 
stolicy, ale de facto jej rolę pełni:

a) Zurich 
b) Berno 
c) Genewa 

4. Stolicą Brazylii jest:
a) Brasilia
b) Rio de Janeiro 
c) São Paulo 

5. Baku to stolica:
a) Armenii
b) Azerbejdżanu 
c) Gruzji 

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.).
8-10 pkt. /10 – Znakomicie! Twoja wiedza o stolicach świata jest imponująca!
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 – Mamy nadzieję, że w kolejnym quizie pójdzie Ci znacznie lepiej.

geografi czny

z
D

J
ę

c
Ia

 D
o

m
e

N
a

 P
u

b
l

Ic
z

N
a6. Stolicą Wenezueli jest:

a) Cordoba 
b) Caracas 
c) Bogota

7. Konstytucyjną stolicą Holandii 
jest:  

a) Amsterdam
b) Haga 
c) Rotterdam 

8. Kiszyniów to stolica:  
a) Czarnogóry
b) Mołdawii
c) Macedonii Północnej

9. Stolicą Kanady jest:
a) Montreal
b) Toronto 
c) Ottawa 

10. Asmara to stolica: 
a) Erytrei 
b) Sudanu   
c) Somalii
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mają wystarczającej ilości pożywienia, co 

przyczynia się do ich wymierania. Według 

aktualnie dostępnych danych na wolno-

ści żyje około 800 małpożerów, z czego 

większość zamieszkuje wyspę Mindanao, 

reszta rozlokowana jest na trzech pozo-

stałych wyspach. Ten endemiczny gatunek 

jest zdolny do gniazdowania wyłącznie 

w lasach deszczowych i tylko tam może 

zdobyć pożywienie. Już w 1968 

roku wskazywano na możliwość 

ich zagłady, a rok później uru-

chomiono pierwsze badania ma-

jące na celu wytyczenie strategii 

ochrony. Jednak sytuacja do dziś 

nie uległa poprawie.     

(RED)

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

Małpożer jest jednym z najrzadszych i najbardziej zagrożonych ptaków świata. 

Zamieszkuje ostatnie fragmenty filipińskiego lasu deszczowego. Rozpiętość jego 

skrzydeł sięga oszołamiających 240 centymetrów!

C
hociaż jest jednym z największych 

drapieżników świata, to jego dni są 

policzone. Małpożer (Pithecophaga jeffe-

ryi) to gatunek endemiczny żyjący już dziś 

wyłącznie na filipińskich wyspach Minda-

nao, Luzon, Samar i Leyte, gdzie zamiesz-

kuje górskie lasy i poluje w koronach 

drzew. Znaczną część jego jadłospisu 

stanowią małpy.Waga tego imponującego 

ptaka waha się od 4,5 do 8 kilogramów, a 

długość ciała przekracza jeden metr.

Podobnie jak inne orły, gatunek ten 

potrzebuje do życia rozległego teryto-

rium – jedna para potrzebuje co najmniej  

10 000 hektarów lasu, co przy obecnym 

nadmiernym wylesianiu stanowi poważ-

ny problemem. W rezultacie ptaki nie 

Majestatyczny  
łowca z dżungli

REKLAMA
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oDDział Bia łostocki 
DystryBucJi prasy
15-691 białystok
ul. gen. franciszka Kleeberga 14b
tel. 85 87 70 900
bia ly stok@kol por ter.com.pl

oDDział ByDGoski 
DystryBucJi prasy
85-862 bydgoszcz
ul. franza blumwego 5 (bydgoski 
Park Przemysłowo-Technologiczny)
tel. 52 561 30 00
fax 52 561 30 27
byd goszcz@kol por ter.com.pl

oDDział GDaŃski 
DystryBucJi prasy
83-021 Przejazdowo,
ul. brzozowa 2
tel. 58 732 51 22 do 27
gdansk@kolporter.com.pl

oDDział katoWicki 
DystryBucJi prasy
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1b
tel. 32 359 68 68
fax 32 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl

oDDział kielecki 
DystryBucJi prasy
25-620 Kielce
ul. Kol ber ga 11
tel. 41 312 35 00, 41 312 35 10
fax 41 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl

oDDział koszaliŃski 
DystryBucJi prasy
75-736 Koszalin
ul. gnieźnieńska 74
tel. 58 732 51 22 do 27
koszalin@kolporter.com.pl

oDDział krakoWski 
DystryBucJi prasy
31-574 Kraków
ul. ciepłownicza 37
tel. 12 25 49 700
fax 12 25 49 718
krakow@kolporter.com.pl

oDDział luBelski 
DystryBucJi prasy
20-231 lublin
ul. zadębie 65
tel. 81 445 24 44
fax 81 445 24 24
lublin@kolporter.com.pl

oDDział łóDzki 
DystryBucJi prasy
93-253 Łódź
ul. Poli gojawiczyńskiej 22
tel. 42 288 04 11-12,
fax 42 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl

oD Dział olsztyŃski 
DystryBucJi prasy
10-683 olsztyn
ul. augustowska 23 a
tel. 22 355 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 04 00
Prenumerata: wew. 471 – 482
warszawa@kolporter.com.pl

oDDział WrocłaWski 
DystryBucJi prasy
53-010 Wrocław
ul. Stajenna 3-7 
tel. 71 73 44 501 do 06
fax 71 73 44 531
wroclaw@kolporter.com.pl

oDDział zielonoGórski 
DystryBucJi prasy
65-001 zielona góra 
al. zjednoczenia 102 b
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
zie lo na go ra@kol por ter.com.pl

Nasze
Oddziały

kolporter
ul. zagnańska 61
25-528 Kielce
tel. 41 367 82 02 do 03
41 367 88 88
www.kolporter.com.pl 
e-ma il: biu ro@kol por ter.com.pl

| kartka z kalenDarza
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Tego dnia otwarto, zaprojektowany specjalnie dla potrzeb Kolporte-
ra, ośrodek szkoleniowy Inwest w Smardzewicach, blisko Tomaszo-
wa mazowieckiego. organizowane są w nim szkolenia i konferencje 
zarówno dla Kolportera, jak i fi rm zewnętrznych. latem z hotelu 
korzystają także prywatni goście, ponieważ obiekt położony jest nad 
zalewem Sulejowskim. Na przełomie lat 2014/2015 ośrodek Inwest 
przeszedł generalny remont.

NaSz KolPoRTeR 11/2021
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Stand podłogowy 
z laleczkami KOOKYLOOS 

Limitowana ilość ekspozytorów

Stand zawiera 
48 laleczek KookyLoos

Cena:
49,99 zł / 1 sztuka 

Aby zamówić ekspozytor, 
zadzwoń: 41 367 82 03

wymiar: 
40x29x130 cm
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kolporter.com.pl
Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

tel. +48 41 367 88 88

USŁUGI 
MAGAZYNOWE
magazyn@kolporter.com.pl

USŁUGI 
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

DYSTRYBUCJA 
PRASY I KSIĄŻEK
prasa.ogolnopolska@kolporter.com.pl

prasa.lokalna@kolporter.com.pl

ksiazka@kolporter.com.pl

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl


