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Grudzień to miesiąc wyjątkowy dla nas wszystkich – bez względu na poglądy i przekonania. Mniej lub bardziej świadomie poddajemy się świątecznemu nastrojowi i przynajmniej na kilka dni stajemy się bardziej życzliwi dla innych. Jesteśmy skłonni w większym
stopniu niż w innych miesiącach obdarować nie tylko bliskie nam osoby dobrym słowem,
uśmiechem, życzeniami.
Życzenia – to właśnie jeden z głównych wyróżników grudniowych świąt. Również na
rynku prasowym – w gazetach i czasopismach lada moment zaczną się ukazywać specjalne bloki życzeniowe. Nie inaczej jest w przypadku „Naszego Kolportera”. Ten numer
ukazuje się w większej niż zazwyczaj objętości, bo znaczną jego część zajmują życzenia
od wydawców – dla Państwa, naszych Czytelników i dla wszystkich uczestników rynku
prasowego. Życzymy sobie i Państwu by wszystkie się spełniły.
Tematem grudniowego numeru są natomiast wyjątkowe wydania gazet i czasopism,
które ukazują się z okazji świąt. To okres, w którym Polacy poświęcają na czytanie więcej
czasu niż zazwyczaj. Dlatego część redakcji już od października pracuje nad przygotowaniem specjalnych, świątecznych wydań. Niektóre poradniki, dodatki czy numery specjalne trafiły na rynek na początku listopada. Tak, aby czytelnicy mieli możliwość skorzystać
ze świątecznych porad. Tytuł artykułu – „Święta sprzyjają czytaniu”.
W tym wydaniu „Naszego Kolportera” piszemy również o szczególnym jubileuszu polskiej
edycji magazynu „Burda”. To kultowe czasopismo towarzyszy Polkom już od 30 lat. Z tej
okazji przypominamy historię czasopisma, które kobietom na całym świecie przybliżyło
świat wielkiej mody. Zachęcam do lektury.
Na zakończenie – w dopełnieniu tytułu – pozwolę sobie zacytować fragment utworu
„Sobie i Wam”, do którego znakomity tekst napisała Katarzyna Nosowska:
Życzymy sobie i wam, by nas było stać
Na święty spokój
Szczęścia ile się da, miłości w bród
Mądrych ludzi wokół
I tego właśnie wszystkim Państwu i sobie dodatkowo życzę.
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tyle lat temu prawdopodobnie po raz
pierwszy użyto zwrotu „Wesołych
Świąt”

FOT. GeTTyIMaGeS

aktualności z życia firmy
– news.kolporter.com.pl

W NaJBlIŻszYCh NUMeraCh:
w cieniu pandemii – jaki był miniony rok dla
rynku prasowego? Jakie zmiany przyniósł?
podsumowanie najważniejszych wydarzeń.
dziennikarz pod specjalną ochroną – we
współczesnym świecie dziennikarze coraz
częściej stają się ofiarami różnego rodzaju
ataków.
papier na wagę złota – ceny papieru na świecie
biją rekordy. problemy w pierwszej kolejności
odczuły drukarnie i branża wydawnicza.
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Święta sprzyjają
czytaniu
tradycyjnie już zbliżające się święta Bożego Narodzenia to okres, w którym Polacy poświęcają na
czytanie więcej czasu niż zazwyczaj. Kilkudniowa grudniowa przerwa w szczególny sposób sprzyja
wzrostowi czytelnictwa – dotyczy to zarówno książek, jak i prasy. Na ten szczególny czas wydawcy
co roku przygotowują więc specjalne wydania i dodatki.
Grudniowy wzrost czytelnictwa jest
obserwowany praktycznie co roku.
To nie tylko efekt wolnych dni, czy
pogody, która nie zawsze sprzyja
aktywności na świeżym powietrzu. Książka to częsty świąteczny
prezent – na taki podarunek często
decyduje się 29 procent Polaków,
a 8 procent – bardzo często (wg
badania realizowanego w 2020 r.
przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów).
Z kolei po prasę, a zwłaszcza czasopisma, sięgamy chętnie, poszukując
przepisów, świątecznych poradników czy też tekstów skłaniających
nas do refleksji.
Część redakcji już od października pracuje nad przygotowaniem
specjalnych, świątecznych wydań.
Wiele poradników, dodatków czy
numerów specjalnych trafia na
rynek na początku listopada. Tak,
aby czytelniczki i czytelnicy mieli
możliwość skorzystać ze świątecznych porad.
Historie, które dają siłę
– Święta są dla czytelniczek
„Twojego Stylu” czasem ważnym
i szczególnym, dlatego staramy się,
by grudniowe wydanie również
było wyjątkowe: bogate zarówno
w ciekawe teksty, jak i od strony
wizualnej. Staramy się, by magazyn
wprowadzał nasze czytelniczki
w świąteczną atmosferę, dostarczał refleksji, ale też praktycznych
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porad. Zwłaszcza w tym czasie nasze
czytelniczki doceniają wywiady
z osobami cieszącymi się dużym autorytetem, reportaże, które skłaniają
do rozważania o wartościach oraz
materiały psychologiczne na temat
relacji rodzinnych, przyjaźni – mówi
Małgorzata Nawrocka-Wudarczyk,
edytor „Twojego Styl” (wydawca:
Bauer Media sp. z o.o., sp. j.).
Podkreślę, że specjalnością magazynu są świąteczne materiały specjalne. W tym roku redakcja poprosiła
cztery znane i szanowane kobiety:
Annę Dymną, Janinę Ochojską, Ewę
Błaszczyk i Martynę Wojciechowska, by opowiedziały o szczególnie
ważnych dla siebie osobach, które
dają im siłę do codziennego działania. Z kolei ze znaną doktor weterynarii, Dorotą Sumińską, dziennikarze rozmawiali o niezwykłym języku
zwierząt – okazuje się, że one mówią
nie tylko w Wigilię.
– Pomyśleliśmy też o osobach, które
nie zawsze mogą spędzić święta
w domu, z bliskimi. Reportaż o ratowniczkach medycznych („Życie
na sygnale”) pokazuje, z jak wielkim
poświęceniem wiąże się ich praca,
zwłaszcza w ostatnich miesiącach,
a nam pozwala lepiej ją zrozumieć i docenić. Koniec roku to czas
podsumowań, w psychologicznym
poradniku nasz ekspert podpowiada,
jak nauczyć się wybaczać… sobie
samemu. Na koniec: na okładce grudniowego „TS” wyjątkowo pojawi się
para – Agnieszka Więdłocha i Anto-

ni Pawlicki, lubiani młodzi aktorzy,
znani również z działalności charytatywnej, o której – ze skromnością
– opowiadają w wywiadzie – dodaje
Małgorzata Nawrocka-Wudarczyk.
W świątecznym „Twoim Stylu” nie
zabraknie oczywiście wyjątkowych
przepisów kulinarnych – tym razem
propozycje dań tradycyjnych, ale
„z nową iskrą” przygotował szef
kuchni restauracji hotelu Uroczysko
Siedmiu Stawów. W dziale wnętrza
pokazano natomiast najnowsze
trendy w świątecznych dekoracjach.
Czytelniczki znajdą ponadto specjalny prezentownik – przewodnik
z gotowymi pomysłami na upominki, które ucieszą każdego: najlepsze
książki, kosmetyki i gadżety w 12
kategoriach, wybrane przez ekspertów z redakcji.
– Staramy się zapraszać na okładki
gwiazdy-ikony, uwielbiane przez
czytelniczki, a wywiady z nimi,
zamieszczane w świątecznych
numerach, są zawsze niezwykle interesujące, pełne rodzinnego ciepła.
W tym roku gościmy na okładkach
Ewę Wachowicz („Świat Kobiety”)
i Teresę Lipowską („Kobieta i Życie”)
– mówi Ewa Kustroń-Zaniewska,
redaktor naczelna „Kobiety i Życie”
i „Świata Kobiety” (wydawca: Bauer
Media sp. z o.o., sp. j.). – Czytelniczki
również z chęcią oglądają pomysły
na wizytowe stylizacje – kreacje,
fryzury i makijaże. Inspiracje związane ze świątecznym dekorowaniem
mieszkania, stołu oraz podpowiedzi,
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jakie prezenty kupić dla bliskich – to również przyciąga je
do bożonarodzeniowych wydań naszych magazynów –
dodaje.
WyjątkoWa Więź
– Święta to szczególny czas, kiedy każdy chce być blisko
z rodziną i bliskimi. Naszym czytelniczkom i czytelnikom
też chcemy pokazać, jak ważni są dla nas i podkreślić
więź, która nas łączy przez cały rok – podkreśla Bartłomiej Ludwicki, Segment Marketing Manager w Ringier
Axel Springer Polska.
W „Fakcie” od połowy listopada trwa czterotygodniowa
loteria „Gwiazdkomania”. Można w niej wygrać pieniądze
na świąteczne zakupy. Na uczestników czekają 3 rodzaje
nagród w każdym z etapów: 2000 zł, 1500 zł i 1000 zł.
Łączna pula to aż 90 000 zł! – Zadaniem uczestników jest
codzienny zakup dziennika „Fakt”, wycięcie i naklejenie
z gazety lub dodatku do gazety kuponu w kolorze danego
etapu loterii. Do każdego etapu przypisana jest inna karta,
dlatego ważne jest aby zachować ją – wyjaśnia Bartłomiej
Ludwicki. W dodatkach „Linie Życia” oraz „Żyj Lepiej”
Czytelnicy mogą znaleźć złoty kupon.
Ponadto w „Fakcie” nie zabraknie przepisów na tradycyjne potrawy, wspomnień osób świata kultury, których już

CZytELNiK Na ZaKupaCh
Miłośnicy czytania najczęściej wybierają się
na zakupy do sieciowych sklepów oferujących
literaturę i prasę (34%). W małych księgarniach zakupy robi blisko co dziesiąta osoba
(9%). Mniej niż co czwarty czytelnik zamawia
pozycje przez księgarnie stricte internetowe
(23%), a blisko co piąty (18%) szuka ich na
portalach aukcyjnych. Najczęściej o wyborze
miejsca zakupu decyduje oferowana cena
(30% wskazań) oraz wygoda (28%). Dla 13%
liczy się szeroki asortyment, a dla 12% możliwość obejrzenia książki przed zakupem. Przy
wyborze samej pozycji pierwszoplanową rolę
dla czytelników gra treść (43,6% wskazań),
a dopiero później cena (34%). Dla blisko co
czwartej osoby ważny jest także autor. 18%
z nas kieruje się rekomendacją znajomych,
a 16% tytułem, który widzi na okładce.
Badanie IMAS International przeprowadzone na zlecenie Krajowego Rejestru Długów
w dniach 10-17 grudnia 2020 r. na reprezentatywnej grupie 1010 osób.

7

NASZ KOLPORTER 12/2021

| teMat MIesIąCa

prasa Na śWięta

4 listopada ukazało się wydanie specjalne poradnika
„Przyjaciółka ekspert” nr 3/2021 „Boże Narodzenie”.
Czytelnicy znajdą w nim, aż 61 tradycyjnych przepisów
na niezwykłą wigilijną kolację, uroczysty obiad w gronie
bliskich oraz świąteczne ciasta i ciasteczka. Cena: 7,99 zł.

z nami nie ma, a z którymi czuliśmy się zżyci.
– Warto zwrócić też uwagę na sekcję Travelling, którą już publikuje „Newsweek Polska”. Po poluzowaniu
obostrzeń pandemicznych wiele osób postanawia święta
Bożego Narodzenia, Nowy Rok i urlop zimowy spędzić
za granicą. O miejscach, które warto odwiedzić, pisze też
„Forbes Polska” i „Forbes Women Polska”. Nasze wydawnictwo przygotowało też bogatą ofertę książek dla dzieci
– książki typu activity: kolorowanki („Magiczne Święta
koloruję i naklejam”), książki z naklejkami („Naklejki
iskierki – Wesołych Świat”, „Modelki – Boże Narodzenie”), malowanki wodne („Magia Świąt Bożego Narodzenia”) – dodaje Bartłomiej Ludwicki.
13 grudnia ukaże się „Newsweek Polska” wraz z mutacją
z nową książką Katarzyny Puzyńskiej „Chąśba”, a 20
grudnia numer świąteczno-noworoczny „Newsweeka”.
Kolejne wydanie ukaże się 3 stycznia 2022 r. – Idealna
na prezent będzie też książka „Wszechmocny Amazon.
Jeff Bezos i jego globalne imperium”, którą napisał Brad
Stone. Będzie ją można nabyć wraz z wydaniem magazynu „Forbes Polska”, który ukaże się 16 grudnia br. –
uzupełnia Bartłomiej Ludwicki.
CzytelniCzki Czekają na przepisy

5 listopada ukazało się specjalne wydanie miesięcznika
„Kobieta i Życie” – „Przepisy czytelniczek. Boże Narodzenie”. Magazyn zawiera 100 wyjątkowych przepisów na
tradycyjne potrawy wigilijne i świąteczne, które zostały
wyselekcjonowane spośród sprawdzonych receptur nadesłanych do redakcji przez czytelniczki „Kobiety i Życia”.
Cena: 5,99 zł.

9 listopada pojawiło się wydanie specjalne „Pani domu
poradnik” nr 7/2021 „Wigilia i Święta 2021”. W wydaniu
czytelnicy znajdą aż 65 tradycyjnych przepisów na
wigilijne potrawy, świąteczny obiad dla całej rodziny,
sprawdzone i łatwe w przygotowaniu desery oraz ekstra
pomysły na sosy do mięs i ryb. Cena: 7,99 zł.
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urszula Zubczyńska, redaktor naczelna dwutygodników
„Przyjaciółka” i „Pani Domu” i miesięcznika „Poradnik
Domowy” (wydawca: Bauer Media sp. z o.o., sp. j.) mówi,
że wydania świąteczne mają swoje stałe elementy.
– Czytelników w tym czasie interesuje przede wszystkim tematyka dotycząca przygotowań do świąt i samego
obchodzenia świąt. Zawsze więc muszą pojawić się takie
tematy jak: sprzątanie domu, przepisy kulinarne na
Wigilię, świąteczny obiad i ciasta, świąteczne dekoracje
mieszkania, kupowanie prezentów (także online) i ich
ewentualna reklamacja, a także porady psychologiczne,
jak sprawić, by atmosfera świąt była miła i serdeczna. Każdego roku przygotowujemy specjalne wydania
kulinarne, z dużą ilością przepisów na Wigilię i Święta.
Również booklety kulinarne dołączone do świątecznych
wydań zawierają przepisy i porady na święta – zauważa
Urszula Zubczyńska.
Podobnego zdania jest Joanna rajpert-Kuźnicka, redaktor naczelna „Tiny”, „Naj” i „Olivii” (wydawca: Bauer
Media sp. z o.o., sp. j.). – W okresie przygotowań do świąt
czytelniczki zainteresowane są przepisami na wigilijne
i świąteczne dania, pomysłami na pomysłowe, niebanalne, a proste dekoracje domu i stołu, a także sposobami
(zwłaszcza naturalnymi) na okołoświąteczne dolegliwości. Ważne są też pomysły na niedrogie wizytowe zestawy – modne, ale też praktyczne. Uzupełnieniem zwykle
bywają relaksujące, wprowadzające dodatkowo świąteczny akcent wywiady ze znanymi paniami. Z tego powodu
rozbudowujemy te cieszące się szczególnym zainteresowaniem działy, zapraszamy do współpracy ekspertów.
Na nadchodzące święta przygotowaliśmy także specjalne

52-stronicowe wydanie „Tiny” z przepisami kulinarnymi
„Smacznego Wigilia i święta”, a także – by czytelniczki
mogły się odprężyć – wydanie specjalne „Tiny Horoskopy
i rozrywka” – mówi.
– Wydania świąteczne naszych magazynów są zawsze
wyjątkowe. W naszym segmencie czytelniczki przede
wszystkim z niecierpliwością czekają na propozycje
związane z kulinariami. Jak co roku, mamy dla nich
mnóstwo przepisów na świąteczne dania – wigilijne,
bożonarodzeniowe, słodkie wypieki. Na nasze łamy zapraszamy znanych mistrzów kuchni oraz influencerów,
którzy dzielą się z nami swoimi przepisami. Prezentujemy również wyjątkowe przepisy kulinarne czytelniczek.
W tym roku przygotowaliśmy aż trzy wydania specjalne. Wydanie przepisów czytelniczek „Kobiety i Życia”
na Boże Narodzenie – aż 100 wyjątkowych przepisów
na domowe potrawy wigilijne i świąteczne. Wydanie
specjalne „Świata Kobiety”, autorski poradnik Katarzyny Bosackiej „Wiesz, co jesz!”, gdzie m.in. przedstawia
swoje wyjątkowe, zdrowe przepisy na świąteczny stół
oraz wydanie specjalne „Kobiety i Życia” Horoskop 2022
pełne przepowiedni na Nowy Rok – zapowiada Ewa
Kustroń-Zaniewska, redaktor naczelna „Kobiety i Życie”
i „Świata Kobiety”.
Jaroslaw topolewski, zastępca redaktora naczelnego
„Pani” (wydawca: Bauer Media sp. z o.o., sp. j.) zwraca
uwagę na fakt, że w tym wyjątkowym
czasie redakcje starają się jednak nie przesadzić z tematyką świąteczną. – W świecie,
w którym już 2 listopada zaczyna się okres
bożonarodzeniowy bardzo łatwo bowiem
wywołać uczucie przesytu. Zdajemy sobie
też sprawę, że dla wielu naszych Czytelników święta bywają nie tylko samą przyjemnością. Dlatego w numerze grudniowym
piszemy także o samotności, walce z nadmiernymi oczekiwaniami społecznymi, sposobach, jak
radzić sobie z konfliktami przy rodzinnym stole i o rodzinach patchworkowych. Na naszej okładce znalazły
się w tym roku życzenia i obietnica: „Wesołych świąt! To
naprawdę możliwe!”. Wierzymy, że grudniowy numer
„Pani” pomoże w tym naszym Czytelnikom – mówi.
W wydaniu znalazły się oczywiście świąteczne akcenty
– m.in. wyjątkowe przepisy Agnieszki Maciąg i Nigelli
Lawson, bożonarodzeniowe dekoracje wnętrz oraz inspirujące stylizacje.
program teleWizyjny musi być
Specjalne wydania świąteczne przygotowują oczywiście
nie tylko wydawcy czasopism, ale także dzienników.
Mateusz Markowski, zastępca dyrektora marketingu
„Gazety Wyborczej”, (wydawca: Agora S.A.) wskazuje
bardzo ważny element tych wyjątkowych wydań. – Nasi
odbiorcy nie wyobrażają sobie też Bożego Narodzenia
bez piątkowego dodatku „Wyborcza TV”, którego wyda-

nie świąteczne jest wyjątkowym
przewodnikiem po świecie rozrywki – nie tylko stacji telewizyjnych, ale też platform VOD oraz
streamingowych. Święta to czas,
kiedy można nadrobić zaległości
w popularnych serialach i filmach
– mówi. Ale oczywiście specjalny program telewizyjny to nie
wszystko. Już od listopada w redakcji „Gazety Wyborczej” pracuje specjalna grupa redaktorów,
której zadaniem jest przygotowanie tematyki i treści do wydań
świątecznych. Jednak tylko część ogromnej pracy, którą
wykonują, trafia do wydań tradycyjnych – na łamy
papierowej „Wyborczej”. Jeszcze więcej atrakcyjnych
i interesujących tekstów pojawia się w tym czasie także
w wersji cyfrowej dziennika.
– W tym okresie czytelnicy „Gazety Wyborczej” mają
zwykle więcej czasu na lekturę i chętnie sięgają po dłuższe teksty, rozmowy i reportaże. Dlatego też w święta
szczególną uwagę redakcja poświęca tekstom z naszych
magazynów: „Wolnej Soboty”, „Wysokich Obcasów”
i „Ale Historii”. Okres świąteczno-noworoczny to zazwyczaj też czas podsumowań i patrzenia w przyszłość,
dlatego „Wyborcza”, wspólnie z naszym
światowym partnerem „New York Times”
przygotowuje co roku specjalny magazyn
idei „Turning Points”, w którym znaleźć
można rozważania wybitnych ludzi
polityki, biznesu, nauki i kultury – tym
razem będzie on dotyczyć dotyczące wydarzeń, które mogą poruszyć świat w 2022
roku – zapowiada Mateusz Markowski. –
W tym roku przygotowujemy dla naszych
czytelników prawdziwą świąteczną ucztę: w wigilijny
piątek ukaże się specjalne, magazynowe wydanie „Gazety Wyborczej” na Boże Narodzenie – „Wyborcza od
Święta” wraz z „Wyborczą TV” i świątecznym wydaniem naszych tygodników lokalnych. A tuż po świętach,
27 grudnia br. oddamy do rąk czytelników „Turning
Points” – specjalny magazyn „New York Timesa” oraz
„Gazety Wyborczej”, w którym zaprosimy do przemyśleń
nad tym, czego nauczył ludzkość rok 2021 i co przyniesie 2022. Razem poszukamy też odpowiedzi na pytania
o skutki zmian w relacjach społecznych, rozwój nowych
technologii i postępujące zmiany klimatu – dodaje.

FOT. GeTTyIMaGeS

NASZ KOLPORTER 12/2021

radość daWania
– Czytelniczki „Wysokich Obcasów” potrzebują w święta Bożego Narodzenia przede wszystkim wytchnienia,
odpuszczenia i zadbania o siebie. To dla nich czas, aby
przemyśleć, co w życiu ma sens oraz jak można pomóc
słabszym i potrzebującym. Na łamach naszych magazy-
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25 listopada ukazało się specjalne wydanie „Życie na
Gorąco Ekstra - Boże Narodzenie”. W numerze m.in.
o tajemnicach Bożego Narodzenia, zwiastowania, betlejemskiej gwiazdy. Oprócz tego porady dotyczące szybkiego
przygotowania świątecznych dań, sposobów udekorowania mieszkania czy zdrowotne. Cena: 3,49 zł.

30 listopada ukazało się specjalne wydanie „Tele Tydzień
Ekstra – Boże Narodzenie” - wyjątkowa edycja „Tele
Tygodnia” poświęcona tematyce i tradycjom świąt Bożego
Narodzenia. W numerze m.in. wywiady z Anną Dymną,
Rafałem Patyrą, Ewą Wachowicz i Pauliną Krupińską oraz
materiały o zwyczajach świątecznych w domach gwiazd.
Cena: 2,99 zł.

| teMat MIesIąCa

nów – tygodnika „Wysokie Obcasy”, a także miesięcznika
„Wysokie Obcasy Extra” poszukują więc sprawdzonych
porad ekspertek i ekspertów, jak dobrze przeżyć święta,
porozumieć się z bliskimi czy poradzić sobie z samotnością w tym szczególnym czasie. Chcą także dowiedzieć
się, w jaki sposób przygotować święta w swoich domach,
aby do ich organizacji zaangażować całą rodzinę, a nie
brać wszystkiego na swoje barki. Dużym powodzeniem
cieszą się również wspomnienia oraz opowieści znanych
osób o ich sposobach na radosne przeżycie świąt. Czytelniczki i czytelnicy szukają też pomysłów na oryginalne
prezenty, ciekawe przepisy na świąteczne dania czy
spędzenie wolnego czasu w przerwie między świętami a Nowym Rokiem. Odpowiedzi na nie staramy się
publikować na łamach naszych magazynów – zauważa
aleksandra Klich, dziennikarka i redaktorka naczelna
magazynu „Wysokie Obcasy” oraz miesięcznika „Wysokie Obcasy Extra”, (wydawca: Agora S.A.).
Tematem grudniowego numeru „Wysokich Obcasów Extra”, który od 18 listopada br. jest już dostępny
w sprzedaży, są tegoroczne święta Bożego Narodzenia.
Na łamach magazynu, w części opatrzonej hasłem „Święta – lepiej, wolniej, przyjemniej”, czytelnicy przeczytają
m.in. o magicznych rytuałach przejścia, która pomagają
nam lepiej przeżyć ten czas oraz o świętowaniu bez
„świętych świąt”, czyli jak mogą wyglądać święta na
własnych warunkach. Redakcja zapytała również znane
kobiety o to, czym dla nich są nadchodzące świąteczne
dni, m.in. aktorkę i satyryczkę Katarzynę Pakosińską,
uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską, aktorkę Sonię Bohosiewicz, pisarkę Dominikę
Słowik czy psycholożkę Katarzynę Kucewicz.
– W numerze jest również prezentownik, czyli zbiór prawie 100 pomysłów na prezenty dla bliskich. Czytelniczki
magazynu znajdą w nim przegląd rzeczy wyselekcjonowanych, wręcz kolekcjonerskich przedstawionych na
artystycznie zakomponowanych stylizacjach, a także
drobiazgi radujące oko, wzbogacające przestrzeń domową czy oferujące dobry wieczór z książką. Są to rzeczy
praktyczne, ale inspirujące pod kątem formy, akcesoria
dekoracyjne, ciekawe dodatki czy nowości pielęgnacyjne
lub doskonałe kompozycje zapachowe w świątecznych
opakowaniach. Łącznie to niemal 100 pomysłów na
podarunki, ponieważ największa przyjemność to dawać,
a radość z dobrze dobranego prezentu trudno porównać z czymś innym – mówi Aleksandra Klich.
DarIUsz MatereK
KINGa szYMKIeWICz

16 listopada ukazało się świąteczne wydanie „Claudii”.
W numerze m.in. Joanna Brodzik wychowaniu synów,
świętach i pasji do gotowania, sprawdzone przepisy na
Wigilię last minute, świąteczny obiad i ciasta pełne bakalii,
korzennych przypraw i miodu. Cena: 4,99 zł. „Claudia”
dostępna również z książką do wyboru w cenie 10,99 zł.
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Wchodzi Polski
Ład
Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi rządowy program
pn. polski Ład. przewiduje on m.in. podniesienie
tzw. II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120
tys. zł; podniesienie kwoty wolnej od podatku do
30 tys. zł dla rozliczających się na skali podatkowej; zlikwidowanie możliwości odliczania części
składki zdrowotnej od podatku; wprowadzenie
nowej stawki składki zdrowotnej w wysokości 4,9 proc. dla rozliczających się podatkiem
liniowym; obniżenie do 8 tys. zł limitu transakcji
gotówkowych.

składka zdrowotna
zUs w 2022
Od stycznia 2022 roku każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do samodzielnego
ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna nie
będzie już taka sama w każdym miesiącu.
Będzie ona w zdecydowanej większości
uzależniona od uzyskiwanego przez przedsiębiorcę przychodu.

Szczepienia przeciw
grypie za darmo

Zmiany na drodze
prawdopodobnie od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany w prawie o ruchu drogowym. Oto niektóre
z nich. za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h po
nowym roku kierowca będzie musiał zapłacić 800 zł mandatu. Jednak kierowca, który w ciągu dwóch lat popełnił
już to samo wykroczenie, które zostało zarejestrowane
w systemie policji lub ITd, będzie musiał zapłacić dwa razy
więcej, czyli 1600 zł. Spowodowanie kolizji ma kosztować
nie mniej niż 1500 zł, a spowodowanie jej po spożyciu alkoholu minimum 2500 zł. alternatywną karą zamiast wysokiego mandatu ma być areszt lub ograniczenie wolności.
12

wszystkie osoby, które ukończyły 18
lat, mogą skorzystać z darmowych
szczepień przeciw grypie. wystarczy,
że zgłoszą się do wybranego punktu
szczepień - to efekt podpisanej przez
ministra zdrowia adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia
w sprawie metody zapobiegania grypie
w sezonie 2021/2022. do tej pory
uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci,
nauczyciele, żołnierze czy seniorzy.

zdJęcIa: dOMeNa pUBlIczNa

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

rYNeK PrasoWY |

NASZ KOLPORTER 12/2021

Problemy przed igrzyskami
Klub Korespondentów zagranicznych w chinach (Fccc) oświadczył, że
zagraniczni dziennikarze mają ograniczony dostęp do przygotowań do
Igrzysk Olimpijskich w pekinie, a organizatorzy wciąż nie ogłosili konkretnych zasad wjazdu i relacjonowania tej imprezy. Fccc wezwał komitet organizacyjny do poprawy warunków pracy międzynarodowej prasy
zarówno przed, jak i w trakcie Igrzysk.

zdJęcIa: wIKIMedIa cOMMONS, TwITTeR

Prasa na świecie

Wydalony z rosji
Tom Vennink (na zdjęciu), korespondent holenderskiego dziennika „de Volkskrant”, został wydalony z Rosji z zakazem przyjazdu
do 2025 roku. zdaniem dziennika usunięcie korespondenta ma
związek z trwającym w Holandii procesem dotyczącym katastrofy malezyjskiego samolotu zestrzelonego nad donbasem w 2014
roku. Głównymi oskarżonymi są obywatele Rosji.

Google płaci
Google zaczęło płacić jedenastu kanadyjskim wydawcom prasy za
artykuły, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania. w sumie
o opłaty od Google ubiega się 70 angielskojęzycznych i francuskojęzycznych gazet ukazujących się w Kanadzie. Umowy z kanadyjskimi
wydawcami stanowią część wartego 1 mld USd zobowiązania do
uruchomienia podobnych programów na całym świecie. Google płaci
już m.in. wydawcom z australii.

Nowe standardy w „Bildzie”
Nowy redaktor naczelny niemieckiego dziennika „Bild”, Johannes
Boie, powierzył istotne stanowiska dwóm dziennikarkom, linny
Nickel i antje Schippmann, chcąc pokazać, jak będzie wyglądać
nowa polityka personalna firmy. poprzedni szef redakcji Julian
Reichelt został zwolniony po tym, jak zarzucono mu molestowanie seksualne pracownic redakcji i wykorzystywanie pozycji
zawodowej.
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organizacje apelują o zaniechanie
prac nad tzw. ustawą wolnościową,
która dubluje europejskie przepisy
Osiem organizacji branżowych w liście otwartym do
ministra sprawiedliwości postuluje zaniechanie prac
nad projektem ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. autorzy
listu podkreślają, że przedmiot ustawy pokrywa się
z projektem unijnego rozporządzenia akt o usługach
cyfrowych (aUc). w Ue trwają już prace z udziałem
przedstawicieli polskiego rządu. Ustawa ma też wprowadzić nowego regulatora – Radę wolności Słowa –
którego kompetencje będą pokrywać się
np. z kompetencjami KRRiTv.
list otwarty w sprawie ustawy, która jest pomysłem
Ministerstwa Sprawiedliwości podpisali reprezentanci
Izby wydawców prasy, Business centre club, cyfrowej
polski, Iaa polska, IaB polska, Konfederacji lewiatan,
Krajowej Izby Gospodarczej oraz polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
w myśl projektu powoływana przez Sejm (większością
3/5 głosów) Rada wolności Słowa ma rozpatrywać
reklamacje użytkowników na ich treści usunięte przez
serwisy społecznościowe. Rada miałoby prawo nakładać na serwisy społecznościowe kary administracyjne
w wysokości do 50 mln zł.
Organizacje wytykają projektowi, że nie precyzuje
pojęcia „treści o charakterze bezprawnym” i pod tym
mianem obejmuje zarówno dezinformację.

Google będzie płacić afP za
wykorzystanie treści online
Google i francuska agencja prasowa aFp podpisały umowę, która będzie obowiązywać przez
5 lat. Największa na świecie wyszukiwarka
internetowa zapłaci francuskiej agencji prasowej za wykorzystanie treści online na podstawie
obowiązującej dyrektywy cyfrowej Ue z 2019 r.
po negocjacjach trwających 18 miesięcy podpisano kontrakt, który obejmuje całą Unię europejską, we wszystkich językach, w których działa
aFp, nawet w krajach, które nie wprowadziły
dyrektywy. aFp tworzy i dystrybuuje treści multimedialne dla klientów w 6 językach na całym
świecie.
Niedawno amerykański koncern Google ostatecznie podpisał trzyletnią umowę ramową
z niektórymi wydawcami we Francji i zgodził się
płacić za wykorzystanie treści online. Francuski urząd antymonopolowy domaga się jednak
zapłacenia 500 mln euro grzywny przez koncern
alphabet’s (właściciela wyszukiwarki Google) za
niezastosowanie się do tymczasowych nakazów
regulatora dotyczących współpracy z wydawcami na tamtejszym rynku. Urząd antymonopolowy
żądał m.in., by rozmowy Google odbyły się w ciągu trzech miesięcy z każdym wydawcą wiadomości, który tylko o to poprosi. Koncern Google
odwołał się od tej kary i kontynuował negocjacje.

Google News po 7 latach
wróci do hiszpanii?

Niemcy kolejnym krajem w Ue gdzie
Google zapłaci wydawcom za treści

Hiszpania jako kolejny kraj Ue, przyjęła dyrektywę
cyfrową dotyczącą praw autorskich, umożliwiającą
zewnętrznym platformom informacyjnym online
negocjowanie licencji na używanie ich treści bezpośrednio z dostawcami. po tej decyzji koncern Google
ogłosił na swoim blogu, że usługa Google News może
powrócić do Hiszpanii. – Będziemy negocjować opłaty
z poszczególnymi wydawcami – zapowiada.
pod koniec 2014 r. usługa Google News została
wyłączona na tamtejszym rynku. Był to efekt decyzji Hiszpanii, która wdrożyła prawo zobowiązujące
platformę cyfrową do płacenia za udostępnianie treści
pochodzących z hiszpańskich gazet.

amerykański koncern technologiczny Google zawarł
umowy z kilkoma niemieckimi wydawcami i zacznie
płacić za korzystanie z ich treści online. porozumienie z wydawcami ma być wynikiem wprowadzenia
w Niemczech unijnej dyrektywy o prawach autorskich.
według Google, jest to pierwsza tego typu umowa
z wydawcami w Niemczech opracowana na podstawie przepisów Ue dyrektywy o prawie autorskim. –
zarówno dla nas, jak i dla naszych partnerów, umowy
dotyczące praw autorskich są kamieniem milowym
w umacnianiu udanego partnerstwa – informuje Google w swoim wpisie na firmowym blogu.
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PREZENT DLA PRENUMERATORÓW
TECZKOWYCH „WYBORCZEJ”,
KTÓRZY ZAMÓWIĄ „TECZKĘ” NA STYCZEŃ 2022
KLIENCI
SKŁADAJĄ
ZAMÓWIENIA
DO 23 GRUDNIA

SPRZEDAWCO!

ZALETY DLA KLIENTÓW

• oferując prenumeratę teczkową „Wyborczej”,
zyskujesz stałych, codziennych klientów na cały
miesiąc

• bezpłatny prezent dla każdego „teczkowca”,
czyli kolekcja książek z najlepszymi
reportażami „Wyborczej”

• nie tracisz na prowizji z egzemplarza
sprzedanego w promocyjnej cenie

• najkorzystniejsza cena „Wyborczej”
w prenumeracie teczkowej

• zyskujesz dodatkowe wsparcie marketingowe
dla swojego punktu sprzedaży

• gwarancja dostępności „Wyborczej”
• możliwość odbioru gazety w innym dniu niż
dzień, w którym się ukazuje

DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAMÓWIĄ PRENUMERATĘ
NA STYCZEŃ
tom 6. serii „Reporterzy Wyborczej polecają”
pt. „Kler po >>KLERZE<<”.
W kolejnych miesiącach nowe tomy
WCZEŚNIEJSZE TOMY CZYTELNIK MOŻE ZAMÓWIĆ
NA KULTURALNYSKLEP.PL I PUBLIO.PL

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

10 listopada na rynku ukazało się
wydanie specjalne magazynu „Świat
Kobiety” –„Katarzyna Bosacka
wiesz, co jesz!”. Jest to wyjątkowa
propozycja dla osób, które świadomie dokonują zakupów i dla których
ważna jest jakość spożywanych
produktów.
Katarzyna Bosacka radzi, co warto,
a czego nie należy wkładać do sklepowego koszyka, po czym poznać
dobre pieczywo, czy można kupić
wartościowe wędliny, jak kupić
dobre mięso, nabiał i inne produkty
spożywcze. w numerze ponadto porady, jak nie dać się zwieść kulinarnym nowinkom. wydanie uzupełnia
20 pomysłów Katarzyny Bosackiej na
dania, które sama robi w domu oraz
wyjątkowe przepisy z najlepszych
produktów na świąteczny stół.
Magazyn kosztuje 7,99 zł.

„Psychologia
dla rodziców”

Najnowsze wydanie „psychologii dla rodziców”, specjalnego wydania „wysokich
Obcasów”, podzielone zostało na pięć
rozdziałów: „Szkoła”, „Nie hoduj”, „Nastolatki”, „zdrowie” oraz „Matką Być”. O tym, jak
wychować silne psychicznie dzieci, rozmawiają na łamach numeru najlepsi polscy
oraz zagraniczni specjaliści, eksperci
w dziedzinie edukacji.
Magdalena Korczyńska, twórczyni projektu
„Jak wychowywać dziewczynki?” opowiada, w jaki sposób wspierać w dorastaniu
nasze córki. Marzena Żylińska, założycielka
fundacji Budząca się Szkoła, mówi z kolei
o „terrorze czerwonego paska”. w części
„Nastolatki” redakcja pisze m.in. o rodzicach-helikopterach, którzy wychowują
„małych dorosłych” i nie pozwalają swoim
dzieciom rozpocząć samodzielnego życia.
Margit Kossobudzka pisze z kolei o nastoletnim buncie, który może przerodzić się
w depresję.
Specjalne wydanie „wysokich Obcasów”
ma 116 stron; cena 15,99 zł.

„Kobieta w biznesie”
– wydanie specjalne
„twojego stylu”
1 grudnia ukazało się wydanie
specjalne „Twojego Stylu”
– „Kobieta w biznesie”.
w numerze znalazły się
m.in. wywiad z okładkową gwiazdą anną lewandowską o jej funkcjonowaniu w świecie biznesu,
trudach i satysfakcji, łączeniu ról
i samorealizacji pt.: „Inwestuję
w to, co rozumiem i kocham”.
Inni rozmówcy to Olga Kozierowska, Jacek Santorski, Bianka
Siwińska i Jacek Jakubowski.
dodatkowo w magazynie znajdują się raporty: „praca hybrydowa
– nasza przyszłość” oraz „Sztuczna inteligencja – czy jest się czego bać”, a także poradniki: „Jak
stworzyć dobrą nazwę dla firmy”,
„dlaczego warto korzystać ze
szkoleń”, „Jak bezstresowo działać w sieci” i „Jak zorganizować
biuro w domui pracę zdalną”.
Magazyn posiada 140 stron.
cena 14,99 zł.

Kryminalny cykl retro Jacka Dehnela
na łamach „Gazety stołecznej”
Na początku listopada ruszył cykl „Kryminalne tajemnice dawnej warszawy”. artykuły
pisarza Jacka dehnela będą się ukazywać co drugi piątek w „Gazecie Stołecznej” i na
warszawa.wyborcza.pl. Teksty dotyczyć będą przedwojennych głośnych zbrodni, wielkich pieniędzy i warszawskich gangsterów, głównie z lat 1931-1935, kiedy wydawany był
tygodnik kryminalno-sądowy „Tajny detektyw”.
dehnel prowadził blog o tym tygodniku, a w 2015 roku razem z Barbarą Klicką wydał
książkę „Nowy Tajny detektyw” oraz płytę z piosenkami inspirowanymi historiami opublikowanymi w czasopiśmie.
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„Gazeta Wyborcza”
w rankingu top Marka 2021
w tegorocznej edycji rankingu 500 najsilniejszych medialnie marek w polsce według
badania Top Marka 2021 „Gazeta wyborcza” została liderem w kategorii prasa, przed
„przeglądem Sportowym” i „Super expressem”. w zestawieniu 500 marek „wyborcza”
zajęła 17. miejsce. w analizowanym okresie ukazało się ponad 830 tys. publikacji,
w których wymieniony został dziennik, a najwięcej wzmianek o „Gazecie wyborczej”
pojawiło się w mediach społecznościowych – aż 86,5%.
To nie jedyne marki agory, które znalazły się w rankingu. Gazeta.pl znalazła się na 3.
miejscu w zestawieniu najbardziej medialnych portali internetowych. w ogólnym
rankingu 500 najbardziej medialnych marek portal uplasował się na 91. pozycji. Radio
TOK FM jest czwartą najsilniejszą marką radiową w polsce – pierwszą w zestawieniu
ponadregionalną stacją o profilu publicystyczno-informacyjnym. w całym rankingu
Radio TOK FM znalazło się na 102. miejscu. do zestawienia Top Marka ponownie trafiło
również wydawnictwo agora, które znalazło się na piątym miejscu wśród najbardziej
medialnych wydawnictw książkowych, a w całym rankingu Top Marka 2021 zajęło 256.
pozycję.

„twój styl” dla mężczyzn

Na rynku dostępny jest magazyn „Twój
Styl – Man”. Bohaterem okładkowego wywiadu jest aktor Jakub Gierszał. w numerze znalazły się także rozmowy z Rafałem
Siwkiem, śpiewakiem operowym światowego formatu; z psychoterapeutą Krzysztofem Błażejewskim o męskiej przyjaźni
oraz z Bartkiem „Fiszem” waglewskim
o płycie „Ballady i protesty”.
w magazynie publikowane są materiały dla pasjonatów, takie jak turystyka
przyszłości, eko-domki, jak zrobić auto
z klocków leGO czy przegląd gadżetów –
najnowsze produkty, ciekawe, przydatne
i zaskakujące. w sekcji modowej znajdą
się propozycje praktyczne – od wygodnych ubrań noszonych w domu, poprzez
swetry, płaszcze i kurtki do miasta, a na
wyjazd w góry ciepła odzież, która zabezpieczy przed wiatrem i zimnem.
w piśmie nie zabrakło też tematów dotyczących kultury, kuchni i motoryzacji.
Magazyn, o objętości 124 strony, będzie
w sprzedaży 3 miesiące w cenie 11,99 zł.

„Newsweek” rozwija
obszar dziennikarstwa
śledczego
Jakub Korus, dziennikarz tygodnika
„Newsweek polska”, obejmie nowo
utworzone stanowisko szefa projektu
dziennikarstwa śledczego w „Newsweeku”. – czytelnik ceni sobie
dziennikarstwo najwyższej próby.
Oczekuje, że dziennikarze nieustannie
będą patrzeć na ręce władzy oraz jej
instytucjom. chcemy, aby takie właśnie teksty były ważną częścią oferty
dziennikarstwa śledczego Newsweeka – mówi Jakub Korus, nowy szef
projektu dziennikarstwa śledczego,
dziennikarz tygodnika „Newsweek”.
Jakub Korus jest związany z „Newsweekiem” od 2008 roku. w 2015 roku wraz
z wojciechem cieślą został nominowany do nagrody Grand press za cykl „Minister Szyszko na włościach”, a w roku
2020 do Nagrody Radia zeT im. andrzeja woyciechowskiego za „Surogatki z Miasteczka wilanów”.
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Wyjątkowe wydanie
„twojego stylu”

10 listopada ukazało się wyjątkowe wydanie „Twojego Stylu”.
po raz trzeci w 30-letniej historii
magazynu na okładce pojawił się
mężczyzna. Stało się tak, ponieważ
miesięcznik, jako partner Główny
plebiscytu „Gwiazdy dobroczynności” postanowił wyróżnić laureatów
w kategorii „edukacja”, agnieszkę
więdłochę i antoniego pawlickiego.
para aktorów od 2016 roku angażuje
się w ogólnopolską kampanię „BohaterON – włącz historię!”. w wywiadzie opowiadają o wartościach
wyniesionych z domów rodzinnych,
czy budzącej się potrzebie niesienia
pomocy, bo „Życie nie tylko po to
jest by brać”.
w numerze znalazły się także
rozmowa Marią dębską o tym czego
nauczyła się od granej przez siebie
w filmie „Bo we mnie jest sex” Kaliny
Jędrusik, materiał „ziemscy aniołowie”, w którym anna dymna, Janina
Ochojska, Martyna wojciechowska i ewa Błaszczyk opowiadają
o ludziach imponujących siłą ducha,
raport „Instagram z sensem” oraz
lista laureatów plebiscytu „doskonałość Roku2021”.
Magazyn liczy 324 strony, cena 5 zł.
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30 lat Burdy
w Polsce
„Burda” towarzyszy Polkom już od 30 lat. Niezmiennie prezentuje na swoich łamach najnowsze trendy
i przekłada je na praktyczne wykroje.

FOT. BURda

się pole do działania
Przez wiele lat umiejące
także dla koncernu Huszyć Polki zaopatryberta Burdy. Nie było
wały się w wydawane
żadnych wątpliwości,
w Niemczech Zachodże pierwszym czasonich czasopismo „Burda
pismem niemieckiego
Moden”. Zupełnie nie
wydawnictwa, które
przeszkadzał im fakt, że
powinno ukazać się
instrukcje wykonania
w Polsce, musi być mamodeli były w języku
gazyn mody „Burda”.
niemieckim – panie
Przez pewien czas polkorzystały z zamieszskim wydawcą „Burdy”
czanych w „Burdzie”
była Agencja Muza.
precyzyjnych wykroPóźniej w Warszawie
jów. Magazyny „Burda”,
powstało wydawnicjako towar deficytowy
two Burda Warszawa,
i niezwykle pożądapolska filia niemieckieny, były przywożone
go koncernu. Pierwsze
zza naszej zachodniej
testowe wydanie w jęgranicy w walizkach,
zyku polskim ukazało
początkowo nielegalnie
się w maju 1990 roku,
jako swoista „kontrapo krótkiej przerwie
banda”, później już za
polska redakcja przygoprzyzwoleniem władz
towała jeszcze trzy kocelnych. Każde kolejne
lejne testowe numery,
wydanie przybliżało Poa od stycznia 1991 roku
lkom świat zachodniej
„Burda” zaczęła ukazymody, gdyż „Burda” odwać się już regularnie
wzorowywała w swoich
z miesięczną częstotliprojektach światowe
wością.
trendy.
Powspominać zawsze miło... Oto wybrane okładki z minioW każdym numeW latach siedemdzienych lat – ich wygląd zmieniał się tak, jak zmieniała się moda
rze „Burdy” polskie
siątych niemiecką
w „Burdzie”.
czytelniczki witała
„Burdę” można już było
„Burdy”. W Polsce musieliśmy czekać swoim felietonem założycielka pisma
kupić w placówkach KMPiK-u. PrzeAenne Burda. Było tak aż do mołamaniem żelaznej kurtyny, dzielącej na to jeszcze kilka lat. Po przełomie
w roku 1989, kiedy zaczął do nas namentu, gdy w roku 1994 przeszła już
Wschód i Zachód Europy, było wypływać kapitał zachodni, otworzyło
na emeryturę. „Burda” rozwijała się,
danie w 1987 roku rosyjskiej wersji
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przybywało jej czytelników, czasopismo można już było zaprenumerować, a w salonach EMPiK-u leżało na
półkach obok swojej starszej siostry,
niemieckiej „Burdy”. Wierni czytelnicy pamiętają takie wydarzenia
sygnowane logo „Burdy”, jak choćby
organizowane z wielkim rozmachem
Międzynarodowe Konkursy Aenne
Burda, w których czytelniczki w roli
modelek prezentowały zaprojektowane i uszyte przez siebie kreacje.
W roku 1996 roku przestało istnieć
wydawnictwo Burda Warszawa,
a w jego miejsce powołano do życia
wydawnictwo Burda Polska. W 1997
roku jego siedzibą został Wrocław,
co wiązało się ze zmianą redakcji.
Redakcja, która wówczas powstała
we Wrocławiu, do dziś przekazuje
„Burdę” do rąk czytelników.
Dzisiaj Burda to nie tylko miesięcznik „Burda Style”, ale cała rodzina
czasopism o modzie i szyciu. Z myślą o tych wszystkich, którzy chcą
nauczyć się szyć, co dwa miesiące
ukazuje się magazyn „Burda. Szycie krok po kroku” z ilustrowanymi
opisami szycia i nieskomplikowanymi
fasonami. Dwa razy w roku wydawane są magazyny „Burda. Moda dla
dzieci” oraz „Burda. Duże jest piękne”
dla pań noszących rozmiary 44-54.
Liczne wydania tematyczne („Burda
Akcesoria”, „Burda Sukienki”, „Burda
Bluzki” itd.) odpowiadają na aktualne potrzeby czytelniczek. Podczas
spowodowanego koronawirusem
lockdownu ogromną popularnością
cieszył się magazyn „Burda Homewear” oferujący wykroje wygodnych
ubrań po domu. Ostatnią nowością
są wydania „Burda. Druty i oczka”
przeznaczone dla osób dziergających
na drutach.
Idąc z duchem czasu, poza wydawaniem czasopism Burda działa także
na innych płaszczyznach. Witryna
burda.pl informuje o naszych aktualnościach, na kanale YouTube publikowane są filmy o tematyce szycia i DIY
(ang. do it yourself). „Burda” istnieje
w mediach społecznościowych – na
Facebooku i Instagramie. A wykroje
można kupić także w postaci e-wykrojów.

FOT. BURda
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Moda była jej życiem
1 października 1949 roku Aenne Burda przejęła od męża stojące na skraju
bankructwa wydawnictwo. Miała wizję – chciała stworzyć magazyn z elegancką modą, którą – dzięki dołączonym wykrojom – można uszyć. Czasopismo pełne stylu, ale też oferujące czytelniczkom praktyczne korzyści.
Aby urzeczywistnić to marzenie, ok. 50-osobowy zespół pracuje dniami i nocami. Wreszcie w styczniu 1950 r. pierwsze wydanie „Burda Moden” pojawiło
się w kioskach. Można je było kupić za 1,40 marek niemieckich. Kobiety były
zachwycone! Kupowały magazyn „Burda Moden” i szyły! Materiały, dodatki, wykroje, modele, krawcowe, redaktorki, graficy, fotografowie – „Burda
Moden” się rozrasta. W 1965 roku czasopismo osiąga sprzedaż na poziomie
miliona egzemplarzy, a w 1989 roku nakład „Burdy” na całym świecie to
ponad 4 miliony egzemplarzy! Za sukcesem stoi jedna, wyjątkowa kobieta.
Aenne Burda wszystko osiągnęła sama. Silną wolę, upór i odwagę wyniosła
z dzieciństwa. Pochodziła z biednej, żyjącej w skromnych warunkach rodziny, jej ojciec pracował jako palacz w parowozie. „Była we mnie wola parcia
w górę, chciałam coś osiągnąć i byłam gotowa na wszystko” – wspominała po
latach Aenne Burda. O sobie samej mówiła rozbrajająco szczerze: „Chciałam
być piękna, a właściwie najpiękniejsza. Dlatego starałam się mieć najpiękniejsze sukienki. Specjalnie w tym celu jeździłam do Paryża. Zawsze byłam
próżna”.
Aenne Burda i jej współpracownicy pracowali z wielkim zapałem nad
swoim czasopismem. W 1954 roku „Burda Moden” ukazała się w 50 krajach!
Redakcja otrzymywała listy z całego świata, od Islandii po Boliwię, Maroko
i Finlandię. Aenne Burda podróżowała po całym świecie, nawiązując kontakty z biznesmenami, artystami i politykami. Najwięksi, światowi projektanci
mody okazywali jej swój szacunek, wysyłając do Offenburga ekskluzywne
i unikatowe kreacje z najnowszych kolekcji. Aenne oczarowywała wszystkich swoim wdziękiem, osobistym urokiem oraz bezpośrednim stylem bycia.
W 1994 roku Aenne Burda przeszła na emeryturę, a wydawnictwo przejął jej
najmłodszy syn Hubert Burda. Aenne zmarła 3 listopada 2005 roku w wieku
96 lat. Jej śmierć nie oznaczała jednak końca jej życiowego dzieła. Wydawnictwo nadal prężnie funkcjonuję, a magazyn „Burda” nieprzerwanie ukazuje
się do dzisiaj, spełniając ponadczasowe marzenie Aenny o byciu piękną
w swoim własnym stylu.
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Skala

1 :16
PROMOWANE W TV
I INTERNECIE

Fascynujący zdalnie sterowany model czołgu z najwyższej
półki wzorowany na wciąż sprawnym Tygrysie Królewskim
z muzeum czołgów Saumur. Jeździ, symuluje wystrzał
i wytwarza imponujący dźwięk w tle –
wszystko za naciśnięciem
jednego przycisku!

Funkcje
• w pełni napędzany!
• obrót wokół własnej osi
• realistyczne dźwięki
• wieża obrotowa 360°
• symulacja wystrzału
• armata o regulowanej wysokości
• dioda LED w lufie
• reflektory przednie

TYGRYS
Królewski

Z pilotem
radiowym i kolorowym
wyświetlaczem

W zeszytach
kolekcji:
• ciekawostki
• nieznane fakty
historyczne
• zaskakujące historie
z bitw w których
brały udział Tygrysy
Królewskie

• Numer 1 w sprzedaży od 19.01.2022, cena 4,90 zł
Skala

1:16

• Numer 2 w sprzedaży od 02.02.2022, cena 19,99 zł
• Numer 3 i kolejne co tydzień w cenie 39,99 zł
Wydawca: Hachette Polska Sp. z o.o.
Częstotliwość: tygodnik,
Liczba planowanych numerów: 120

Die Kampfwagen
Armata kanone

Auftritt
Pojawienie
eines
sięGiganten
giganta

Pierwsza
5-cm-PaK
operacja38Panzer I

5-cm-PaK 38

Zeskanuj kod QR
i zobacz czołg w akcji!

więcej na: WWW.TYGRYS-KROLEWSKI.PL

REKL AMA

Poznaj wybitne dzieła
me˛drców filozofii

BIBLIOTEKA FILOZOFÓW
pakiet

Tom 1 – Platon

Tom 2 – Konfucjusz

Tom 3 – Pascal

Dialogi

Myśli

Obrona Sokratesa, Kriton, Uczta

W sprzedaży
od: 08.12.2021.
Cena promocyjna:
14,90

pakiet

Tom 4 – Nietzsche
Tako rzecze Zaratustra

W sprzedaży
od: 22.12.2021.
Cena promocyjna:
29,99

Tom 5 – Święty Augustyn

Tom 6 - Kartezjusz

Wyznania

Rozprawa o metodzie

Historię cywilizacji znaczą nazwiska wielkich
myślicieli oraz tytuły ich przełomowych dzieł.
Wydawca: Hachette Polska Sp. z o.o. Częstotliwość: Dwutygodnik, Liczba
planowanych numerów 100

Więcej informacji o kolekcji znajdziesz na:
W sprzedaży od: 05.01.2022.
Cena: 29,99

W sprzedaży od: 19.01.2022.
Cena: 29,99

MITOLOGIA
NORDYCKA
I MOC MJOLLNIRA

GREDOS

Numer 1
Już w sprzedaży!

PROMOWANE
W INTERNECIE

www.biblioteka-filozofow.pl
promoWane W TeleWizji i inTernecie

WSPANIALI BOHATEROWIE,

NIEZAPOMNIANE

HISTORIE

TOM

TOM

TOM

TOM

1

2

3

4

I DZIEWIĘĆ ŚWIATÓW

I PRZEPOWIEDNIA RAGNARÖK

W KRA INIE OLBRZYMÓW

GREDOS

GREDOS

GREDOS

ODYN

LOK I

thor

i Dziewięć Światów

i Przepowiednia Ragnarok

W KRAINIE OLBRZYMÓW

w sprzedaży od 15.12.2021,
cena promocyjna: 19,99 zł

w sprzedaży od 29.12.2021,
cena: 34,99 zł

w sprzedaży od 12.01.2022,
cena: 34,99 zł

Wydawca: Hachette Polska Sp. z o.o. częstotliwość: dwutygodnik, liczba planowanych numerów: 70

Więcej na: WWW.MITOLOGIA-NORDYCKA.PL
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Moc życzeń
zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas, w którym
zdecydowana większość z nas będzie składać i przyjmować
życzenia. Przy wigilijnym stole wymieniamy się życzeniami
z najbliższymi, ale już przed 24 grudnia składamy życzenia
przyjaciołom, znajomym, koleżankom i kolegom z pracy,
współpracownikom, kontrahentom. W tym wyjątkowym czasie
stajemy się dla siebie wzajemnie bardziej bliscy i ważni –
właśnie m.in. dzięki wzajemnym życzeniom.
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sie to tradycja, która ma się całkiem
dobrze. Świąteczne wydania gazet
i czasopism co roku zapełniają życzenia składane nam przez instytucje
państwowe, firmy, przedstawicieli
władz różnego szczebla.
W tym specjalnym, bo przedświątecznym wydaniu „Naszego Kolportera” życzenia – do których oczywiście
przyłącza się cała redakcja – składają
natomiast wydawcy.
DarIUsz MatereK

FOT. VOGUe

Dlaczego bożonarodzeniowe życzenia są dla nas tak ważne? Bo mają
w naszej tradycji wyjątkowe znaczenie. Przez stulecia przypisywano im
szczególną moc sprawczą, wierzono,
że to właśnie one mają zdolność
pełnej realizacji. Złożenie życzeń
w okresie świąt Bożego Narodzenia było więc traktowane jako akt
obdarowania drugiej osoby czymś
szczególnym. Przywiązywano wagę
do każdego słowa wypowiadanego
w trakcie życzeń, które musiałby
być oczywiście absolutnie szczere.
Co zostało powiedziane to miało się
spełnić.
Tradycja składania sobie życzeń
w okresie świąt Bożego Narodzenia
jest jedną z najstarszych. Przetrwała
praktycznie w niezmienionej formie.
Przed wiekami – podobnie jak dziś –
życzenia składano powszechnie, nie
tylko rodzinie, ale także sąsiadom,
znajomym. Ten rytuał kultywowały
wszystkie grupy społeczne, a życzenia składano sobie na długo przed
pojawieniem się w XVIII wieku
zwyczaju łamania opłatkiem. Życzono sobie w zasadzie tego samego co
współcześnie – przede wszystkim
zdrowia i dostatku. Powszechny
dziś zwrot „Wesołych Świąt” po raz
pierwszy został użyty prawdopodobnie w połowie XVI wieku.
W XIX wieku pojawił się zwyczaj
wysyłania świątecznych kartek
z życzeniami. Niemal równolegle
życzenia świąteczne zaczęły pojawiać się na łamach prasy. Tradycyjnych kartek wysyłamy dziś znacznie
mniej, wybierając częściej komunikację internetową, ale życzenia w pra-

hanna rydlewska, dyrektor
wydawnicza „Vogue polska”,
wydawnictwo Visteria
Z okazji nadchodzących świąt i Nowego Roku 2022 naszym czytelnikom
życzymy zdrowia, spokoju i czasu
na lekturę. Firmom, bez których nasz
magazyn by nie powstał, życzymy, aby
łańcuch dostawców i odbiorców zleceń
nigdy nie został przerwany. A naszemu
magazynowi „Vogue Polska” życzymy,
żeby nigdy nie zabrakło papieru na jego
produkcję, żeby miał jeszcze większą
liczbę czytelników, którzy docenią
wartość wysokiej klasy publikacji drukowanych – zarówno pod względem
ich treści, jak i jakości. Bo świat papieru
i online wcale się nie wykluczają, a doskonale uzupełniają. Pamiętajmy o tym!

FOT. aGORa

FOT. pRzeGląd

FOT. GeTTyIMaGeS
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Jerzy Domański,
redaktor naczelny
wraz z zespołem
tygodnika „przegląd”

Jarosław Kurski, Zastępca redaktora
Naczelnego „Gazety Wyborczej”,
wydawca agora
W tym szczególnym czasie życzymy Państwu tego, co
najważniejsze: zdrowia, miłości i pogody ducha, a także
intrygujących lektur, pasjonujących rozmów i niezapomnianego czasu spędzonego z najbliższymi.

Szanowna Rodzino wspaniałego Kolportera!
Drodzy pracownicy i sprzedawcy naszego tygodnika,
jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, że w bardzo trudnych
czasach pandemii wykazaliście się takim poświęceniem i profesjonalizmem. Dziękujemy za to! I życzymy by Święta były
okazją do miłych, rodzinnych spotkań! A w Nowym Roku
oby dopisywało zdrowie, obroty było wysokie i stosunek do
„Przeglądu” równie życzliwy.
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Boże Narodzenie to zazwyczaj wyjątkowy czas radosnego obdarowywania
się bliskością, uśmiechem, prezentami.
W bieżącym roku dla niektórych z nas
to może być czas nieoczekiwanych
zmian, rozłąki i tęsknoty. Dlatego
wszystkim naszym Partnerom, Czytelnikom, Wydawcom i ich rodzinom
życzymy niezliczonych powodów do
dziecięcej beztroski i zabawy z naszymi ponadczasowymi magazynami
oraz książkami, a przede wszystkim
zdrowia i odporności nie tylko na choroby, ale na wszystkie trudności, jakie
przyniesie los zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Niech nowy
rok da stabilizację i nadzieję na nowe
otwarcie. Spokojnych i zdrowych
Świąt życzy Media Service Zawada –
wydawca magazynów i książek m.in.
na licencjach „Świnka Peppa”, „L.O.L.
Surprise”, „Scooby-Doo!”, „Psi Patrol”.
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rafał Kamiński,
dyrektor Działu handlowego
i Ecommerce ringier axel springer
polska

Drodzy Sprzedawcy, w czasach dystansu społecznego, przy mniejszej liczbie
spotkań osobistych, jeszcze większego znaczenia nabierają wspólnoty i więzi.
Jedną z nich jest wspólnota Czytelniczek i Czytelników oraz więź łącząca ich
z gazetami, czasopismami i książkami wydawanymi przez Ringier Axel Springer
Polska.
Każdego dnia miliony Polaków właśnie dzięki Państwa pracy mają dostęp do
ważnych i wiarygodnych informacji, a nasze tytuły prasowe m.in. dzienniki
„Fakt” i „Przegląd Sportowy”, tygodnik „Newsweek Polska”, magazyny „Forbes”
i „Forbes Women” czy „Auto Świat” i „Komputer Świat” – towarzyszą Czytelniczkom i Czytelnikom każdego dnia.
Dziękujemy Państwu bardzo za Waszą codzienną pracę i poświęcenie. W imieniu Ringier Axel Springer Polska życzę Państwu dużo zdrowia i wielu zadowolonych klientów.

FOT. pOlSKa pReSS

Kinga Zarzycka, dyrektor
marketingu w wydawnictwie
Media service Zawada

FOT.RINGIeR axel SpRINGeR pOlSKa
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tomasz przybek,
prezes Zarządu polska press Grupy

Szanowni Państwo, przed nami wyjątkowy czas, czyli święta Bożego Narodzenia.
W polskiej tradycji dzielenie się opłatkiem
przy wigilijnym stole to symbol pojednania
i przebaczenia. Jest on również wyrazem
przyjaźni i miłości. Życzę Wam, abyście spędzili ten czas w gronie bliskich Waszemu sercu
osób. Nabierzcie sił, odpocznijcie i poczujcie
prawdziwą magię świąt. Uśmiechajcie się,
cieszcie się chwilą, a wszelkie troski zostawcie w poczekalni, na odpowiedni moment,
w którym podejmiecie rękawice, aby się z nimi
zmierzyć.
Wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia!

życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2022 Roku
wydawcom,
dziennikarzom i redaktorom,
sprzedawcom prasy,
kierowcom,
logistykom
i wszystkim ludziom, dzięki którym ważne
i przydatne informacje docierają do Czytelników
życzymy zdrowia i spokoju,
satysfakcji z wykonywanej pracy
oraz radości i szczęścia w życiu osobistym
Zarząd i pracownicy firmy

Z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia życzymy

wielu radosnych chwil spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Niech w Nowym Roku

towarzyszą Państwu szczęście i pomyślność.

życzenia

życzenia

Szanowni Państwo!
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu, chwil wypełnionych radością
i spokojem, niosących odpoczynek.
Wielu budujących myśli, energii i okoliczności
potrzebnych do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego 2022 Nowego Roku, obfitującego
w pasmo sukcesów!
Dziękujemy za kolejny rok współpracy i Państwa
sympatii dla naszej gazety.

Zespół dziennika
FAKT

życzenia

życzenia

Drodzy Czytelnicy „Naszego Kolportera”, drodzy Partnerzy,
Bardzo mi miło, że mogę złożyć Państwu świąteczne życzenia za pośrednictwem tak
przez nas ulubionego środka przekazu, jakim jest prasa!
W tak trudnych, często smutnych czasach, widzimy, jak bardzo potrzebujemy, niezależnie od wieku, zawodu, czy miejsca zamieszkania, nie tylko wiarygodnych informacji,
porad, wskazówek, ale i rozrywki, podtrzymującej nas na duchu. Bardzo nas cieszy, że
właśnie prasa drukowana nadal cieszy się dużym zaufaniem Czytelników, ale i dużą
popularnością! Prasa wspiera, pomaga, uczy, bawi, tak twierdzą miliony naszych Czytelników regularnie kupujących u Państwa swoje ulubione magazyny. Ich przywiązanie,
a jednocześnie zaufanie, jakim nas obdarzają, świadczą o wysokiej jakości wydawanych
przez nas tytułów.
My, jako wydawcy, staramy się wprowadzać na rynek nie tylko najbardziej poczytne
i najpopularniejsze magazyny, ale i zaskakiwać nowościami, które szybką znajdują
uznanie Czytelników. W ostatnich, trudnych latach, nie zatrzymaliśmy się. Cały czas
działamy, wprowadzając do sprzedaży - także dzięki Państwu - wiele nowych wydań
specjalnych, tytułów, dodatków i wreszcie wyjątkowych kalendarzy, doskonale uzupełniających naszą ofertę tytułową z każdego segmentu.
Ten rok jest dla nas wyjątkowy - właśnie w listopadzie, 30 lat temu, Wydawnictwo Bauer rozpoczęło swoją działalność w Polsce! Czytelnicy lubią i cenią nasze tytuły, o których często dowiadują się właśnie od Państwa - naszych zaufanych, profesjonalnych
ambasadorów i doradców!
Dziękujemy Państwu za godny podziwu profesjonalizm, zapał, znajomość naszych
magazynów, dzięki czemu wiele razy doradzacie Czytelnikom w wyborze kolejnych
tytułów, czy zachęcacie do poznania nowości.
Dziękujemy za te lata spędzone razem, dołożymy wszelkich starań aby w przyszłości nie
raz Państwa zaskoczyć kolejnymi pomysłami!
W imieniu całego Wydawnictwa życzę Państwu zdrowych (to najważniejsze), wspaniałych Świąt i jak najlepszego Nowego Roku!

Tomasz Namysł
Prezes Zarządu

życzenia

Radosnych, zdrowych i pogodnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku.
Żeby udało się Państwu zrealizować wszystkie
ambitne zamierzenia oraz przewidzieć
i zapobiec temu, co może stanąć
na ich drodze.

Składamy Państwu najszczersze
życzenia - Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego
Nowego Roku 2022. Pragniemy również
podziękować Państwu za zaangażowanie
i pracę dzięki której docieramy
do naszych czytelników w całym kraju.

życzenia

życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzymy Wam i Waszym
najbliższym szczęścia, radości, spełnienia
marzeń oraz dużo życzliwości i uśmiechu
dookoła.
Korzystając z okazji chcielibyśmy
podziękować Państwu za Waszą wspaniałą
pracę i zaangażowanie, dzięki którym dzieci
mogły zaprzyjaźnić się z SuperThingsami,
MojiPopsami, T-Racersami i KookyLoos.
Mamy nadzieję, że nasza wspólna przygoda
będzie trwać dalej, a my dołożymy
wszelkich starań, by nadal przynosiła
Państwu mnóstwo satysfakcji.
ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIĄT
ZESPÓŁ MAGIC BOX POLSKA

życzenia

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,
zimowych na zewnątrz
jaśniejących pierwszą gwiazdką, co daje nadzieję
na następny pełen zdrowia NowyRok
życzy wydawca kolekcji dla dzieci

Burda Media Polska

życzenia

życzenia

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania
od codziennego pędu.
Życzymy dużo spokoju i sukcesów,
mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych
i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych.
Nadchodzący 2022 rok niech będzie
czasem wyzwań,
nowych horyzontów
i sukcesów!

Najserdeczniejsze podziękowania od zespołu Blue Ocean Polska!

www.facebook.com/
blueoceanpolska

instagram.com/
blueoceanpolska

życzenia

życzenia

życzenia

Wspaniałych Świąt
życzy
 MARKOWE JOLKI  MARKOWE JOLKI 

KRZYŻÓWKIWYKREŚLANKI ZADANIA ANGIELSKIE

na102
Grudzień 2021

Nr 12

Cena 4,80 zł (w tym 8% VAT)

Nr 12

Grudzień 2021

Cena 4,80 zł (w tym 8% VAT)

Nr indeksu 374059

 KRZYŻÓWKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO 

KRZYŻÓWKIPANORAMY WYKREŚLANKI
∂

 DO WYBORU, DO KOLORU 

Rewia
Nr 12

(417) Grudzień 2021

Cena 5,80 zł (w tym 8% VAT)

Nr 12

Grudzień 2021

Cena 4,80 zł (w tym 8% VAT)

Nr 12

Grudzień 2021

Nr indeksu

 ŚWIETNE JOLKI  DOSKONAŁE KRZYŻÓWKI 

DWUTYGODNIK SZARADZIARSKI

ROK LXV

Nr indeksu 212571

 SATYSFAKCJA Z ROZRYWKI 

Grudzień 2021. Cena 5,95 zł (w tym 8% VAT)

Nr 26
Nr 12

grudzień 2021

Cena 5,30 zł (w tym 8% VAT)

Nr indeksu 375160

(1650) 19 grudnia 2021

Cena 4,60 zł (w tym 8% VAT)

Cena 5,80 zł (w tym 8% VAT)

życzenia

życzenia

życzenia

życzenia

życzenia

FOT. dOMeNa pUBlIczNa

życzenia

KONKURS

sPrzeDaJ WIęCeJ eGzeMPlarzY
„rzeCzPosPolIteJ” – konkurs WrzesieŃ 2021
zOSTaŁ ROzSTRzyGNIęTy
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
2
3

1000 zł
750 zł
500 zł

Grzegorz zmarzły
wiesław Konca
dorota lubiejewska

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

REKLAMA
AMA
REKL

PEPTYDY: początek końca choroby Alzheimera?
Wraz z cukrzycą bywa nazywana „epidemią trzeciego tysiąclecia”. Nie istnieje
skuteczne leczenie choroby Alzheimera, której konsekwencje są fatalne dla
całego organizmu. Choroba dotyka 1% populacji, a w co najmniej 60% przypadkach przyczynia się do demencji. W statystykach rejestrujących najczęstsze przyczyny śmierci, plasuje się na czwartym, czasem piątym miejscu.
horobę Alzheimera po raz pierwszy
opisano w 1907 roku jako jedną
z bardzo rzadkich przypadłości. Od tamtego czasu wiele się zmieniło i obecnie
w samym USA cierpi na nią sześć milionów Amerykanów, w Europie liczba
pacjentów z różną postacią demencji
wzrosła do siedmiu milionów.
Choroba neurodegeneracyjna przyczynia się do powstawania i gromadzenia się w mózgu patologicznych beta-amyloidów i białek tau w postaci włókien
lub blaszek (na zdjęciu), co z kolei powoduje rozpad otaczających komórek nerwowych i poważne zakłócenia w przekazywaniu informacji.
I chociaż wciąż nie ma leku na
„alzheimera”, to od 2019 roku trwają
intensywne badania peptydów (związki

C

chemiczne), które po pięciotygodniowej
aplikacji wyraźnie polepszyły pamięć
u myszy laboratoryjnych. Lek pomógł
również złagodzić zmiany chorobowe
w mózgu. O odkryciu grupy naukowców
pod batutą Jacka Jhamandasa z Uniwersytetu Alberta poinformowało czasopismo „Scientific Reports”. Nowo
odkryty związek AC253 może blokować
toksyczne wpływy białka beta-amyloidu
na niektóre receptory w komórkach mózgowych. Według Jhamandasa
jest to proces, który można po- WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:
równać do zatykania dziurki od
klucza. Trwają prace nad opracowaniem jak najwydajniejszego leku o jak najmniejszej cząsteczce.
(RED)

magazyn DLA TyCH, KTÓrZy CHCĄ
wIeDZIeĆ, JAK ByŁo nAPrAwDĘ

o KIm PISZemy?
O dyktatorach, mafiosach,
uwodzicielach, buntownikach,
gwiazdach rocka – u nas nikt nie jest
święty, ale każdy miał ciekawe życie.

nowy
numer
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To była
intensywna
podróż
Choć w serialu „Kuchnia” gra menadżerkę restauracji, prywatnie nie lubi gotować.
za to przyrządzane przez Marię Dębską role są znakomite, po prostu palce lizać.
Mistrzostwo osiągnęła zwłaszcza w roli Kaliny Jędrusik, co doceniło jury festiwalu
filmowego w Gdyni.
Nagroda dla najlepszej aktorki na festiwalu
filmowym w Gdyni za rolę Kaliny Jędrusik
w filmie „Bo we mnie jest seks” to chyba
świetna zawodowa pointa tej artystycznej
przygody? rola ważna, przełomowa?
– Jestem bardzo dumna z tego filmu. To była
bardzo intensywna podróż, z wieloma – zakrętami i wątpliwościami. Ale kiedy po miesiącach przygotowań weszłam na plan, poczułam
się spokojna i mogłam już tylko mieć z tej pracy
frajdę. Wcześniej musiałam też nagrać piosenki
Kaliny, bo to film muzyczny, przed wejściem
na plan piosenki musiały być już gotowe.
W sumie to ponad trzy lata mojego życia. Już
choćby z tego powodu jest to dla mnie niezwykła aktorska przygoda.
Czy Kalina Jędrusik i jej piosenki wciąż za
tobą chodzą? Nucisz je sobie czasem pod
nosem?
– Tak, są wciąż obecne w moim życiu, ponieważ razem z filmem zostanie także wydana
płyta z moimi piosenkami do niego. Szykujemy z tej okazji również specjalny projekt
muzyczny, czyli trasę koncertową. Zaśpiewam
z bandem w Krakowie, Łodzi, Katowicach,
Gdańsku i Warszawie. Moja przygoda związana z filmem „Bo we mnie jest seks” jeszcze się
nie skończyła.
ta ciągła zmiana ról, charakterów, osobowości, wchodzenie w „buty” kolejnych postaci
potrafi chyba czasem sponiewierać? Jak
łapiesz balans?
– Uczymy się tej umiejętności już w szkole
teatralnej. Po zajęciach z tańca trzeba się na-
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tychmiast przestawić na sceny klasyczne, a po
chwili wskoczyć na zajęcia z wiersza. Tak wygląda dzień w szkole aktorskiej. Dla aktora to
coś naturalnego. Choć oczywiście zdarzają się
momenty, kiedy można stracić równowagę. Na
szczęście lubię to co robię, te ciągłe zmiany. Dla
kogoś to będzie chaos, dla mnie to po prostu
wiele różnych możliwości. Lubię taki tryb.
Wśród tych różnych możliwości jest też farsa
„Coś tu nie gra” oraz komedia „Kumulacja,
czyli pieniądze to nie wszystko”, w których
grasz na scenach Och-teatru oraz teatru
Kamienica.
– Po raz pierwszy zmierzyłam się z tymi
gatunkami, wcześniej brałam udział w zupełnie innych sztukach. Okazało się, że to niezły
sprawdzian moich aktorskich umiejętności.
Farsa i komedia, które na pozór wydają się
lekkie, łatwe i przyjemne, tak naprawdę są piekielnie trudne do zagrania. Trzeba być bardzo
precyzyjnym, słuchać się nawzajem, włożyć
w to niesamowitą ilość energii.
À propos kumulacji. Gdyby zdarzyło Ci się
w życiu wygrać wielkie pieniądze, to na co
byś je wydała?
– Myślę, że część wygranej przeznaczyłabym
na działalność charytatywną. Założyłabym
fundację dla zwierząt. Sobie też bym sprawiła
jakąś przyjemność. Może kupiłabym domek
we Włoszech? Marzy mi się taki ciepły azyl, do
którego można by uciec.
Lubisz czasem zaszyć się w kuchni i coś upichcić?
– Absolutnie nie! Kiepska ze mnie kucharka.
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Maria Dębska (ur. 22 maja 1991 r. w Warszawie) – aktorka filmowa, teatralna
i telewizyjna. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
(2017). Ukończyła też pierwszy rok na
Wydziale Fortepianu Akademii Muzycznej
w Łodzi. Nagroda dla najlepszej aktorki
na festiwalu filmowym w Gdyni to jej najważniejsze wyróżnienie, ale nie jedyne.
Deszcz nagród spłynął na nią za tytułową
rolę w „Marii Stuart” w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego: została nagrodzona
Grand Prix za wybitną osobowość sceniczną i Nagrodą Publiczności
34. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi,
Nagrodą aktorską na Międzynarodowym
Festiwalu Szkół Teatralnych w Brnie,
a także łódzką „Złotą Maską” za najlepszy
debiut aktorski w sezonie 2015/2016.

Zamiast gotować, wolę wyjść do knajpy.
Na przykład do takiej, jak restauracja „Claude
Monet”, którą zarządzasz w serialu „Kuchnia”?
– Czemu nie (uśmiech – przyp. red.). To w końcu najlepsza w Warszawie francuska restauracja. Oczywiście fikcyjna. To produkcja filmowa
powołała ją do życia.
to może chociaż jedzenie było prawdziwe?
– Tak, to najsmaczniejsza produkcja, w jakiej
zagrałam. Dużo pysznych rzeczy jedliśmy na
planie (uśmiech – przyp. red.).
twoja bohaterka, Wiktoria Gonczar, świetnie
sobie radzi jako menadżerka, natomiast jej
życie uczuciowe jest dość skomplikowane.
– To prawda. W trudnym momencie życia poznaje na imprezie chłopaka. Spędza z nim noc,
mając nadzieję, że nigdy więcej go już nie zobaczy. Tymczasem ten chłopak rozpoczyna pracę
w restauracji, którą ona zarządza. Co więcej, ku
swemu niezadowoleniu i zdziwieniu, zupełnie traci dla niego głowę. Toczy walkę sama
ze sobą, aby nie ulec temu uczuciu. Z drugiej
strony, toczy też walkę z szefem kuchni,
którego gra Tomasz Karolak, o przywództwo
w restauracji. A że oboje mają silne charaktery
i rozbuchane ego, czasami aż iskry lecą. Dalsze
losy bohaterów poznamy w drugim sezonie
serialu, który już powstaje.
rozMaWIaŁa eWa JaŚKIeWICz/aKPa
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Najbardziej
opiniotwórcze media
Dziennik „rzeczpospolita” pozostaje najczęściej cytowanym tytułem prasowym. W rankingu wszystkich
mediów liderem została stacja rMf fM.

Ranking główny raportu IMM pt. „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce”
za wrzesień 2021 otwiera redakcja
stacji RMF FM z wynikiem 4,7 tys. powołań. Miejsce drugie zajął portal WP
z niewiele niższą liczbą odniesień – 4,2
tys. Podium zamyka Onet, na którego
informacje inni dziennikarze w kraju
powoływali się ponad 3,4 tys. razy.
W głównym rankingu, w którym znajduje się TOP 15 najczęściej cytowanych
mediów w kraju, znalazły się cztery
portale internetowe: WP, Onet, Interia
i Money.pl. W prasie nadal obecnych
jest pięć tytułów: „Rzeczpospolita”,
„Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta
Prawna”, „Super Express” i „Fakt”. Prasa
stanowi najwyższy udział w rankingu ogólnym jako typ medium – 33%.
Telewizję stale reprezentują: TVN24,
Polsat News oraz TVP Info, a grupę
stacji radiowych trzy rozgłośnie: RMF
FM, Radio Zet i Polskie Radio 24.

NaJBarDzIeJ oPINIotWórCze
tYGoDNIKI I DWUtYGoDNIKI

mi wywiadu redakcji z prezydentem
Andrzejem Dudą nt. wprowadzenia
trzydziestodniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa
podlaskiego i lubelskiego. Podium rankingu zamyka tygodnik „Do Rzeczy”
z liczbą 290 wzmianek.

media prasoWe
tygodniki i dWutygodniki
Miejsce pierwsze kategorii niezmiennie
zajmuje dziennik „Rzeczpospolita”, na
który redakcje innych tytułów w kraju
powoływały się 2,4 tys. razy. Pozycję
drugą, podobnie jak w sierpniu br.,
zajmuje „Gazeta Wyborcza” z liczbą
2,1 tys. cytowań. Niewiele niższą liczbę
materiałów odnotowano dla „Dziennika Gazety Prawnej”, która w innych
mediach wzmiankowana była 2 tys.
razy, zamykając tym samym podium
zestawienia. Najwyższy wzrost w liczbie cytowań – aż o siedemnaście oczek
– dotyczy gazety „Polska Metropolia
Warszawska”, która ukazuje się dwa
razy w tygodniu. Odniesienia w innych mediach to wynik między inny-
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Na miejsce pierwsze kategorii awansował „Newsweek”, zdobywając
tym samym 328 cytowań w innych
mediach. Na tytuł powoływano się
głównie za sprawą wywiadu z Janem
Dudą. Ojciec prezydenta Andrzeja
Dudy w rozmowie z redakcją bronił uchwały anty-LGBT, nazywając
homoseksualizm zaraźliwym. Drugie
miejsce ze wzrostem aż o pięć pozycji
zajął tygodnik „Do Rzeczy” z wynikiem 290 powołań w innych mediach.
Podium zamyka „Gazeta Polska” (154),
a czwartą i piątą pozycję w rankingu
zajmują kolejno „Wprost” i dwutygodnik „Viva”.

miesięCzniki i dWumiesięCzniki
Pierwsze miejsce rankingu zajmuje
branżowy magazyn „Press” ze wzrostem o jedno oczko i cytowany we
wrześniu łącznie 161 razy. Pozycja druga należy do tytułu „Forbes” z liczbą 150
powołań w innych mediach. Podium
zamyka miesięcznik „Twój Styl” z liczbą
95 wzmianek. Miejsce czwarte zajmuje
popularnonaukowy miesięcznik „Focus”
(51). W zestawieniu uplasował się również magazyn „Perspektywy”, którego
pozycja wzrosła o dwa oczka między
innymi za sprawą kolejnych odniesień
do opublikowanego przez redakcję rankingu najlepszych polskich uczelni.
Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne media
przeprowadzono na podstawie 48 269
przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali
internetowych. Badanie dotyczy okresu
1-30 września 2021 roku.

oPraC. GK

Źródło: IMM

REKL AMA

TYGODNIK

ANGORA
SUPEREKSFAKTY
Jarosław Gowin (59 l.), lider Porozumienia, trafił do szpitala. Jak nieoficjalnie wiadomo, zdiagnozowano
u niego depresję, która ma być skutkiem nieustannych ataków na polityka
i jego najbliższych. Media piszą, że haki na Gowina miały być zbierane jeszcze za czasów, gdy był wicepremierem
i ministrem w rządzie PiS. Władysław
Kosiniak-Kamysz (40 l.) dobrze zna
Jarosława Gowina nie tylko z polityki,
ale także prywatnie i na łamach Super
Expressu odniósł się więc do całej sprawy. – Moment naciągania struny, upokarzania Porozumienia trwał już od dawna.
Wiele było już policzków nadstawianych
przez Gowina. Kolejnego już się nie da
nadstawić, bo już go nie ma – stwierdził. Podkreślił też ważną rolę Gowina
w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi. – Jarosław Gowin był jedynym ministrem, który w ostatnim czasie spotykał
się z bardzo ważnymi przedstawicielami administracji USA. On jako jedyny
miał tam jeszcze kontakt, mógł rozmawiać. Geopolitycznie cała strategia
ostatnich sześciu lat rządów właśnie legła w gruzach.


Mariusz Kamiński (56 l.) skrytykował
Donalda Tuska (64 l.) za szybką jazdę
po mieście. Przewodniczący PO stracił za
to prawo jazdy i przyjął mandat. – Jestem
niezwykle rozczarowany postawą byłego
premiera, który dopuścił się czynu aspołecznego, niezwykle nagannego – grzmiał
polityk PiS. „(...) Tymczasem już kilka minut później jego kierowca w terenie zabudowanym na jednej z ulic Warszawy
jechał ponad 90 km/godz.! Jak mówi Faktowi Marek Konkolewski, były policjant
i ekspert w zakresie ruchu drogowego,
za takie przekroczenie prędkości kierowca powinien dostać mandat w wysokości
300 – 400 zł i 8 punktów karnych. – Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, ale od
tych, którzy tworzą prawo i zajmują bardzo wysokie stanowiska w rządzie, wymaga się zdecydowanie więcej. Oni poWitajcie w XXI wieku! Telefony bez przewodów, kuchenki bez ognia, auta bez
kluczyków, jedzenie bez
tłuszczu, młodzi bez pracy, związki bez
podstaw, kobiety bez strachu, dzieci bez
ojców, uczucia bez serca, edukacja bez
wartości, ludzie bez nadziei i bez słów...
(Włochy, facciabuco.com)


Dwadzieścia lat temu tak imprezowałem,
że wychodziłem co piątek wieczorem i wracałem dopiero w niedzielę rano. Teraz bywa gorąco tylko wtedy, jak wrzątku do termoforu naleję...
(Włochy, facciabuco.com)

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

®

WSZYSTKIE
GAZETY
W JEDNEJ!

KAMIL
DURCZOK
(1968 – 2021)
SZTURM. Ponad tysiąc migrantów
koczuje na granicy z Białorusią,
część z nich sforsowała ogrodzenie

winni świecić przykładem. Jeżeli chodzi
o standardy postępowania, to poprzeczkę bardzo wysoko zawiesił Donald Tusk.
Nie ma co ukrywać, że popełnił rażące
wykroczenie, ale przyznał się do winy, nie
chował się za prawnikami, tylko przyjął
mandat. Od razu stwierdził, że kara była
adekwatna do wykroczenia. I tego oczekuję od innych polityków. Tylko czekałem,
aż któryś ze znanych polityków popełni
takie wykroczenie i zastanawiałem się,
jak się zachowa – podkreśla Konkolewski. Co do powiedzenia na temat rajdu
polityka ma ministerstwo? – Informujemy,
że taka sytuacja nie miała miejsca. Minister nie prowadzi osobiście samochodu służbowego i nie analizuje na bieżąco
parametrów jazdy. Na trasie, którą poruszał się prowadzony przez kierowcę samochód służbowy, są różne ograniczenia
prędkości – od 50 do 80 km. Nie mamy
powodów sądzić, że auto służbowe prowadzone przez kierowcę się do nich nie
zastosowało. Jednocześnie przypominamy, że jedynymi podmiotami uprawnionymi do weryfikacji prędkości, z jaką poruszają się pojazdy, są Policja i Inspekcja
Transportu Drogowego – odpisało ministerstwo (...)”.


Wziąłem autostopowicza. Cwaniak, zamiast podziękować, zaczął szukać zaczepki: „Nie boi się pan, że mogę być seryjnym
mordercą?”. Spokojnie odpowiedziałem, że
statystycznie to prawie niemożliwe, by w jednym aucie spotkało się dwóch.
(Włochy, facciabuco.com)


Pamiętaj, nikt cię nie słucha... dopóki się
głupio nie przejęzyczysz.
(W. Brytania, Joke Book)


Postanowiłem dodać trochę pikanterii naszemu życiu łóżkowemu. Poprosiłem żonę,


„(...) Elżbieta Witek (64 l.) to kolejny polityk,
którego Fakt przyłapał na ignorowaniu przepisów drogowych. Szofer powiózł marszałek sejmu jak na Rajdzie Barbórki. Przeciął skrzyżowanie na czerwonym i o 40 km/godz. przekroczył
dopuszczalną prędkość! Warszawa, ok. godz.
20. Jesienna plucha, na ulicach wieczorna szarówka, kierowcy mają się na baczności. Tylko
nie szofer ciemnej limuzyny, który gna jak na
zatracenie. Na pokładzie ma drugą po prezydencie ważną osobę w państwie – Elżbietę Witek. To oburzające i niebezpieczne wydarzenie
miało miejsce po wywiadzie w telewizji Polsat.
Marszałek wracała na wieczorny odpoczynek
do sejmowego hotelu. Jej kierowca najwyraźniej
uznał, że skoro wiezie taką szychę, przepisy go
nie dotyczą (...). Młodszy inspektor Wojciech Pasieczny, były policjant drogówki i ekspert w zakresie bezpieczeństwa na drodze, mówi, że za
taki wybryk grozi 6 punktów karnych i mandat
od 300 do 400 zł. – Tam, gdzie zatrzymałby się
inny samochód jadący 50 km/godz., to samochód pani marszałek jechałby jeszcze 86 km/
godz. Jeżeli przed samochodami byłby pieszy,
to prawdopodobnie przeleciałby przez dach pojazdu – ostrzega policjant i dodaje, że w Norwegii za przekroczenie prędkości o 35 kilometrów można pójść do więzienia (...)”.
by zachowywała się jak niegrzeczna uczennica. Przyniosła usprawiedliwienie nieobecności wypisane przez mamę...
(W. Brytania, Jokes UK)

TŁUMY PRZED NBP. Po nowy kolekcjonerski banknot i monetę
z wizerunkiem prezydenta Lecha
Kaczyńskiego ustawiły się ogromne kolejki.

CO ZA WIEDZA. Według Eurostatu
(Europejski Urząd Statystyczny)
28 proc. Polaków uważa, że pierwsi
ludzie żyli z dinozaurami.

BEZ PROWOKACJI. Wojewoda mazowiecki polecił prezydentowi Warszawy usunąć z trasy Marszu Niepodległości ławki i kosze na śmieci.


Jak obliczyć, ile pieniędzy potrzebujesz na
życie? Jest pewna uniwersalna zasada: weź
swoją pensję i dodaj 10 procent...
(W. Brytania, Joke Book)


Stanąłem wczoraj przed oknem i zacząłem prasować ubrany tylko w pieluchę. Zapomniałem o zaciągnięciu zasłon, ale mam
szczęście, że nikt mnie nie zauważył. Przecież to wstyd – dorosły facet, który prasuje!
(W. Brytania, Jokes UK)

PIERWSZE W POLSCE. W lubelskiej
restauracji zamówione posiłki dostarczają do domu specjalne roboty
– Kasia i Mateusz.
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Mniej na świąteczne
wydatki
z Barometru Providenta wynika, że Polacy wydadzą w tym roku na święta Bożego Narodzenia średnio po
950 zł, czyli o ponad połowę mniej niż przed pandemią, ale jednak nieco więcej niż w zeszłym roku.
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wszystkich tradycyjnych produktów
świątecznych (częściej kobiety).
Niemal połowa (45 proc.), choć kupi
wszystkie potrzebne rzeczy, to
wybierze te najtańsze. Tylko co 10.
Polak nie będzie się liczył z kosztami.
– Na święta zdecydowanie najmniej
wydają osoby najmłodsze, między
25. a 35. rokiem życia, najwięcej
natomiast osoby między 35. a 44.
rokiem życia. Najmniej na święta, i to
jest zaskakujące, wydają mieszkańcy
największych miejscowości, najwięcej
natomiast mieszkańcy wsi oraz
najmniejszych miejscowości – wylicza
Karolina Łuczak.
Zdecydowana większość
konsumentów sfinansuje święta
z bieżących dochodów, a co czwarty
sięgnie po oszczędności. Do
planowania świątecznego budżetu
ostrożnie podchodzą osoby w wieku
55+. Niemal co czwarta z nich
ocenia, że zrezygnuje z niektórych
świątecznych wydatków.
Niechętnie naruszają bowiem swoje
oszczędności. Bardziej beztrosko do
kwestii finansów podchodzą młodsi.
Niemal połowa osób w wieku 18-24
lata ze względu na gwiazdkę naruszy
swoją poduszkę finansową.
Prezentów oczekuje ok. 60 proc.
Polaków – co piąty jest przekonany,
że znajdzie coś pod choinką, a kolejne
37 proc. raczej się tego spodziewa.
Jeszcze w 2018 czy 2019 roku ten
odsetek sięgał 80 proc.
– Zwykle oczekujemy pieniędzy oraz
voucherów, bonów zakupowych.
Spośród materialnych dóbr
mężczyźni otrzymaliby elektronikę,
kobiety natomiast kosmetyki bądź
biżuterię – wymienia rzeczniczka

prasowa Provident Polska.
Bardziej praktyczne są panie
– odsetek kobiet, które chciały
otrzymać w prezencie pieniądze
lub bony, jest wyższy o 3,5 pp. od
odsetka deklarujących tak mężczyzn.
Popularne są także kosmetyki
i perfumy (12,3 proc.), książki (10,3
proc.), elektronika (10,2 proc.), ubrania
(9,7 proc.) oraz biżuteria (8,2 proc.).
Niemal 40 proc. badanych
poszukiwania świątecznych
prezentów zacznie kilka tygodni
przed Bożym Narodzeniem. Blisko
17 proc. prezenty kompletuje w ciągu
roku, w tej grupie dominują kobiety.
– Również 17 proc. badanych, i to są
głównie mężczyźni, zakup prezentów
planuje zostawić na ostatnią chwilę,
na kilka dni przed Wigilią lub nawet
na samą Wigilię – zaznacza Karolina
Łuczak.
WWW.WIaDoMosCIhaNDloWe.Pl

FOT. GeTTyIMaGeS

Co piąty konsument twierdzi, że
nie będzie go stać na wszystkie
świąteczne wydatki. Blisko połowa
kupi wszystkie potrzebne rzeczy,
ale wybierze te najtańsze. Prezentu
pod choinką spodziewa się prawie
60 proc. Polaków. Co ciekawe, przed
pandemią woleliśmy bardziej osobiste
upominki, natomiast teraz najbardziej
pożądanym prezentem są pieniądze
lub bony na zakupy.
– W ramach tegorocznego
świątecznego badania Barometr
Providenta zadaliśmy Polakom
pytanie dotyczące wydatków, jakie
planują ponieść na zbliżające się
święta Bożego Narodzenia. Okazuje
się, że większość Polaków planuje
wydać na ten cel w tym roku
około 950 zł. Jest to kwota około
200 zł wyższa, niż to było w roku
poprzednim, natomiast wciąż
sporo niższa, niż była w czasach
przedpandemicznych – mówi
Karolina Łuczak, rzeczniczka
prasowa Provident Polska.
W 2019 roku na gwiazdkę
przeznaczyliśmy ok. 1,7 tys. zł.
W tegorocznych deklaracjach bardziej
oszczędne są panie, które planują
wydać ok. 902 zł. U panów jest to
średnio nieco ponad 1 tys. zł. Co
istotne, w tegorocznej edycji badania
połowa respondentów świątecznego
Barometru Providenta, który zawsze
przeprowadzany jest na przełomie
października i listopada, nie potrafi
oszacować, ile będzie kosztować
gwiazdka.
Pandemia sprawiła, że większość
Polaków musi zaciskać pasa. Dlatego
co piąta osoba przyznaje, że w tym
roku nie będzie jej stać na zakup
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Klienci wracają
do sklepów tradycyjnych
liczba klientów sklepów tradycyjnych wróciła do poziomu sprzed roku. obserwujemy dalszy wzrost
cen dla kategorii spożywczych, alkoholi i papierosów. Podczas jednej wizyty w sklepie tradycyjnym
kupowaliśmy nieco mniej, a za przeciętny koszyk zapłaciliśmy o blisko 4 proc. więcej niż przed rokiem
– dane M/platform.
Jak wynika z analizy M/platform za
październik 2021, obserwujemy wzrost
obrotów w handlu tradycyjnym. W stosunku do analogicznego okresu sprzed
roku łączna wartość sprzedaży w tym
kanale była wyższa o 3,7 proc. To, co odróżniało październik 2021 od poprzedniego miesiąca, to powrót do podobnej
częstotliwości odwiedzin w placówkach
tradycyjnych. O ile w ostatnich miesiącach klienci odwiedzali sklepy tradycyjne rzadziej niż rokiem, tak w ostatnim
miesiącu średnia liczba wizyt była na
takim samym poziomie co w październiku 2020.
W związku z rosnącymi cenami dóbr

FMCG konsumenci płacą jednak więcej
za codzienne zakupy. W ostatnim
miesiącu koszyki zakupowe były nieco
mniejsze niż przed rokiem (-3,9 proc.),
mimo to płacono za nie o blisko 4 proc.
więcej, co oznaczało w praktyce wzrost
wartości średniego koszyka o 80 groszy.
W koszykach zakupowych w tradycyjnych sklepach spożywczych szczególnie
zauważalny jest wzrost cen wódki
(o 2,67 złotego), alkoholi takich jak whisky, rum, gin czy likiery (o 2,66 złotego),
ale także piwa, napojów bezalkoholowych, nabiału czy wyrobów tytoniowych (wzrost średnio o kilkadziesiąt
groszy dla każdej wymienionej grupy).

Z uwagi na rosnące ceny różnorodnych
grup produktowych pewnych produktów kupowano mniej, wskutek czego
łączna wartość sprzedaży wybranych
kategorii rok do roku maleje. Przykładem są używki jak wódka (-5,7 proc.),
piwo (-4,3 proc.) czy wyroby tytoniowe
(-3,7 proc.). W październiku podobnie jak
we wrześniu wzrostem obrotów charakteryzowała się natomiast grupa produktów świeżych oraz alkohole mocne typu
whisky, rum, gin czy likiery (+6,8 proc.),
ale także (w odróżnieniu od września)
napoje bezalkoholowe (+1,5 proc.).
WWW.WIaDoMosCIhaNDloWe.Pl

REKLAMA

wiadomoscihandlowe.pl
BEZPŁATNA
E-PRENUMERATA

Najchętniej czytany portal branży FMCG
ponad

526 268
unikalnych
użytkowników
miesięcznie*

17 000

subskrybentów
newslettera,
wysyłka codzienna

978 793
unikalnych odsłon
miesięcznie*

CZYTAJ WYGODNIE. GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

WIEDZA
I DOŚWIADCZENIE

NOWOCZESNOŚĆ
I WYGODA

https://prenumerata.wg-media.pl/

RAPORTY
I PORADY

prenumerata@wg.media

*Dane za kwiecień 2021 (źródło: Google Analytics)
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O nie/wierze
w istnienie
własne
w GRUdNIOwyM wydaNIU
„CharaKteróW” pOlecaMy:
Na teMat
• Masz skrzydła. Naucz się ich używać i leć
czy umiem stawać po swojej stronie?
• Metody na święta
Jak wykorzystać wspólne święta, by
znaleźć przestrzeń na spotkanie z samym
sobą i z bliskimi?
• Dlaczego mózg lubi prezenty
• Rodzeństwo. Laboratorium relacji i emocji
PsYCholoGIa I ŻYCIe
• Co w trawie piszczy, czyli dlaczego lubimy
tajemnice
• Skąd przychodzimy
czy w rodzinne opowieści wpisany jest nasz
los?
• Ten obcy, który wyrasta z naszego dziecka
dlaczego tak trudno nam zrozumieć
nastolatka?
• Seks ma płeć
O tym, jak seksualność postrzegają kobiety,
a jak mężczyźni, z Michałem pozdałem
rozmawia Karolina Rogaska
• Zaufanie – łatwe do straty, trudne do
odzyskania
treNING PsYCholoGICzNY
• Czy wolno pytać i odmawiać?
Od czego zacząć praktykę asertywności?
• Sztuka odpuszczania
Jedno ziarenko na jedną chwilę, jedna
sprawa na raz
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Staliśmy w korkach na skądinąd niedługiej drodze z podstawówki mojego
syna do naszego wtedy jeszcze krakowskiego mieszkania. Nauczyłam się
nawet lubić te korki i czas, który dzięki nim spędzaliśmy razem, być może
dlatego, że korki, obok mycia naczyń, stanowią absolutnie ulubiony przykład autorów i autorek książek w nurcie zen, które namiętnie wtedy czytałam. To właśnie stojąc w korkach, mieliśmy, jak czytałam, najłatwiejszy do
zaobserwowania wybór pomiędzy podkręcaniem swojej irytacji a braniem
wdechów i wydechów. Łatwe do zauważenia było też, jak zerowy wpływ
na długość korka ma poziom złości kierowców siedzących w puszkach
swoich nieruchomych samochodów. Tak więc temat miałam opracowany
– i jeszcze dodatkowo obok mnie siedział jeden z moich absolutnie najbardziej ulubionych ludzi, mój syn, który właśnie spędził osiem godzin swojego życia poza zasięgiem mojego wzroku. Moje przepełnione miłością matki
serce było całkiem nieobojętne wobec tej okoliczności. I tak zaczynałam
długą serię pytań. Jak było w szkole? (pytanie zadawane nieposkromionym
chórem przez legiony rodziców, chociaż odpowiedź na nie jest zawsze taka
sama). Kiedy formalności stało się zadość, ochoczo przechodziłam dalej: Co
najdziwniejszego się dzisiaj wydarzyło? Kto jest teraz twoim ulubionym kolegą
i ulubioną koleżanką? Czego najciekawszego dowiedziałeś się na lekcjach? Mój
syn grzecznie odpowiadał mi na te pytania, a ja nie ustawałam w ich zadawaniu – aż do dnia, kiedy uprzejmie poprosił mnie, żebym zadawała mniej
pytań. Stworzyliśmy wtedy formułę o nazwie „zasłonka” – kiedy mówił
„zasłonka”, oznaczało to, że potrzebuje posiedzieć sobie w milczeniu.
Kiedy dzisiaj o tym myślę, trochę mi głupio, że sama nie zorientowałam się
w swojej napastliwości. Ale też uderza mnie jeszcze jedno – zdecydowana
większość moich pytań miała charakter rankingowy. Chociaż teoretycznie
były to pytania otwarte, żeby na nie odpowiedzieć, mój małoletni rozmówca potrzebował stworzyć ranking – to było mniej ciekawe, to bardziej, do
tego kolegi mi bliżej, do tego dalej, to mnie zdziwiło więcej, a to mniej.
Chwała światu za stopniowalność, za to, że coś jest lepsze, a coś gorsze,
za zielone i czerwone światło, za mecze, przy oglądaniu których można
się w szaleńczy sposób ekscytować tym, że w dziewięćdziesiątej trzeciej
minucie nasz napastnik strzela z wolnego rozstrzygającego gola, który
daje nam pewny awans do ćwierćfinałów czegoś tam. A jednak kiedy
poszatkujemy i ułożymy w rankingi każdy aspekt swojego dnia, ustawimy
w rządku od najfajniejszego do najmniej fajnego wszystkich swoich kolegów i koleżanki z klasy czy biura, wszystkich kierowców Ubera, knajpy
i rozmowy na infolinii, kiedy ogwiazdkujemy już wszystko – coś zostaje
stracone. Być może właśnie to, co się rankingom wymyka.
Najbardziej męczące wydaje mi się, że spod tego tańca naszego kciuka,
ciągle unoszonego raz w górę, raz w dół, nie ma jak wyjąć siebie samego.
Jeśli jestem w świecie oceny, sama jej podlegam i sama ją sobie funduję.
Zresztą być może od tego wszystko się zaczyna – od mojego własnego,
towarzyszącego mi strachu o to, jak wypadnę w cudzym i swoim własnym
rankingu. I tu wjeżdża na scenę naszego wewnętrznego teatrum jedno
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z najdziwniejszych pojęć, jakie znam: wiara w siebie. Wiara, w przeciwieństwie do wiedzy, zakłada pewien poziom ryzyka, jest jakby świadomym
podążeniem za pewną hipotezą. W tym przypadku hipotezą, której treścią
jest moje własne istnienie. Nie wierzę w siebie, to jest mój największy
problem – słyszałam z tak wielu ust, głównie kobiecych, chociaż obstawiam, że i mężczyzn ten rodzaj autoateizmu dotyka w znacznym stopniu.
Zdanie to, wygłaszane jak najskrytszy sekret, przez prezeski, celebrytki,
samodzielne matki, doktorantki nauk, których nazw nie rozumiem i nie
potrafię zapamiętać, to zdanie głęboko mnie zdumiewa, kiedy przyglądam się mu z bliska. Nie wierzyć w siebie, czyli że co? Jakby nie wierzyć
w swoje własne istnienie? Czy też przyjąć, że aby w siebie uwierzyć,
musiałabym spełnić wcześniej jakieś warunki, innymi słowy – nie mniej
absurdalne wyrażenie – zaistnieć? Że w jakimś rankingu, nawet tym
samodzielnie sporządzonym, muszę znaleźć się na odpowiednim miejscu,
żeby uznać swoje istnienie za fakt?
Piszę o tym tak, jakbym sama była od świata rankingów wolna i jak
gdybym szła przez swoje dni krokiem niechwiejnym i pozbawionym
wszelkich wątpliwości. Ale to nieprawda – mecze sportowe nie są jedynymi zawodami, które mnie wciągają. W lutym zeszłego roku ukazała się
moja książka i okazało się, że świetnie się sprzedaje. Moja wykarmiona
książkami w duchu zen, rodziną, przyjaciółmi i innymi Dobrami dusza
oświadczyła wprawdzie, że rankingi sprzedaży absolutnie jej nie obchodzą
i zamierza dalej spokojnie dać się unosić falom życia. A jednak ciągle jest
jeszcze ego, które, kiedy Dusza nie patrzy, sprawdza te cholerne rankingi,
wznosi okrzyki radości i rozczarowania, zerka, niby mimochodem, na
witryny księgarni czy portale z recenzjami. Lustereczko, powiedz przecie...
Kciuk czytelniczek, czytelników, mój własny, dzień w dzień tańczy - góra-dół, góra-dół.
I jedyne, co wobec nieprzezwyciężalności świata oceny, także tej, której
sama siebie poddaję, mogę sobie zaoferować, to czułe rozbawienie. Tyle
wysiłków, tyle frustry, tyle spinki wokół tego, czy wyląduję wyżej czy
niżej, pod numerem 1, 16 czy 97! Ta dziewczynka we mnie, niesyta, która
ciągle po tych wszystkich latach chce dostać piątkę! I ciągle, z uporem wartym większej sprawy, sprawdza, czy za rogiem nie czai się ryzyko, że nie
przejdzie do następnej klasy. Cała nadzieja w tej Wewnętrznej Instancji,
która to widzi i jest spokojna o swoje prawo do istnienia.
Kiedy wczesnym popołudniem zapada zmierzch, ciemność przykrywa
wszystkie nasze bitwy, zmagania, ambicje, książki, które napisaliśmy
i których nie zdołaliśmy przeczytać, śpią wielbiciele, hejterzy i ci, których
kompletnie nie obchodzimy. I wszyscy – no, prawie wszyscy – bierzemy
oddech przed następnym wyścigiem.

FOT. GeTTyIMaGeS

Natalia de Barbaro

• Odpoczynek w duchu lagom
Jak szwedzka filozofia może pomóc nam
zamienić ponurą zimową aurę w czas
regeneracji?
• Wyczerpujące home office – jak sobie z nim
radzić?
• Jak pomóc noworocznym postanowieniom?
• Co ja tutaj robię, czyli syndrom oszusta
co tak naprawdę kryje się za syndromem
oszusta i w jaki sposób się go pozbyć?
PoraDNIK PozYtYWNeGo MYŚleNIa
• Co mówią nam fantazje?
• Wysocy górą
dlaczego wysokie osoby mają się lepiej?
• Uważne rodzicielstwo – co daje dziecku i jak
buduje więź?

zaufanie - łatwe do straty,
trudne do odzyskania
wszelkie relacje między ludźmi opierają
się na fundamencie zaufania. warto
jednak podkreślić, że każde zaufanie
zakłada w sobie pewną wzajemność.
czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie
sytuację, że obdarzamy zaufaniem osobę,
która zupełnie nam nie ufa? Mało prawdopodobne. pewna doza zaufania jest
potrzebna z obu stron. zaufanie buduje
się stopniowo, w procesie, ale też pewna
doza ufności, kredyt zaufania potrzebny
jest na wstępie, by ten proces mógł się
w ogóle rozpocząć.
Karolina Appelt

sztuka odpuszczania
Naucz się martwić mądrze. dla wielu osób
zamartwianie się to niemal nałóg. Mogą
nawet nie zdawać sobie sprawy, że za ich
zmartwieniami kryje się myśl: „ Jeśli będę
się martwić, to ta straszna rzecz, którą
sobie wyobrażam, nie wydarzy się”. daje
im to złudzenie kontroli, z którego trudno
zrezygnować. Gdy w trudnej, stresującej sytuacji zaczynasz snuć czarne
scenariusze, zastanów się, czy masz
na coś wpływ? Jeśli tak – działaj! Jeśli
nie, zaakceptuj to, nie marnuj swoich sił
i zaangażowania. z czasem coraz mniej
czynników będziesz traktować jako powody do zmartwień.
Elżbieta Grabarczyk
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| PraWo I fINaNse

Samochód w firmie
Paulina Janik-Witkowska
specjalista ds. prawnych
Pretorius sp. z o.o.

samochód służbowy to pojazd należący do firmy i powinien
być wykorzystywany do wykonywania czynności służbowych.
Najczęściej z floty firmowej korzystają przedstawiciele handlowi,
managerowie, dyrektorzy oraz prezesi, a coraz częściej
przedsiębiorstwa wyrażają zgodę na wykorzystywanie samochodu
służbowego w życiu prywatnym pracownika.
s łużboWo i pryWatnie
Użytkowanie samochodu służbowego w firmie wiąże się z przestrzeganiem ustalonych zasad. Samochód
w firmie określany jako służbowy
z zasady powinien być wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych. W sytuacji, gdy firma wyraża
zgodę na użytkowanie samochodu
poza godzinami pracy, daje to pracownikowi wiele korzyści. Przede
wszystkim może on tym autem dojeżdżać do pracy i wracać, po drodze
zrobić zakupy czy odebrać dziecko
ze szkoły. Potencjalnej możliwości
wykorzystania pojazdu do celów
innych niż związane z działalnością
gospodarczą nie da się całkowicie
wyeliminować. Wykluczenie użycia
pojazdów do celów niezwiązanych
z działalnością może nastąpić poprzez wprowadzenie regulaminów,
umów, zarządzeń wraz z podjęciem
dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie. W tym miejscu
należy wyjaśnić, że pracownik użytkujący samochód służbowy w celach
prywatnych odpowiada za uszkodzenie tego pojazdu.
sposób rozliCzania
Jedni przedsiębiorcy do celów
działalność gospodarczej wykorzystują swój prywatny pojazd, inni zaś
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decydują się na zakup samochodu
firmowego. Najistotniejszy czynnik
w przypadku tego wyboru to sposób
rozliczania związanych z tymi pojazdami wydatków. Przedsiębiorca,
któremu zależy na odliczeniu całego
podatku VAT od wydatków związanych z firmowym samochodem
osobowym, zobowiązany będzie udokumentować, iż dany pojazd wykorzystywany jest wyłącznie do celów
działalności gospodarczej. W związku z tym pracodawca zobowiązany
będzie do zgłoszenia pojazdu do
urzędu skarbowego, prowadzenia
ewidencji kilometrów dla celów VAT
oraz wprowadzenia zasady użytkowania pojazdu w firmie. W przypadku, gdy pracownik w firmie
używa samochodu prywatnego do
celów służbowych, przysługuje mu
ryczałt. Fakt ten strony muszą mieć
udokumentowane umową, a wtedy
pracodawca zwraca koszt użytkowania auta na podstawie obliczonych
stawek za 1 km przebiegu pojazdu.
dWa rodzaje leasingu
Przy wyborze sposobu kupna auta
dla firmy należy brać pod uwagę
kwestie majątkowe i podatkowe,
a także typ firmy, i warto oszacować opłacalność zakupu. Jednym
ze sposobów nabycia samochodu do
firmy jest leasing. Dostępne są dwie

jego odmiany: leasing operacyjny,
który zakłada, że przedmiot umowy
jest składnikiem majątku finansującego, co nakłada na niego obowiązek
amortyzacji, oraz leasing finansowy,
gdzie leasingobiorca wpisuje pojazd
do swoich środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Innym sposobem jest kupno samochodu na fakturę, co wiąże się z jednorazowym dużym wydatkiem mogącym stanowić spore obciążenie dla
firmy. Istnieją też metody finansowania samochodu na firmę takie, jak
kredyt czy najem długoterminowy.
Przedsiębiorcy mogą również ubiegać
się o różnego rodzaju dofinansowania do zakupu auta. Przed podjęciem
ostatecznej decyzji o zakupie samochodu na firmę warto rozważyć jak
najwięcej możliwości. Najważniejszą
kwestią jest zrozumienie i przeanalizowanie swoich potrzeb, a następnie
dobór finansowania, które będzie dla
firmy optymalne.
Zakup samochodu na firmę to ważna
inwestycja w rozwój prowadzonej
działalności. Przedsiębiorcy mogą
rozważać zakup auta konkretnego
producenta, samochodu nowego lub
używanego czy sprowadzonego z zagranicy. W przypadku zakupu nowego samochodu wielu przedsiębiorców
decyduje się na leasing bez wykupu,
aby po zakończeniu umowy użytkować w ten sam sposób nowy model.
Faktem jest, że firmy leasingowe
chętniej podejmują się finansowania
nowych pojazdów. W przypadku
sprzedaży samochodu, który jest
stosunkowo nowy, przedsiębiorca
może pozyskać większą gotówkę niż
w przypadku sprzedaży samochodu
z kolejnej ręki.
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PATENTY
SkąD BrAć JoD?
W Polsce pod koniec XX wieku wprowadzono
Program Likwidacji Niedoborów Jodu,
w wyniku czego sól kuchenna jest obowiązkowo jodowana. Po 20 latach odsetek dzieci
z tarczycą powiększoną wskutek niedoborów
jodu zmniejszył się o 30%. To głównie zaleta
właśnie jodowania soli. Jeśli mało solisz
(co zalecamy), świetnym źródłem jodu są
ryby i w ogóle wszystko, co pochodzi z morza.
Najwięcej jodu jest w dorszach i halibutach.
Sporo jest go też w mleku i jego przetworach.

nAJLePSzA PorA
nA nAukę
Studenci wiedzą, co
robią, ucząc się wieczorami. Jeśli próbujesz
przyswoić nowe umiejętności lub wiedzę, rób
to przed snem. Sen ją
„utrwali”.

25%

Dorosłych ludzi przebadanych przez uczonych z Univeristy of Michigan nie ma dzieci i nie ma z tym żadnego
problemu: poziom zadowolenia z życia jest u nich
dokładnie taki sam, jak u dzieciatych.

PATENTY

4,2 mld zł
Tyle złotych przychodu wypracowały
w 2019 roku kluby fitness w Polsce.
Prognozy rozwoju branży zniweczył
CoVID-19.

WOLNIEJ JEDZ
Gdy jesz szybko,
zjadasz więcej –
często niepotrzebnie.
Spróbuj zarezerwować
na każdy posiłek co
najmniej 20 minut
i w całości wykorzystać
je wyłącznie na jedzenie.

Zaplanuj okienka
Badania pokazują, że ponowne
skupienie uwagi po jej rozproszeniu
może zająć do 23 minut. Zaplanuj
okienko na sprawdzanie mediów
społecznościowych i mejli, zamiast
co chwila odrywać się od zajęć.

Co w numerze?

Co w numerze?

• Na okładce: Radzka.
Mistrzyni przyjemności
i radości życia w roli głównej.

• Na okładce: Dave Bautista
„Zarabiasz na życie tym,
co kochasz? Lepiej już
się nie da”.

• Nie marudź, że zimno.
Po prostu zacznij się ruszać,
a zobaczysz, jaka to frajda.
• Co możesz zrobić, by
zwiększyć czułość swoich
zmysłów i czerpać jeszcze
więcej przyjemności
z życia...

• Daj odsapnąć mózgowi.
Jak mięśnie po treningu,
mózg po wysiłku także
potrzebuje schłodzenia.
• Kto rano wstaje...
Jakie korzyści odniesiesz
z wcześniejszej pobudki?
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Bo warto
mieć wybór!
opłać rachunki kartą lub gotówką, tak jak Ci wygodnie.

Usługa Moje rachunki dostępna
w salonikach Kolporter, to odpowiedź
na potrzeby dzisiejszych czasów.
Opłać wszystkie domowe rachunki
przy okazji codziennych zakupów, bez
konieczności udawania się do siedziby
urzędów i zbędnego stania w kolejkach.
To wygodne rozwiązanie dla każdego,
stworzone z myślą o ułatwieniu
i przyspieszeniu codziennych czynności,
jakimi są płatności za rachunki.
szybko, bezpieCznie i tanio.
a najważniejsze, że płacisz tak jak Ci
wygodnie – karta lub gotówką.
Jako BillBird będący częścią
Grupy polskie epłatności s.a. oraz
największego w Europie akceptanta kart
NEts tworzymy rozwiązania skrojone
do potrzeb każdej branży. Jesteśmy
liderem w zakresie innowacyjnych
sposobów regulowania należności
i posiadamy zezwolenie KNF na
prowadzenie działalności w charakterze
Krajowej Instytucji Płatniczej. To
co wyróżnia usługi dostarczane
przez Billbird, to prosta i gwarancja
bezpieczeństwa przeprowadzanych
działań. Jesteśmy na rynku już ponad
20 lat i z powodzeniem pośredniczymy
w przyjmowaniu od klientów wpłat
należności dla masowych wystawców
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rachunków. Akceptujemy rachunki
wystawione przez większość zakładów
energetycznych i gazowniczych,
firm telekomunikacyjnych, telewizji
kablowych, ubezpieczycieli i wielu
innych. Nasze rozwiązania są
bezpieczne i sprawdzone, dlatego
możesz nam zaufać.
Dokonanie płatności za rachunki jest
proste i zajmuje tylko chwilę. W trzech
prostych krokach uregulujesz płatności
za gaz, prąd, telefon i wiele innych
− przy okazji codziennych zakupów,
w dogodnej dla Ciebie lokalizacji, zawsze
wtedy kiedy tego potrzebujesz.
Aby uregulować należność, wystarczy
przedstawić rachunek z kodem
kreskowym lub numerem rachunku
bankowego, z którego sprzedawca
za pomocą czytnika kodów odczyta
wysokość kwoty do opłacenia. Następnie
wystarczy zapłacić za rachunek
w wybrany przez siebie sposób,
kartą lub gotówką. Potwierdzeniem

wykonania transakcji i dowodem
wpłaty jest otrzymany paragon, który
należy zachować.
Tylko tyle wystarczy, aby szybko
dokonać codziennych formalności
podczas wizyty w jednym z setek
placówek Kolportera w Polsce.
Korzystaj z wygodnego rozwiązania,
jakim jest usługa Moje Rachunki
i opłacaj rachunki przy okazji codziennej
wizyty w salonikach.
Oprócz płatności za rachunki oferujemy
także inne usługi.
Skorzystaj i wybierz to co jest dla Ciebie
najlepsze w danym momencie:
• Kody doładowujące paysafecard.
• Doładowania liczników.
energetycznych.
• Rozliczenia rzeczywiste.
PP
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CZASOPISMO OGRODNICZE - NAJLEPSZE
INSPIRACJE I PORADY OGRODNICZE.

DWUMIESIĘCZNIK „GARDENERS’ WORLD EDYCJA
POLSKA” OD STYCZNIA 2022 ROKU ZMIENIA
SIĘ W MIESIĘCZNIK!
TEN ABSOLUTNY HIT NA RYNKU CZASOPISM OGRODNICZYCH,
W POLSCE ZDOBYWA CORAZ WIĘCEJ CZYTELNIKÓW PRASY
W TYM SEGMENCIE TEMATYCZNYM, PONIEWAŻ ZACHOWUJE
CAŁĄ NADZWYCZAJ WARTOŚCIOWĄ TREŚĆ ORAZ ATRAKCYJNĄ FORMĘ
EDYTORSKĄ BRYTYJSKIEGO ORYGINAŁU „GARDENERS’ WORLD”.

ZAMÓW JUŻ DZIŚ KOLEJNY NUMER
U SWOJEGO KOLPORTERA !

NASZ KOLPORTER 12/2021
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Muzyka, polityka
i słynne okładki
„rolling stone” to chyba najbardziej znane czasopismo poświęcone muzyce popularnej i nie tylko jej.
amerykański magazyn zyskał status kultowego m.in. za sprawą okładek, nierzadko prowokacyjnych, na
których prezentowani są znani muzycy, aktorzy, sportowcy i politycy.

FOT. ROllING STONe

W porównaniu z innymi szacownymi tytułami, niekiedy
pamiętającymi XIX wiek, historia „Rolling Stone” nie jest
długa. Magazyn założyli w 1967 r. w San Francisco dwaj
dziennikarze muzyczni Jann Wenner i Ralph J. Gleason
za pożyczone od rodziny 7500 dolarów. Tytuł magazynu
nawiązywał do bluesowej piosenki „Rollin’ Stone” (Toczący
się kamień) z 1950 roku, nagranej przez Muddy’ego Watersa, oraz przeboju Boba Dylana z 1965 roku „Like a Rolling
Stone”. Był również ukłonem w stronę zespołu The Rolling
Stones. Pierwszy numer ukazał się 9 listopada 1967 roku
w cenie 25 centów (równowartość dzisiejszych 2 dolarów)
i miał format gazety. Na okładce było zdjęcie Johna Lennona w kostiumie z filmu „Jak wygrałem wojnę”.
od lennona do papieża FranCiszka
Magazyn zasłynął właśnie ikonicznymi okładkami, na
których można było zobaczyć takich artystów, jak John
Lennon, Tina Turner, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis
Joplin, Bono, Bob Dylan. Beatlesi pojawiali się na okładce
ponad 30 razy, indywidulanie lub jako zespół. Okładka
z 22 stycznia 1981 r., na której nago John Lennon wtula się
w ubraną w czarną bluzkę i dżinsy Yoko Ono, uważana jest
za najlepszą z wszystkich okładek „Rolling Stone”. Zdjęcie
zrobiła słynna fotografka Annie Leibovitz na kilka godzin
przez zamachem, w którym zginął Lennon. Inne słynne,
a zarazem skandalizujące okładki przedstawiały m.in. Janet Jackson, której piersi zasłaniały dłonie białego mężczyzny (jej męża), oraz nagą Madonnę siedzącą na antycznym
krześle.
nie tylko muzyka
Początkowo magazyn zamieszczał teksty przede wszystkim o muzyce i artystach muzycznych, jednak redaktorzy
mieli większe ambicje. Zaczęły się więc pojawiać artykuły
poświęcone filmowi, popkulturze, polityce czy sprawom
społecznym. W 1970 r. głośnym echem odbił się wywiad
z Charlsem Mansonem, który w więzieniu czekał na proces
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John Lennon i Yoko często gościli na okładkach „Rolling Stone”

w sprawie o zbrodnię dokonaną w domu Romana Polańskiego. W latach 70. magazyn pomógł rozpocząć karierę
wielu wybitnym autorom, takim jak Cameron Crowe,
Lester Bangs, Joe Klein, Joe Eszterhas i Patti Smith.
W 1977 r. redakcja „Rolling Stone” przeprowadziła się z San
Francisco do Nowego Jorku. Aż do 2018 r. magazyn wychodził jako dwutygodnik, obecnie – po zmianie właściciela
– ukazuje się jako miesięcznik w mniejszy formacie niż na
starcie. Przetrwał kryzys na rynku prasowym i zawirowania finansowe i nadal uważany jest za pismo wyznaczające
trendy w muzyce, filmie czy modzie.
GrzeGorz Kozera
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FAKT poleca!
JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 6,99 zł

Tylko 9,99 zł

Tylko 8,99 zł

Tylko 8,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

TOM IV JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 12,99 zł

Tylko 17,99 zł

Tylko 9,99 zł

Tylko 14,99 zł

TOM VIII JUŻ W SPRZEDAŻY!

TOM I JUŻ W SPRZEDAŻY!

TOM XX JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 13,99 zł

Tylko 17,99 zł

Tylko 17,99 zł

Tylko 8,99 zł

DOBRE
CHWILE
zawsze w piątek z FAKTEM!

FAKT
TV
zawsze w czwartek z FAKTEM!

REKL AMA

Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet

Nabierzesz wiatru w żagle i poczujesz, że żyjesz.
Przeforsujesz swoje pomysły, rozprawisz się
z konkurencją. Z partnerem spędzać będziesz
długie, bardzo romantyczne wieczory. O pożyczkę
proś znajomych.

To jeszcze nie czas na działanie, weź więc głęboki
oddech i wycisz emocje. Spokój wewnętrzny
pomoże ci także uniknąć kłótni w rodzinie.
Twój urok osobisty nie pozostawi nikogo
obojętnym. Wykorzystaj to.

STRZELEC

LEW
PANNA

Nie walcz z gorszą formą. Odpocznij i przy
świątecznych przygotowaniach pozwól wyręczyć
się innym. Zaskoczysz bliskich wspaniałymi
prezentami. Z partnerem nadrobicie zaległości,
nie tylko w rozmowach.

WODNIK

Kilka trudnych decyzji, które podejmiesz
na początku miesiąca, pozwoli ci na koniec
roku zgarnąć duży zysk. W miłości tym razem
opłaca się iść za głosem serca. Święta jak zawsze
przygotujesz perfekcyjnie.

To twoje pięć minut. Występuj publicznie,
zabieraj głos, a awans cię nie ominie. W domu
będziesz wyolbrzymiać drobiazgi i przejmować się
nieporozumieniami. Strzały Amora tym razem cię
ominą. Na pociechę forma na piątkę!

Solidnie wywiążesz się z powierzonych ci
zadań, czy będzie to duży projekt w pracy, czy
zorganizowanie rodzinnej Wigilii. Wszyscy będą
cię chwalić. Partner wiele ci wybaczy, ale nie
wystawiaj jego cierpliwości na próbę.

www.

Nie będzie ci straszne żadne wyzwanie, twoje
zdolności plus ciężka praca przyniosą doskonałe
efekty. W domu wszyscy złagodnieją, staną
się dla siebie serdeczni. Wspólnie z partnerem
rozwiążecie ważny problem.

KOZIOROŻEC

Przed tobą czas wytężonej pracy. Szef będzie
surowy, ale oceni cię sprawiedliwie. Krewni
i sąsiedzi zechcą wszędzie wtykać swoje
wścibskie nosy. Grzechy świątecznego stołu ujdą
ci płazem, ale nie przesadzaj.

Im bliżej Bożego Narodzenia, tym będzie
spokojniej, możesz więc z powodzeniem
wykorzystać zaległy urlop. Nie licz jednak
na świąteczną premię. Przekonasz się, kto jest
twoim prawdziwym przyjacielem.

RYBY

BLIŹNIĘTA

Będziesz cieszyć się doskonałym zdrowiem.
W pracy ujawnisz artystyczne talenty,
co bardzo ci się opłaci. Co nie znaczy, że musisz
od razu przepuścić całą kasę. W świąteczne
przygotowania zaangażuj całą rodzinę.

GRUDZ IEŃ

WAGA

BYK

Wreszcie uda się wprowadzić w czyn plany, które
od dawna masz gotowe. Z partnerem czeka cię
trudna rozmowa. Napięcia w rodzinie znikną, jeśli
wykażesz minimum dobrej woli. Przed Bożym
Narodzeniem zadbaj o dietę.

NA

SKORPION

BARAN

H OROSKOP

RAK

REKL AMA

SIŁA I MOC NATURY JEST W TOBIE!

.pl

Nie zabraknie ci ambicji, możesz sięgnąć,
po co tylko zechcesz. Wspaniała
bożonarodzeniowa atmosfera sprawi,
że poczujesz się, Rybo, szczęśliwa i kochana.
Nie pożyczaj nikomu pieniędzy!

Quiz
zimowy

1. Do roślin ozimych NiE należy:
a) jęczmień
b) kukurydza
c) pszenica
2. pierwszy złoty medal na
zimowych igrzyskach
olimpijskich polska zdobyła w:
a) łyżwiarstwie szybkim
b) biegach narciarskich
c) skokach narciarskich
3. temperatura zera bezwzględnego
w stopniach Celsjusza wynosi:
a) – 100,00
b) – 173,15
c) – 273,15
4. Grenlandia jest autonomicznym
terytorium zależnym:
a) Danii
b) Norwegii
c) Szwecji
5. Zimne ognie składają się z:
a) siarki, węgla drzewnego i azotanu
potasu
b) nitrogliceryny i azotanu amonu
c) azotanu baru oraz opiłków żelaza
6. Jedynym miejscem w afryce,
gdzie występuje całoroczny śnieg,

jest góra Kilimandżaro, która
znajduje się na terenie:
a) Botswany
b) Nigerii
c) Tanzanii
7. Zima astronomiczna zaczyna się
od:
a) przesilenia jesiennego
b) równonocy zimowej
c) przesilenia zimowego
8. Mianem „zimy stulecia”, której
skutkiem był m.in. wybuch gazu
w warszawskiej rotundzie, określa
się zwykle zimę z przełomu lat:
a) 1978/1979
b) 1970/1971
c) 1981/1982
9. pałac Zimowy znajduje się
w rosyjskim mieście:
a) Moskwa
b) Petersburg
c) Nowosybirsk
10. Wielokrotnie filmowane
opowiadanie pt. „Opowieść
wigilijna” to dzieło:
a) Charlesa Dickensa
b) Hansa Christina Andersena
c) braci Grimm

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.).
8-10 pkt. /10 – Znakomicie! Twoja „zimowa” wiedza 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.

zdJęcIa dOMeNa pUBlIczNa

Grudzień kojarzy się przede wszystkim
z Mikołajem, Bożym Narodzeniem
i oczywiście z zimą. Dlatego w grudniowym
wydaniu naszego miesięcznika proponujemy
Wam quiz zimowy – o zimie, śniegu i zimnie.
Odpowiedzi jak zwykle znajdziecie na dole
strony. Miłej zabawy!

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

zabawy edukacyjne
superthings część 2

cena: 59,99 zł

cena: 24,99 złw

wydawca: ediba polska sp. z o.o.

wydawca: ediba polska sp. z o.o.

W kolekcjonerskiej, kolorowej puszce SuperThings
znajduje się książka w twardej oprawie zawierająca
zabawne komiksy, których bohaterami są Superbohaterowie i Złoczyńcy z Kaboom City. Oprócz
tego w zestawie znajduje się 7 losowych figurek
SuperThings, w tym jedna rzadka postać – w kolorze
srebrnym lub złotym. Puszka doskonale nadaje się do
przechowywania figurek SuperThings!

To już druga książeczka, w której dzieci wyruszają
w podróż przez wybrane serie SuperThings. Zabawa
polega na dotarciu do kolejnych przystanków, wykorzystując na każdym z nich do rozwiązywania zadań
inny rodzaj umiejętności: spostrzegawczość, wiedzę
matematyczną i naukową, biegłość w czytaniu itp.
Książka zawiera też 5 plansz do nauki i zabawy, a do
tego aż trzy figurki SuperThings.

J.K. rowling

„Gwiazdkowy Prosiaczek”
Media rodzina

ack jest bardzo przywiązany do swojej
przytulanki, która nazywa się Daj
Prosia. DP jest z nim zawsze, na dobre
i na złe. Nagle w Wigilię staje się coś
strasznego – DP ginie. Na szczęście
Wigilia to noc cudów i przegranych spraw. W tę noc życie
wstępuje nawet w zabawki. Gwiazdkowy Prosiaczek,
nowa przytulanka Jacka (beznadziejny zamiennik starej),
ma śmiały plan: udadzą się razem w magiczną podróż, aby
odnaleźć to, co utracone, i ocalić najlepszego przyjaciela,
jakiego Jack kiedykolwiek miał…
„Gwiazdkowy Prosiaczek” to emocjonująca i podnosząca
na duchu powieść przygodowa o więzi chłopca i jego ukochanej przytulanki oraz o tym, na jak wiele potrafi się on
zdobyć, by odzyskać swój skarb. To książka jednotomowa,
niepowiązana z wcześniejszymi utworami J.K. Rowling,
skierowana do dzieci w wieku 8+. Tę powieść pióra autorki
zaliczanej do największych pisarzy świata, autorki tomów
o Harrym Potterze, pokochają całe rodziny.

terry Pratchett

Wielka kolekcja

ringier axel springer Polska

Kolekcję książek popularnego brytyjskiego pisarza fantasy Terry’ego
Pratchetta (1948-2005) wprowadziło
na rynek wydawnictwo Ringier
Axel Springer Polska. Kolejne tomy
ukazują się co dwa tygodnie w środy,
cena każdego wynosi 17,99 zł.
Kolekcja to cykl „Świat Dysku” zawarty w 40 tomach.
Książki Terry’ego Pratchetta są wydane w nowym formacie, twardej oprawie i spójnej szacie graficznej. Wszystkie
książki w serii przetłumaczył Piotr W. Cholewa. „Świat
Dysku” jest zbiorczą nazwą cyklu humorystycznych
powieści fantasy autorstwa Terry'ego Pratchetta, których
akcja toczy się na tytułowym Dysku. Dysk jest płaską planetą leżącą na plecach czterech słoni stojących na skorupie
wielkiego gwiezdnego żółwia, A’Tuina, który dostojnie
płynie przez wszechświat, nie angażując się zbytnio w wydarzenia dziejące się na niesionej przez słonie planecie.
Pratchett w 1998r. został kawalerem Orderu Imperium
Brytyjskiego za zasługi dla literatury.
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31

1993

grudzień

Na koniec 1992 roku, po niespełna trzech latach działalności, Kolporter dostarczał prasę do ok. 2 500 punktów sprzedaży (obecnie
24 000) i dystrybuował ok. 250 tytułów prasowych (dzisiaj 5 000).
Firma posiadała już w warszawie własną ekspedycję centralną oraz
kilkanaście oddziałów terenowych – w 1992 nowe oddziały otworzono
m.in. w Krakowie, Bydgoszczy i Szczecinie.

Nasze

Oddziały
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oDDzIaŁ KIeleCKI
DYstrYBUCJI PrasY
25-620 Kielce
ul. Kolberga 11
tel. 41 312 35 00, 41 312 35 10
fax 41 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ BIaŁostoCKI
DYstrYBUCJI PrasY
15-691 Białystok
Ul. Gen. Franciszka Kleeberga 14B
tel. 85 87 70 900
bialystok@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 BYDGosKI
DYstrYBUCJI PrasY
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski
park przemysłowo-Technologiczny)
tel. 52 561 30 00
fax 52 561 30 27
bydgoszcz@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ KraKoWsKI
DYstrYBUCJI PrasY
31-574 Kraków
ul. ciepłownicza 37
tel. 12 25 49 700
fax 12 25 49 718
krakow@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ GDańsKI
DYstrYBUCJI PrasY
83-021 przejazdowo,
ul. Brzozowa 2
tel. 58 732 51 22 do 27
gdansk@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 KatoWICKI
DYstrYBUCJI PrasY
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1B
tel. 32 359 68 68
fax 32 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ ŁóDzKI
DYstrYBUCJI PrasY
93-253 Łódź
ul. poli Gojawiczyńskiej 22
tel. 42 288 04 11-12,
fax 42 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ olsztYńsKI
DYstrYBUCJI PrasY
10-683 Olsztyn
ul. augustowska 23 a
tel. 22 355 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. 68 413 09 28
fax 61 624 66 11
zielonagora@kolporter.com.pl

Kolporter
ul. zagnańska 61
25-528 Kielce
tel. 41 367 82 02 do 03
41 367 88 88
www.kolporter.com.pl
e-mail: biuro@kolporter.com.pl
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WYDaWCo, ChCesz sPrzeDaWać
WIęCeJ eGzeMPlarzY sWoJeGo
tYtUŁU?
sKorzYstaJ z NaszYCh MoŻlIWoŚCI
I DoŚWIaDCzeNIa.

Oferujemy szereg możliwości wsparcia
sprzedaży prasy, m.in.:
• nośniki dla wszystkich rodzajów
gazet i czasopism,
• standy na towary okołoprasowe,
• ekspozytory na kolekcje
i książki,
• dedykowane rozwiązania
promocyjne,
• samplingi.

Kampanie promocyjne,
realizowane na naszych nośnikach,
pozwalają na zwiększenie
sprzedaży promowanego tytułu
lub towaru okołoprasowego.

Kontakt: Pion Promocji i reklamy
tel. 510 031 720
e-mail: promocja.wydawcy@kolporter.com.pl
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USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

USŁUGI
MAGAZYNOWE
magazyn@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

Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

kolporter.com.pl

ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
tel. +48 41 367 88 88

