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OD WYDAWCY | 

Sprawiedliwość w sieci

Internet jest dobrodziejstwem współczesnego świata, o czym szczególnie dobit-
nie przekonaliśmy się w czasie kryzysu, wywołanego pandemią koronawirusa. Bez 
powszechnego dostępu miliony ludzi na świecie nie mogłyby normalnie pracować, 
komunikować się, załatwiać wiele codziennych spraw. Ale Internet to też pole walki 
wydawców o swoje prawa, o elementarną sprawiedliwość. 
Od 20 lat 26 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Własności Inte-
lektualnej. Dla wydawców prasowych ten dzień ma szczególne znaczenie – od lat postu-
lują wprowadzenie przepisów skutecznie chroniących ich prawa, protestują przeciwko 
swobodnemu wykorzystywaniu ich treści przez wielkie ªrmy internetowe. Apelują 
o sprawiedliwość. Walka z cyfrowym światem, a raczej mówiąc wprost – cyfrowym pi-
ractwem ma kluczowe znaczenie dla całego rynku prasowego. W grę wchodzą bowiem 
naprawdę wielkie pieniądze. Jak wydawcy oceniają obecną sytuację? Co robią aby 
skutecznie egzekwować swoja prawa? Na jakie wsparcie mogą liczyć? O tym piszemy 
w artykule „Wydawcy kontra Big Tech”, do którego przeczytania oczywiście zachęcam. 
Dziś media zmagają się jednak nie tylko z cyfrowym piractwem. Od ponad roku funk-
cjonują – podobnie jak my wszyscy – w wyjątkowo trudnych warunkach. Poza pande-
mią, która zdominowała nasze życie, muszą się również zmagać z infodemią. Chodzi 
o masowe rozpowszechnianie informacji obejmujących celowe próby wprowadzenia 
w błąd opinii publicznej, błędne dane, plotki, teorie spiskowe. Na to zjawisko zwróciła 
uwagę Światowa Organizacja Zdrowia WHO, uznając je za poważne zagrożenie. Dziś 
jedynym skutecznym lekarstwem na infodemię jest nieoªcjalny sojusz dziennikarzy 
i naukowców, którzy wspólnie starają się powstrzymać falę szkodliwych kłamstw. 
O tym jak wygląda ich wspólna praca piszemy w artykule „Media kontra infodemia”. 
W bieżącym numerze „Naszego Kolportera”, oprócz dwóch wspomnianych artykułów, 
znajdą Państwo również oczywiście interesujące materiały, stałe rubryki, a także 
porcję rozrywki. 

Zapraszam do lektury.
Dariusz Materek

Redaktor Naczelny

W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH: 

Filary wolności – w czasie kryzysu związanego 
z epidemią koronawirusa wzrosło znaczenia 
niezależnego dziennikarstwa. 

Niebezpieczny układ – rozmowa z Wojciechem 
Bartkowiakiem, zastępcą wydawcy 
i dyrektorem operacyjnym „Gazety Wyborczej”.

Młodzi niechętni – dlaczego młodzi czytelnicy 
rzadziej niż starsi sięgają po prasę?

Super redaktor – jak podróżnik i awanturnik 
został dziennikarzem.

205
miliardów 
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Katarzyna Kwiatkowska 
zawodowo nie próżnuje i już 

wkrótce widzowie będą 
mogli oglądać ją w kolejnym 
sezonie „Stulecia Winnych".
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Wydawcy 
kontra 
Big Tech
Europejscy wydawcy prasy oraz firma Microsoft 
wezwali 22 lutego br. do wprowadzenia 
w Europie mechanizmu arbitrażowego na wzór 
australijski. Chodzi o to aby cyfrowi giganci – 
tzw. Big Tech – płacili wydawcom za korzystanie 
z ich treści. 

Starcie wydawcy kontra Big Tech nabiera coraz szerszego 
wymiaru i może mieć przełomowe znaczenie dla rynku 
prasowego na całym świecie. Włącza się w nie również 
coraz więcej rządów. 
O co chodzi? Internet, który pozornie jest najbardziej 
demokratyczną przestrzenią, w rzeczywistości został 
zdominowany przez kilka globalnych firm. To właśnie 
tzw. Big Tech albo GAFA – Google, Amazon, Facebook, 
Apple. Ponad 70 proc. ruchu w Internecie w pełni kon-
trolują dwie firmy – Google i Facebook, ponad połowę 
handlu online jedna – Amazon. Cały Big Tech pod 
względem przychodów i zysków panuje nad znaczną 
częścią światowej gospodarki. Działalność cyfrowych 
gigantów mocno uderzała i uderza w wydawców – część 
firm z grupy GAFA bezpłatnie korzysta z ich treści, 
a przy tym – z uwagi na dominującą pozycję – odbiera 
im reklamodawców. Protesty przeciwko bezpłatnemu 
wykorzystywaniu treści przez cyfrowych gigantów 
trwają od dawna, jednak w ostatnim okresie to starcie 
weszło w kolejną fazę. 
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SUKCES FRANCUZÓW

Francja już w lipcu 2019 r. nałożyła 3 proc. podatek na 
gigantów technologicznych o rocznych obrotach powy-
żej 750 mln euro w skali świata i powyżej 25 mln euro 
we Francji. Oprotestował go ówczesny prezydent USA 
Donald Trump. Podatek czasowo zawieszono, ale ponieważ 
negocjacje z rządem Stanów Zjednoczonych nie przyniosły 
efektu w grudniu 2020 r. Francuzi po raz pierwszy potrą-
cili tzw. podatek GAFA. Ich śladem poszli już Hiszpanie, 
Czesi, Brytyjczycy. 
Pozyskane od cyfrowych gigantów pieniądze we Francji 
są m.in. przeznaczone na wsparcie rynku prasowego. 
Dotowany przez państwo francuskie jest m.in. system dys-
trybucji prasy, wydawcy mogą też liczyć na szereg zniżek. 
Według dziennika „Le Figaro” w 2021 r. państwo udzieli 
całemu sektorowi prasowemu wsparcia o wartości ponad 
800 mln euro.
Francuscy wydawcy, dzięki zdecydowanemu wsparciu 
państwa, jako pierwsi osiągnęli drobny sukces w walce 
z Big Techem. W styczniu 2021 r. Google i francuskie zrze-
szenie wydawców prasy (APIG) podpisały umowę dotyczą-
cą wynagradzania gazet i czasopism za ich treści udostęp-
niane przez cyfrowego giganta w Internecie. To pierwsze 
tego typu porozumienie w Europie. 
Do ostrej walki z kolejną firmą z grupy GAFA – Facebo-
okiem – przystąpiła z kolei Australia. 17 lutego br. izba 
niższa australijskiego parlamentu uchwaliła projekt usta-
wy wprowadzający opłaty za licencje na rozpowszechnia-
nie treści. W odpowiedzi na tę regulację tego samego dnia 
Facebook odciął swoich użytkowników w tym kraju od 
możliwości zamieszczania i oglądania linków na nale-
żących do firmy platformach. Zdaniem Facebooka takie 
regulacje powodują, że „w obliczu wyboru, który oznacza 
próbę bycia w zgodzie z prawem, które ignoruje rzeczy-
wistość, bądź wprowadzenie zakazu dzielenia się treścia-
mi informacyjnymi w usługach dostępnych w Australii 
z ciężkim sercem wybraliśmy to drugie”.
Decyzja portalu wywołała duże oburzenie użytkow-
ników, rządu i polityków w Australii. Rząd australijski 
w wydanym komunikacie podkreślił, że ostatnia decy-
zja Facebooka „naraża na szwank jego wiarygodność”. 
Blokada ze strony Facebooka trwała zaledwie kilka dni. 
Po negocjacjach z australijskim rządem 23 lutego portal 
przywrócił dla użytkowników w Australii treści informa-
cyjne pochodzące od wydawców. Ustalono także wstępne 
warunki wspierania australijskich wydawców przez 
Facebooka. 

MICROSOFT ZA OPŁATAMI

Doświadczenia Francuzów i Australijczyków skłoniły do 
bardziej zdecydowanych działań inne kraje. Europejscy 
wydawcy prasy skupieni w organizacjach EMMA, ENPA, 
EPC, NME oraz – co ciekawe – jeden z cyfrowych gigan-
tów, firma Microsoft wezwali do wprowadzenia w Europie 
mechanizmu arbitrażowego na wzór australijski tak, by 
firmy technologiczne godziwie wynagradzały wydawców 
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prasy za korzystanie z ich treści. 
Wydawcy uzgodnili, 22 lutego, wspólny komunikat. Pi-
szą w nim, że będą współpracować nad wypracowaniem 
rozwiązania, które zagwarantuje, że europejscy wy-
dawcy otrzymają wynagrodzenie za korzystanie z treści 
przez cyfrowe platformy, które mają dominującą pozy-
cję rynkową. Odbędzie się to zgodnie z celami nowego 
prawa pokrewnego zawartego w dyrektywie w sprawie 
praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym UE 
(wchodzi ona w życie w czerwcu 2021), a także w oparciu 
o nowe australijskie przepisy, które wymagają od firm 
technologicznych, objętych tym prawem, dzielenia się 
przychodami.
Jak czytamy w komunikacie rozwiązanie to powinno 
nakładać obowiązek uiszczania opłat za korzystanie 
przez te podmioty z treści wydawców prasowych oraz 
powinno zawierać takie przepisy dotyczące arbitrażu, by 
zapewnić stronom możliwość negocjowania uczciwych 
umów. Przepisy powinny uwzględniać model ustanowio-
ny w prawie australijskim, który umożliwia arbitrażowi 
ustalenie sprawiedliwej ceny w oparciu o ocenę korzy-
ści, jakie każda ze stron czerpie z umieszczenia treści 
informacyjnych na platformach cyfrowych, czy kosztów 
wytworzenia treści.
EMMA, ENPA, EPC, NME i Microsoft wspólnie wzywają 
do wdrożenia w prawie europejskim lub krajowym me-
chanizmu arbitrażowego, który zobowiązywałby takie 
firmy do płacenia za treści prasowe z pełnym posza-
nowaniem prawa wydawcy określonego w dyrektywie 
2019/790.
– Z zadowoleniem przyjmujemy uznanie przez Microsoft 
wartości, jaką nasze treści wnoszą do podstawowej dzia-
łalności wyszukiwarek i sieci społecznościowych – po-

wiedział Christian Van Thillo, przewodniczący European 
Publishers Council. – To właśnie na nich Google i Facebook 
generują większość swoich przychodów. Kluczowe jest, by 
nasi regulatorzy nie dali się zwieść przekonaniu, że umowy 
poboczne są tym samym, ponieważ wcale tak nie jest. Poza 
tym podważają one prawa pokrewne, które zostały nam 
przyznane. Wszyscy wydawcy powinni zawrzeć umowę – 
nikt nie powinien zostać pominięty.
W przypadku, gdy cyfrowi giganci nie zgodzą się płacić, UE 
– zdaniem wydawców – powinna doprowadzić do arbitra-
żu, a jego wynik powinien być wiążący.

PRASA W AWANGARDZIE

Można powiedzieć, że wydawcy prasowi są w awangardzie 
podmiotów upominających się o pilne uregulowanie kwe-
stii funkcjonowania cyfrowych gigantów. Od co najmniej 
kilku lat postulują wprowadzenie przepisów skutecznie 
chroniących ich prawa, naciskają na rządy wszystkich 
państw, protestują przeciwko swobodnemu wykorzysty-
waniu ich treści przez wielkie firmy internetowe. 
Od 20 lat 26 kwietnia na całym świecie obchodzony jest 
Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Ustanowio-
ny przez ONZ ma przypominać o społeczeństwom m.in. 
o znaczeniu własności intelektualnej oraz konieczności jej 
ochrony. 
W ubiegłym roku Izba Wydawców Prasy wydała z tej 
okazji specjalny komunikat. Czytamy w nim m.in. „Prawa 
własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa pokrew-
ne wydawców i producentów są kamieniem węgielnym 
naszej europejskiej demokracji, różnorodności mediów 
i kultury europejskiej. Pandemia koronawirusa potwier-
dziła, że gazety i czasopisma są najbardziej zaufanymi 
mediami, a nasi obywatele polegają na ofercie wydaw-
ców w zakresie wysokiej jakości informacji i rozrywki, 
zaś zasięg wydań cyfrowych prasy osiągnął rekordowy 
poziom. Prawa własności intelektualnej są niezbędne 
do zapewnienia trwałości ekonomicznej tak ważnego 
sektora. (…) Silne i skuteczne prawo pokrewne wydawców 
prasy ma kluczowe znaczenie dla przyszłości wolnego, 
silnego i niezależnego sektora prasowego, sprawiedliwego 
ekosystemu cyfrowego i bogatego w treści Internetu. (…) 
Dlatego w Światowym Dniu Własności Intelektualnej 
Izba Wydawców Prasy, wraz ze swoimi członkami oraz 
z wydawcami gazet i czasopism z całej Europy, wzywa 
polski rząd do szybkiej implementacji i wdrożenia prawa 
pokrewnego dla wydawców prasy”.
– Regulacje powinny realizować dość oczywistą zasadę, 
iż za wykorzystywanie cudzej twórczości należy wypła-
cać wynagrodzenie posiadaczowi  praw. Skoro platformy 
zarabiają na wykorzystywaniu treści prasowych, których 
powstanie sfinansowali wydawcy i na tym wykorzysty-
waniu zarabiają powinni podzielić się zyskiem. W tym 
kierunku idzie uchwalona w maju 2019 roku dyrekty-
wa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych 
na jednolitym rynku cyfrowym, która powinna zostać 
zaimplementowana do prawa krajowego do 7 czerwca b.r. 

– Europejscy wydawcy prasy byli zjednoczeni 
podczas negocjacji dyrektywy o prawach 
autorskich i pozostają zjednoczeni podczas 
jej wdrażania. Prawo autorskie ma kluczowe 
znaczenie dla dziennikarstwa, wydawnictw, 
dla ochrony i zachowania naszej europejskiej 
tożsamości, która leży u podstaw naszej 
demokracji. Bardziej niż kiedykolwiek prasa 
europejska potrzebuje szybkiego egzekwowania 
prawa wydawców do stworzenia bardziej 
sprawiedliwego i bogatszego ekosystemu 
cyfrowego.

Ilias Konteas,  
dyrektor europejskich 
organizacji wydawców 
prasy EMMA/ENPA
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Artykuł 15 tej dyrektywy przyznaje wydawcom prasy  
prawo pokrewne, które przewiduje konieczność wypłaty 
rekompensat dla wydawców i dziennikarzy za wykorzy-
stywanie treści prasowych. Takie prawo pokrewne od lat 
mają już producenci muzyki, filmów, programów czy gier 
komputerowych. Teraz istotna jest szybka, efektywna 
transpozycja przepisów dyrektywy także w odniesieniu 
do wydawców prasy – mówi Marek Frąckowiak, dyrek-
tor generalny Izby Wydawców Prasy.
– Od wielu miesięcy wspólnie z Izbą Wydawców Prasy 
walczymy o regulacje prawne, które sprawią, że „cyfrowi 
giganci” będą nam płacić za wykorzystywanie naszych 
treści. Rzecz dotyczy tzw. „Praw pokrewnych”. Nie może 
być tak że np. wielkie przeglądarki cytują teksty bez 
naszej zgody. Prawa pokrewne muszą być nierozłączną 
częścią praw autorskich. Zgadzamy się na wykorzystywa-
nie naszych treści, cytatu, linków ale na rynkowych zasa-
dach. Kopiujesz lub przepisujesz i udostępniasz moją treść 

– ok, ale musisz mi za nią zapłacić. Rzecz jasna pieniądze 
te zdecydowanie wzmocnią wydawców prasy tradycyjnej, 
którzy – jak np. wydawcy gazet lokalnych – mają także 
swoje portale,  z których garściami bezkarnie czerpią naj-
więksi cyfrowi gracze. Jest o co walczyć. Problem w tym, 
że nie wszyscy to rozumieją. Obecna władza utrzymuje, 
że to atak na wolność słowa, że to „Acta 2”. Nic podobnego. 
To walka o nasz byt i walka o prawo do własności intelek-
tualnej – mówi Jerzy Jurecki, redaktor naczelny „Tygodni-
ka Podhalańskiego”. 

PRZEPISY I PRZYZWOITOŚĆ

Apele wydawców prasy na razie nie przynoszą skutecz-
nych regulacji prawnych. Ale nie zamierzają oni składać 
broni. Zapowiadają, że będą naciskać, apelować, prosić aż 
do skutku. Poza elementarną sprawiedliwością chodzi rów-
nież o możliwość rozwoju, a w wielu przypadkach wręcz 
o przetrwanie. 

BIG TECH

Google LLC 
(dawniej Google Inc.) 

– amerykańskie przedsiębiorstwo 
informatyczne, założone 4 września 
1998 roku przez dwóch doktorantów 
Uniwersytetu Stanforda, Amerykanina 
Larry’ego Page’a i Rosjanina Siergieja Brina. 
W roku 2004 spółka weszła na amerykańską 
giełdę i od tej chwili doszło do znacznego 
przyspieszenia jej ekspansji, zakupu 
serwisów YouTube, Writely i przejęcia 
kilku innych mniejszych przedsiębiorstw. 
W grudniu 2018 roku Google (Alphabet Inc.) 
zatrudniał 98 771 pracowników. 

Amazon.com, Inc. 
– amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe, 
spółka akcyjna założona w 1994 r. w Seattle. 
Zajmuje się handlem elektronicznym 
(e-handlem) B2C i prowadzi największy na 
świecie sklep internetowy. Amazon został 
założony przez Jeffa Bezosa w 1994 roku 
Oddziały Amazonu działają w Kanadzie, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, 
Chinach, Japonii, Włoszech, Hiszpanii, 
Brazylii,  Polsce i innych państwach. W roku 
2019 ªrma Amazon zajęła 4. miejsce  
w rankingu największych przedsiębiorstw 
handlowych świata z przychodem wysokości 
118,573 mld dolarów.

 Apple Inc. 
(dawniej Apple Computer Inc.) 

– amerykańskie przedsiębiorstwo 
informatyczne, założone 1 kwietnia 
1976 roku przez Steve’a Wozniaka, 
Steve’a Jobsa i przedsiębiorcę Ronalda 

Wayne’a, aby projektować i sprzedawać 
kompletne, zmontowane zestawy 
komputerów osobistych. Spółka jest 
notowana od 1980 roku na Nowojorskiej 
Giełdzie Technologicznej NASDAQ. W 2015 
r. przedsiębiorstwo zatrudniało ok.  
115 000 pracowników na całym świecie. 
Największą część przychodów ªrmy za 
2014 r. stanowiły przychody za sprzedaż 
urządzeń iPhone, które wyniosły prawie 
102 mld dolarów.

Facebook 
– serwis społecznościowy, uruchomiony 
4 lutego 2004 r. na Uniwersytecie 
Harvarda. Jego głównym autorem jest 
Mark Zuckerberg (obecnie pełni on 
funkcję dyrektora generalnego). 18 maja 
2012 r. Facebook jako ªrma pojawił się po 
raz pierwszy na amerykańskiej giełdzie 
NASDAQ, stając się najwyżej wycenianą 
w dniu debiutu spółką giełdową w historii. 
W czerwcu 2017 r. liczba użytkowników na 
całym świecie wynosiła prawie 2 miliardy.
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– Treści są obecnie powszechnie wykorzystywane przez 
wielkie platformy technologiczne, które nie ponosząc żad-
nych kosztów wytworzenia tych treści, na nich zarabiają. 
Wypłacane rekompensaty powinny trafiać do wydawców 
i dziennikarzy. To bowiem dzięki ich pracy i nakładom 
finansowym artykuły prasowe w ogóle powstają. Ważna 
będzie oczywiście wysokość rekompensat, które powinny 
być sprawiedliwe i uwzględniać korzyści, jakie platformy 
odnoszą dzięki wykorzystywaniu publikacji prasowych 
oraz straty, jakie z tego powodu ponoszą wydawcy. Nie-
wątpliwie takie rekompensaty wzmocnią rynek prasowy. 
Będą także korzystne dla wszystkich, gdyż środki te 
wydawcy przeznaczą przecież na powstanie nowych ar-
tykułów a zatem oferta będzie jeszcze ciekawsza – zauwa-
ża Marek Frąckowiak. 
– Liczymy na to, że kwestie rozliczeń z gigantami cyfro-
wymi za udostępnianie treści od wydawców, zostaną jak 
najszybciej uregulowane w Polsce. Polski rząd powinien 
wziąć bez zwłoki przykład z rządów Australii czy Francji. 
Mamy nadzieję, że zostanie to zrobione po myśli wydaw-
ców, którzy wielkim nakładem sił i środków wytwarzają 
cenne, rzetelne treści, tak chętnie potem dystrybuowane 
przez cyfrowych gigantów. W sprawie sposobu i metod 
uregulowania rozliczeń – w całości popieramy stanowisko 
Izby Wydawców Prasy. Oczywiście ogólnoeuropejskie 
porozumienie nie byłoby niczym złym, ale uważamy, że 
nie musimy na nie czekać i że sprawne, traktujące poważ-
nie rynek informacji i krajowe media, rządy są w stanie, 
bez oglądania się na takie porozumienie rozwiązać ten 
problem na własnym podwórku – mówi Krzysztof Jedlak, 
redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej”. 
– Regulacje prawne powinny chronić cele biznesowe 
wszystkich podmiotów. Wydawców, którzy wyposażeni 
w odpowiednie kompetencje, produkują treści, ponosząc 
określone koszty, i spółki technologiczne, które mają 
narzędzia do ich udostępniania. Wprowadzenie opłat 
za wykorzystywanie przez Big Tech treści wyproduko-
wanych przez prasę tradycyjną jest krokiem w stronę 
przywrócenia równowagi rynkowej. Automatycznie 
więc sprzyja wzmocnieniu prasy tradycyjnej. Dotyczy 
to zarówno zagadnień związanych z prawem autorskim, 
jak i przepływem reklamowym – dodaje Ewa Lampart, 
dyrektor generalna Grupy Super Express i Wydawnic-
twa Harde.
– Najlepszym sposobem uregulowania zasad, zgodnie 
z którymi spółki technologiczne mogłyby korzystać z tre-
ści redakcyjnych, jest wprowadzenie do europejskiego 
porządku prawnego prawa pokrewnego wydawców prasy. 
W tę stronę zmierzają inicjatywy Komisji Europejskiej i są 
one popierane przez większość państw członkowskich. 
W niektórych z nich, niestety – także w Polsce, rządy 
dystansują się od tej inicjatywy, ulegając m.in. fałszywej 
narracji, że chodzi tu wprowadzenie jakiegoś „podatku 
od linków”. Ta postawa wpisuje się zresztą w rządową 
strategię osłabiania niezależnych mediów w Polsce, gdyż 
media rządowe, zwane dla niepoznaki „publicznymi”, i tak 

dostają miliardy, tyle że z naszych, prawdziwych podat-
ków. Dopóki jednak dyrektywy unijne nie obowiązują, 
trzeba rozmawiać z technologicznymi gigantami o in-
nych, przejściowych rozwiązaniach – jak wiadomo takie 
porozumienia z częścią wydawców zawarto już w Niem-
czech, Francji czy Australii. Doświadczenia tych krajów 
znów pokazują, że wsparcie rządu – jak miało to miejsce 
w Australii – skutkuje sprawiedliwszymi rozwiązania-
mi. Sytuacja polskich wydawców jest tu gorsza nie tylko 
z powodu polityki rządu, ale również dlatego, że jesteśmy 
dla gigantów mniejszym, a więc nie tak ważnym ryn-
kiem – uważa Wojciech Bartkowiak, zastępca wydawcy 
i dyrektor operacyjny „Gazety Wyborczej”. 
– Na podstawie analizy tego, co wydarzyło się we Francji 
czy w Australii widać, że wprowadzenie opłat na dro-
dze porozumień z technogigantami poprawia sytuację 
wydawców prasy, ale nie jest to zmiana, która przywraca 
im stabilność sprzed kilku czy kilkunastu lat. To są istotne 
pieniądze, ale nie na tyle, by znów mogli odbudować to, co 
stracili między innymi przez brak regulacji chroniących 
prawa autorskie. Ogólnounijna legislacja w tej materii 
dałaby na pewno więcej. Pamiętajmy jednak, by całej tej 
sprawy nie sprowadzać jedynie do pieniędzy – uregulo-
wanie relacji wydawców z technologicznymi gigantami to 
także sprawa zwyczajnej przyzwoitości. Porządek prawny 
nie powinien tolerować sytuacji, kiedy jeden podmiot 
ponosi olbrzymie koszty wytworzenia jakiejś wartości, 
a drugi tę wartość bez ograniczeń wykorzystuje – dodaje 
W. Bartkowiak.

DARIUSZ MATEREK
KINGA SZYMKIEWICZ

PRZYCHODY CYFROWYCH 
GIGANTÓW

Google – 38,3 mld USD 
Apple – 59,7 mld USD 
Facebook – 18,7 mld USD 
Amazon – 88,91 mld USD

W sumie w tym kwartale cztery ªrmy GAFA 
osiągnęły przychody w wysokości ponad 
205 mld USD. 
Roczna suma dochodów budżetu Polski 
wyniosła w 2020 r. 398,7 mld zł czyli ok. 
104 mld USD.
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Media walczą 
z infodemią
Światowe Forum Redaktorów wydało cyfrowy podręcznik na 
rok 2021, aby pomóc dziennikarzom, redaktorom i redakcjom 
w radzeniu sobie z COVID-19 i przyszłymi kryzysami – nie tylko 
zdrowotnymi. Dziennikarze na całym świecie zwracają bowiem 
uwagę na towarzyszące obecnemu kryzysowi zjawisko, ich 
zdaniem nie mniej groźne. To infodemia.

| RYNEK PRASOWY

Pojęcie „infodemia” zostało wymyślone w 2003 roku przez dziennikarza „The 
Washington Post” Davida Rothkopfa. Odnosiło się ono do rozprzestrzeniającej 
się wówczas gwałtownie epidemii SARS i towarzyszącej jej fali dezinformacji. 
„SARS to historia nie jednej, ale dwóch epidemii, a druga epidemia, która w dużej 
mierze narodziła się na pierwszych stron gazet, ma konsekwencje znacznie 
większe niż sama choroba. Dzieje się tak, ponieważ to nie epidemia wirusowa, 
ale raczej „epidemia informacyjna” przekształciła SARS, czyli zespół ostrej 
niewydolności oddechowej, z chińskiego regionalnego kryzysu zdrowotnego 
w globalną klęskę gospodarczą i społeczną. (.…) Kilka faktów, zmieszanych ze 
strachem, spekulacjami i plotkami, wzmocnionych i szybko przekazanych na 
całym świecie przez nowoczesne technologie informacyjne, wpłynęło na krajową 
i międzynarodową gospodarkę, politykę, a nawet bezpieczeństwo w sposób 
całkowicie nieproporcjonalny do pierwotnej rzeczywistości” – napisał D.Rothkopf.
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Już w lutym 2020 roku Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) zwróciła uwagę na fakt, że pande-
mii koronawirusa towarzyszy fala dezinformacji 
nazywana infodemią. Według WHO infodemia to 
masowe rozpowszechnianie informacji (zarówno 
online, jak i offline) obejmujących celowe próby 
wprowadzenia w błąd opinii publicznej, błędne dane, 
plotki, teorie spiskowe. Biorąc pod uwagę zasięg 
i rozprzestrzenianie się informacji poprzez media 
społecznościowe, infodemia okazała się poważnym 
i realnym zagrożeniem. 

LEKARZE APELUJĄ O PRAWDĘ

W maju ubiegłego roku „New York Times” opubli-
kował list otwarty przedstawicieli służby zdrowia 
i ekspertów z dziedziny medycyny, domagających 
się powstrzymania fali dezinformacji przez właści-
cieli wielkich platform informacyjnych. Czytamy 
w nim m.in.: „Mierzymy się nie tylko z pandemią 
COVID-19, ale także z globalną infodemią dezinfor-
macji: fałszywe doniesienia o tym, że kokaina jest 
skutecznym lekarstwem, albo że wirus wywołujący 
COVID-19 powstał w chińskim lub amerykańskim 
laboratorium broni biologicznej, rozchodzą się w sie-
ci szybciej niż koronawirus. Platformy internetowe 
podjęły próby przeciwdziałania: usuwają niektóre 
materiały oznaczone jako fałszywe i bezpłatnie 
publikują ogłoszenia Światowej Organizacji Zdrowia. 
To jednak nie wystarcza”. 
„Gigantyczny zalew fałszu i treści wprowadza-
jących w błąd na temat koronawirusa nie jest 
odosobnionym przypadkiem, ale częścią globalnej 
plagi. Na Facebooku widzieliśmy już twierdzenia, 
że dwutlenek chloru leczy raka i pomaga osobom 
z autyzmem, że milionom Amerykanów »wstrzyk-
nięto wirusa raka« razem ze szczepionką na polio 
albo że zaburzenie ADHD zostało wynalezio-
ne przez wielkie koncerny farmaceutyczne. Te 
kłamstwa mają groźne konsekwencje. (…) Pracując 
w szpitalach klinikach i przychodniach całego 
świata aż za dobrze znamy realne konsekwencje 
tej infodemii. A chociaż walczymy z reperkusjami 
tych kłamstw, to właśnie nas często obarcza się 
winą. Dezinformacja godzi w morale ludzi, którzy 
i tak pracują często na skraju wyczerpania, a koszty 
zwalczania i skutków są coraz większym obciąże-
niem dla topniejących budżetów zdrowia publicz-
nego” – napisali sygnatariusze listu, wśród których 
znalazło się wielu lekarzy.

PLOTKA, KTÓRA ZAB�A

Zarówno lekarze, jak i eksperci od komunikacji 
zwracają uwagę na bardzo ważny aspekt infode-
mii towarzyszącej epidemii koronawirusa – plot-
ki i teorie spiskowe rozpowszechniały się i nada 
rozpowszechniają znacznie szybciej niż sam wirus. 
Podobnie jak on mają charakter globalny i infekują 
wszystkie społeczeństwa na świecie. Bardzo często 
są również śmiertelnie niebezpieczne. 
„Pandemii COVID-19 towarzyszy wiele teorii spi-
skowych. Według jednej z najbardziej popularnych, 
wirus SARS-CoV-2 został wytworzony w laborato-
rium i – albo przypadkowo albo celowo – uwolniony. 
Zakładający celowe uwolnienie są przekonani, że 
chodziło o to, aby wstrząsnąć gospodarkami wy-
branych krajów albo całego świata. Popularna jest 
teoria, która w ogóle zaprzecza pandemii COVID-19. 
Według jednego z jej wariantów działania zapo-
biegawcze podejmowane przez poszczególne kraje 
służą jedynie celom politycznym lub ukrywaniu 
innych problemów. Niezależnie od tego jak kuriozal-
nie brzmią niektóre z tych teorii, mają one szerokie 
grono wyznawców. Dezinformacja może prowadzić 
nie tylko do popularyzacji niesprawdzonych metod 
zapobiegawczych, ale także do ignorowania lub 
kwestionowania zaleceń upowszechnianych przez 
instytucje zdrowia publicznego. Dlatego też pod-
stawowe zagrożenie wynikające z szerzenia teorii 
spiskowych i dezinformacji wynika z ich związku 
z odrzucaniem racjonalnych działań mających na 
celu zapobieganie zakażeniu i zwalczanie pande-
mii” – pisze profesor Mariusz Duplaga z Instytutu 
Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w artykule „Infodemia COVID-19”.
To odrzucenie rzeczywistych i sprawdzonych metod 
zapobiegania zakażeniu miało w wielu przypadkach 
tragiczne konsekwencje. W październiku ubiegłego 
roku naukowcy z  Amerykańskiego Towarzystwa 
Medycyny Tropikalnej i Higieny (ASTMH) pisa-
li o ok. o 800 osobach, które zmarły po spożyciu 
alkoholu o wysokim stężeniu. Według jednej z plotek 
miał on dezynfekować i chronić przed koronawiru-
sem. Kolejne 6 tys. osób po spożyciu takiego alkoholu 
trafiło do szpitala, a 60 osób straciło wzrok po spoży-
ciu metanolu. Tragicznie skończyło się również dla 
46 osób spożycie wybielacza, który rzekomo także 
miał chronić przed infekcją. 
Tragiczne skutki infodemii lekarze obserwowali 
zresztą już znacznie wcześniej. W 2014 r. w Afryce, 
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podczas epidemii wirusa Ebola ludzie nie chcieli chodzić 
do placówek opieki zdrowotnej ponieważ bali się, że zo-
staną zamordowani celem pobrania narządów. Ta plotka 
kosztowała życie tysiące osób.

DZIENNIKARZE JAKO BROŃ

Naukowcy są prawie pewni, że biorąc pod uwagę rosną-
cą częstotliwość epidemii na całym świecie, istnieje duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej pandemii 
w przyszłości. A razem z nią kolejnej infodemii, podobnej 
do tej wywołanej pandemią koronawirusa. Jak się przed 
nią bronić? Czy można zahamować falę groźnych plotek, 
kłamstw i półprawd? 
Wydaje się, że jedynym skutecznym lekarstwem na in-
fodemię jest ścisły sojusz świata nauki i mediów, w któ-
rym naukowcy będą na bieżąco dostarczali redakcjom 
mocnych argumentów do zbijania szerzących się fake 
newsów. Uzbrojeni w ekspercką wiedzę dziennikarze 
mają być najskuteczniejszą bronią w walce z infodemią. 
Naukowcy i redaktorzy dyskutowali na ten temat już 
pod koniec ubiegłego roku podczas specjalnego szczytu 
Science in the Newsroom Global Summit. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, 
WHO i Światowego Stowarzyszenia Gazet i Wydawców 
WAN-IFRA. 

„Bardzo trudno poradzić sobie z tsunami informacji, 
które nazywamy infodemią. (…) Epidemie niosą ze sobą 
wiele strachu i niepewności. A dziś, w dobie mediów spo-
łecznościowych, każdy może być autorem, redaktorem 
i  „rozpowszechniaczem” informacji. Potrzebne są nam 
wszystkim nowe narzędzia, nowe podejście. Infode-
mia jest czymś czym naprawdę musimy zarządzać. Nie 
możemy jej zapobiec, ale możemy sobie z nią poradzić” 
– powiedział podczas szczytu dr Sylvie Briand, dyrektor 
Departamentu Przygotowania do Globalnego Zagrożenia 
Zakaźnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
„Będąc mediatorem między nauką a ludźmi dziennikarze 
odgrywają kluczową rolę w wyjaśnianiu, że niepewność 
podczas pandemii lub epidemii jest normalna. Dzienni-
karze mogą pomóc w przełożeniu wiedzy na praktyczne 
rady oraz w łagodzeniu strachu. (…) Musimy ustanowić 
kodeks postępowania, aby ułatwić otwarty i konstruk-
tywny dialog. Musimy się nauczyć, jak lepiej się komuni-
kować” – powiedziała dr Briand. 

SIŁA INTELIGENTNEJ WSPÓ ŁPRACY

Infodemia jest do tego stopnia groźna, że WHO stwo-
rzyło specjalną dyscyplinę naukową – infodemiologię, 
skupiającą naukowców zajmujących się danymi, epide-
miologów, etyków, naukowców społecznych, specjalistów 
od komunikacji ryzyka, zaangażowania społeczności, 
technologii cyfrowych i zdrowia. Chodzi o to, aby lepiej 
zrozumieć infodemię i skutecznie jej przeciwdziałać. 
Współpraca z mediami jest w tym aspekcie absolutnie 
krytyczna – co do tego zgodni są wszyscy naukowcy. 
Podczas pandemii koronawirusa media wykonały 
tytaniczną pracę w przekazywaniu społeczeństwom 
ważnych informacji – od konieczności jak najczęstszego 
mycia rąk aż do wyjaśnienia istoty działania wirusa. 
Edukowały, apelowały, wspierały, publikowały kluczowe 
dane. Jednak – na co zwracają uwagę naukowcy – część 
redakcji uległa pokusie „hot newsa”, czyli szybkiej publi-
kacji niesprawdzonej i niezweryfikowanej informacji. To 
spowodowało, że do przestrzeni globalnej komunikacji 
przedostawały się także dane błędne, fałszywe. 
„Istnieje potrzeba długotrwałej współpracy między 
dziennikarzami i naukowcami. Tak aby dziennikarze 
byli przeszkoleni w rozumieniu danych naukowych, 
a naukowcy – w wyjaśnianiu skomplikowanych kwestii 
ze swoich dziedzin mediom. Musimy uczyć się razem 
współpracy i współdziałania, tak aby w przypadku kolej-
nej pandemii działać skuteczniej, bez ryzyka podsycania 
strachu”- powiedział podczas wspomnianego szczytu 
profesor Carlos Gonçalo das Neves, dyrektor ds. badań 
i internacjonalizacji z Norweskiego Instytutu Wetery-
naryjnego. „Pandemie i epidemie postępują szybciej niż 
kiedykolwiek wcześniej. Przewidywanie i zapobieganie 
to najlepszy sposób. Ale problem polega na tym, że ludzie 
zapominają o pandemii i jej przyczynach, gdy już ją 
miną” – dodał. 

OPRAC. NA PODSTAWIE WAN-IFRA.ORG 

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

Więcej szczepionek 

Pandemia 
nie ustępuje

Do 9 kwietnia trwały obostrzenia, jakie Minister-
stwo Zdrowia wprowadziło na terenie całego kra-
ju z powodu nasilenia się pandemii koronawirusa. 
Zamknięte były galerie handlowe, kina, teatry, 
muzea, baseny i słownie, także sklepy budowla-
ne i meblowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, 
przedszkola i żłobki, a uczniowie wszystkich szkół 
uczyli się zdalnie. W chwili, gdy oddawaliśmy ten 
numer do druku, nie było wiadomo, czy restrykcje 
zostały złagodzone, czy też je zaostrzono.         

W najbliższych czterech, pięciu tygodniach otrzy-
mamy 7 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19 
– zapowiedział  premier Mateusz Morawiecki. Dodał, 
że oprócz dostępnych preparatów od ªrmy Pªzer, 
AstraZeneca i Moderna, od kwietnia będziemy 
otrzymywać również szczepionkę Johnson & John-
son. Morawiecki dodał, że dzięki temu do końca 
kwietnia br. zaszczepionych – przynajmniej  pierw-
szą dawką – będzie kolejnych 7 mln osób.

| WYDARZENIA

Będą paszporty 
szczepień

Parlament Europejski przyspieszył proce-
durę zatwierdzenia „Zielonego Certyªkatu 
Cyfrowego”, czyli zaświadczeń, które mają 
pozwolić na bezpieczne i swobodne prze-
mieszczanie się w czasie pandemii. PE pla-
nuje zakończyć proces w czerwcu. Pasz-
port szczepień ma zawierać informacje 
o tym, czy podróżny został zaszczepiony 
przeciwko COVID-19, czy w ostatnim czasie 
otrzymał negatywny wynik testu na obec-
ność wirusa oraz informację o powrocie do 
zdrowia po zakażeniu COVID-19.

Szczepienia 
bez zapisów?

Polski rząd rozważa rezygnację z zapi-
sów do Narodowego Programu Szcze-
pień. – Po zakończeniu etapu I, naj-
prawdopodobniej w maju, rozważamy 
uruchomienie rejestracji dla wszystkich 
zainteresowanych szczepieniem – po-
wiedział Michał Dworczyk, szef Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, w rozmowie 
z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.
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Nominacja 
dla Polaka 

Do północy 
30 kwietnia

Dni wolne od pracy

Rekordowy 
Malczewski 

Dariusz Wolski, mieszkający w Stanach 
Zjednoczonych polski operator ªlmo-
wy, został nominowany do Oscara 2021 
w kategorii najlepsze zdjęcia. Wolskiego 
nominowano za zdjęcia do ªlmu „Nowiny 
ze świata” w reżyserii Paula Greengrassa, 
z Tomem Hanksem w roli głównej. Cere-
monia wręczenia Oscarów odbędzie się 
25 kwietnia br. 

Przypominamy, że w piątek 30 kwietnia br. 
m¸a ostateczny termin złożenia rocznej 
deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, 
PIT-38, PIT-39, PIT-37. Deklaracje można 
składać tego dnia do północy. Niezłoże-
nie w terminie deklaracji podatkowej jest 
rozumiane jako narażenie podatku na 
uszczuplenie. Jest to czyn karalny, za któ-
ry grozi kara grzywny w wysokości maksy-
malnie 720 stawek dziennych. 

Obraz Jacka Malczewskiego z 1922 roku pt. 
„Pożegnanie z pracownią. Prządka” (na zdję-
ciu) jest najdrożej sprzedanym na rynku sztuki 
obrazem tego artysty. Podczas aukcji w Domu 
Aukcyjnym Agra-Art w Warszawie dzieło Mal-
czewskiego zostało wylicytowane do rekor-
dowej kwoty 6 milionów 720 tysięcy złotych. 
Poprzedni cenowy rekord należał do obrazu 
Malczewskiego „Artysta i chimera”, który 
sprzedano za 3 mln 658 tys. złotych.

W tym roku zostało jeszcze 9 dni ustawowo 
wolnych od pracy, niestety, część z nich przy-
pada w sobotę i niedzielę. Dni wolne w 2021 
roku to: 1 maja – Święto Pracy (sobota); 3 maja 
– Święto Konstytucji (poniedziałek); 23 maja 
– Zielone Świątki (niedziela); 3 czerwca – Boże 
Ciało (czwartek); 15 sierpnia – Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska 
Polskiego (niedziela); 1 listopada – Wszystkich 
Świętych (poniedziałek); 11 listopada – Święto 
Niepodległości (czwartek); 25 grudnia – Boże 
Narodzenie (sobota); 26 grudnia – Boże Naro-
dzenie (niedziela). 
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca musi 
oddać pracownikowi dzień wolny, jeśli dane 
święto wolne od pracy przypada w sobotę.
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press news
„Newsweek” i „Gazeta 
Polska” w górę
 W grupie ogólnopolskich tygodników 
opinii „Newsweek Polska” (Ringier Axel 
Springer Polska) i „Gazeta Polska” (Nie-
zależne Wydawnictwo Polskie) zwięk-
szyły w 2020 roku sprzedaż w porówna-
niu z 2019 rokiem. Największy spadek 
odnotował „Gość Niedzielny” (Instytut 
Gość Media). Średnia sprzedaż ogółem 
„Polityki” (Polityka) w ub.r. wyniosła 92 
883 egz. (spadek o 1,55 proc. w stosunku 
do 2019 roku). Na kolejnych miejscach 
znalazły się: „Gość Niedzielny” – 87 942 
egz. (spadek o 18,51 proc.), „Newswe-
ek Polska” – 75 501 egz. (wzrost o 3,14 
proc.), „Sieci” (Fratria) – 37 369 egz. (spa-
dek o 3,47 proc.), „Tygodnik do Rzeczy” 
(Orle Pióro) – 28 322 egz. (spadek o 8,98 
proc.), „Tygodnik Powszechny” (Tygo-
dnik Powszechny) – 26 448 egz. (spadek 
o 2,55 proc.), „Gazeta Polska” – 22 463 
egz. (wzrost o 2,69 proc.), „Przegląd” 
(Fundacja Oratio Recta) – 14 162 egz. 
(spadek o 6,95 proc.). „Tygodnik Angora” 
z przedrukami (Wydawnictwo Westa-
-Druk) sprzedawał średnio 209 231 egz. 
(spadek o 8,07 proc.).

Ćwierć wieku „CD Action”    
Magazyn „CD Action” świętuje w tym roku jubileusz 
25 lat działalności. Z tej okazji numer kwietnio-
wy ukazał się w specjalnej, urodzinowej formie 
i został powiększony o „25 stron na 25 lat CDA”. 
Redakcja wspomina na nich każdy rok istnienia 
magazynu, omawiając również wyjątkowe produk-
cje i wydarzenia w branży gier. Z okazji urodzin 
wydawca – agencja gamingowa Fantasyexpo – 
przygotował też prezent dla swoich czytelników 
w postaci kuponów na promocyjną pizzę z pizzerii 
Domino’s i Dominium.

W hołdzie Kazimierzowi 
Górskiemu

W setną rocznicę urodzin Kazimie-
rza Górskiego „Przegląd Sportowy” 
(Ringier Axel Springer Polska) ukazał 
się ze specjalnym 16-stronicowym 
dodatkiem, poświęconym znanemu 
trenerowi. Kazimierz Górski w latach 
1966 i 1970-1976 był selekcjonerem re-
prezentacji Polski, którą doprowadził 
do triumfu na igrzyskach olimp¸skich 
1972 w Monachium oraz ªnału igrzysk 
olimp¸skich 1976 w Montrealu, a także 
zajęcia 3. miejsca na mistrzostwach 
świata 1974 w Niemczech Zachodnich. 

Pilch o piłce i literaturze
W związku ze zbliżającą się rocznicą 
śmierci Jerzego Pilcha Wydawnictwo 
Polityka przygotowało w wersji książ-
kowej zbiór felietonów, które J. Pilch 
napisał dla tygodnika „Polityka” w latach 
2002-2006. Nie jest to wybór przypad-
kowy, lecz książka zaplanowana i ułożo-
na przez samego autora. Zgodnie z jego 
pomysłem przypominane teksty zostały 
podzielone na dwie grupy: o literaturze 
i o piłce nożnej. W obu tych dziedzi-
nach Jerzy Pilch się wyróżniał, tyle że 
w literaturze jako oryginalny twórca, 
a w piłce nożnej jako niezmordowany 
kibic i komentator. Zbiór felietonów, 
zatytułowany „Pretensja o tytuł jest 
jedyną, jaką mieć tu można”, w cenie 
39,99 zł jest dostępny w sprzedaży od  
31 marca br. 
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Pamięci Papcia Chmiela
Od 22 lutego br. wydawnictwo Ringier 
Axel Springer Polska rozpoczęło 
wydawanie serii komiksów „Tytus, 
Romek i A’Tomek”. Pierwszy zeszyt 
prawdopodobnie najpopularniejszego 
polskiego komiksu ukazał się z dzien-
nikiem „Fakt”, kolejne będą dostępne 
co tydzień, w każdy wtorek. Cała seria 
liczy 25 książeczek. Reedycja serii ko-
miksów znanych pokoleniom Polaków 
to wyraz hołdu dla ich autora – Henryka 
Jerzego Chmielewskiego, znanego 
jako „Papcio Chmiel”. Twórca „Tytusa, 
Romka i A’Tomka” zmarł 22 stycznia br. 

Wiosenne rabaty

Już po raz 17 Wydawnictwo Bauer 
zorganizowało dla swoich czytel-
niczek akcję „Stylowe zakupy”. 
W kwietniowym numerze miesięcz-
nika „Twój Styl” znalazły się kupony 
rabatowe do sklepów stacjonarnych, 
internetowych i salonów usługowych 
ponad 400 marek. Niektóre z propo-
nowanych zniżek sięgają nawet 50 
procent. W kwietniowym numerze 
„Twojego Stylu” znalazł się także 
dodatek „Trendy wiosna-lato 2021”, 
w którym zaprezentowano m.in. 
przykładowe stylizacje z wykorzy-
staniem produktów możliwych do 
kupienia w ramach akcji „Stylowe 
Zakupy". Do akcji dołączył również 
dwutygodnik „Show”.

Nowy „Świerszczyk”
„Świerszczyk Reporter” to tytuł nowego 
magazynu przyrodniczego dla dzieci, który 
od 11 marca br. jest dostępny w sprzedaży. 
Wydawcą tytułu, skierowanego do dzieci 
w wieku 6-9 lat, jest wydawnictwo Nowa 
Era. Tematem każdego numeru maga-
zynu „Świerszczyk Reporter” będzie inna 
grupa zwierząt. Ambasadorem nowego 
pisma i jego autorem został przyrodnik 
Marcin Kostrzyński. W 2021 roku ukażą 
się 3 numery pisma w cenie 14,90 zł każdy. 
„Świerszczyk Reporter” to kolejne pismo 
Nowej Ery oparte na brandzie magazynu 
literackiego dla dzieci „Świerszczyk”, który 
w ubiegłym roku obchodził 75. urodziny. 
W styczniu tego roku ukazał się także 
pierwszy numer kwartalnika „Świerszczyk. 
Krzyżówki i Łamigłówki”. 

Bajki ze świata Hello Kitty    
Wydawnictwo Egmont Polska pod koniec 
lutego br. wprowadziło na rynek pismo 
„Hello Kitty”. To nowy dwumiesięcznik, 
skierowany do dzieci w wieku 3-5 lat, 
osadzony w świecie doskonale znanym 
najmłodszym czytelnikom z popularnych 
kreskówek. Magazyn, w objętości 32 stron, 
zawiera m.in. bajki, ciekawostki, łamigłówki 
i zagadki. Pismo kosztuje 11,99 zł.

O zdrowiu z lekarzami

Wydawnictwo Burda Media Polska wpro-
wadziło na rynek dwumiesięcznik „Doktor 
Zdrowie”, którego treści są konsultowane 
z lekarzami. Patronem nowego czasopi-
sma jest dr Piotr Gryglas, internista, hi-
pertensjolog i kardiolog, którego artykuły 
będą pojawiać się w każdym numerze. 
Magazyn „Doktor Zdrowie” poświęcony 
jest szeroko pojętej tematyce zdrowotnej, 
jego redaktor naczelną została Agnieszka 
Wierzbicka. 
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Prasa na świecie

Prasa o książęcej parze 
W czasach zdominowanych przez pandemię, 
z dużym zainteresowaniem mediów spotkał 
się telewizyjny wywiad księcia Harry’ego 
i księżnej Meghan udzielony Oprah Win-
frey. Szeroko pisała o nim prasa na całym 
świecie, a zwłaszcza brytyjskie gazety, od 
tabloidów po konserwatywne dzienniki. 
Swoje łamy książęcej parze poświęciły takie 
tytuły, jak „The Times”, „The Guardian”, „Daily 
Telegraph”, „Daily News” czy „Daily Mirror”.   

Transakcja za 70 mln funtów 
Założony w 1956 roku, renomowany tygodnik naukowo-techniczny „New 
Scientist”, został przejęty za 70 mln funtów przez wydawnictwo Daily Mail 
and General Trust. Tytuł ukazuje się w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjedno-
czonych i Australii, a jego nakład wynosi 100 tys. egzemplarzy, przy czym 
większość odbiorców to prenumeratorzy.  

Przyjmą ciemnoskórych dziennikarzy
Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej 
(HFPA), które organizuje Złote Globy,  zadeklarowa-
ło, że w najbliższym czasie przyjmie co najmniej 13 
czarnoskórych członków, tym samym zwiększając do 
stu osób liczebność organizacji. Deklaracja pojawi-
ła się po artykule w „Los Angeles Times”, w którym 
skrytykowano HFPA za to, że w jego szeregach nie ma 
żadnej ciemnoskórej dziennikarki ani żadnego ciem-
noskórego dziennikarza.

Naczelny tymczasowo ustąpił 
Julian Reichelt, redaktor naczelny nie-
mieckiego dziennika „Bild”,  tymczasowo 
ustąpił z funkcji. Kilka kobiet pracujących  
w wydawnictwie Axel Springer, do które-
go należy „Bild”, oskarżyło go „o naduży-
wanie władzy, stosowanie przymusu  
i zastraszanie”. Sprawę wyjaśnia wydaw-
nictwo, dotychczas Reicheltowi niczego 
nie udowodniono. 

Transseksulista na okładce „Time”
Kanadyjski aktor Elliot Page to pierwsza transseksualna osoba, która 
pojawiła się  na okładce magazynu „Time” z 19 marca br. W numerze zna-
lazł się także wywiad z Pagem. Jeszcze przed ogłoszeniem, że jest oso-
bą transpłciową, aktor – jako Ellen Page – występował m.in. w ªlmach, 
„Incepcja”, „Zakochani w Rzymie” i „Linia życia”.
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Media o fake newsach

IMM potwierdza, że najwyższy wzrost 
medialnego zainteresowania dezinfor-
macją przypada na marzec 2020, w któ-
rym stwierdzono w Polsce pierwszy 
przypadek zakażenia koronawirusem 
w Zielonej Górze. Od 14 do 20 marca 
obowiązywał w kraju stan zagrożenia 
epidemicznego, a od 15 marca znacząco 
ograniczano ruch graniczny – dokład-
nie w tym okresie nastąpił najwyższy 
skok liczby materiałów wzmiankują-
cych takie wyrażenia jak fake news, 
fałszywa prawda, postprawda, dezin-
formacja, czy deepfake. Od 20 marca 
natomiast, zgodnie z rozporządzeniem 
ówczesnego Ministra Zdrowia obowią-
zuje w Polsce stan epidemii i od tego 
momentu liczba wzmianek w prasie, 
portalach i mediach społecznościowych 
w badanym zakresie czasowym utrzy-
muje się mniej więcej na podobnym 
poziomie. Jednak nadal uśredniona mie-
sięczna liczba takich przekazów to aż 28 
tys. publikacji więcej niż w 2019 roku.
Dane IMM wskazują, że w przeciągu 
ostatnich dwóch lat w mediach spo-
łecznościowych typu Facebook, Insta-
gram, Twitter, czy YouTube najwięcej 
o dezinformacji pisano na Twitterze 
(76%), czyli w medium najchętniej 
wykorzystywanym przez polityków, 
dyplomatów i publicystów. Dotarcie 
wszystkich materiałów na temat zjawi-
ska postprawdy, które zostały opubli-
kowane w badanym okresie w prasie, 
portalach internetowych i mediach 
społecznościowych wynosi ponad 2,5 
mld potencjalnych kontaktów z przeka-
zem. Z roku 2019 na rok 2020 wartość 
dotarcia wzrosła o 35%.
Informacje o szerzących się na dużą 
skalę fake newsach w latach 2019-
2020 najczęściej pojawiały się w social 
mediach (60%), w portalach interneto-
wych (38%) i w prasie (2%). W 2020 roku 

Według danych Instytutu Monitorowania Mediów IMM, liczba publikacji w mediach na temat 
dezinformacji wzrosła aż o 177 proc. rok do roku. Marzec 2020, w którym stwierdzono w Polsce 
pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem był miesiącem, w którym odnotowano najwięcej treści 
nawiązujących do zjawiska fake newsów.

w mediach społecznościowych o dez-
informacji mówiono 2,4 razy częściej 
niż rok wcześniej, w portalach interne-
towych natomiast aż 3,7 razy, jedynie 
w prasie zanotowano w tym okresie 
tylko 1,2 razy więcej materiałów na ten 
temat w stosunku do roku 2019.
Jak wynika z raportu „Problem fake 
news w Polsce” organizacji fact-checkin-
gowej Demagog we współpracy z Fun-

duszem Inicjatyw Obywatelskich aż 66% 
badanych (osób 15-19 lat), zgodziło się ze 
stwierdzeniem, że edukacja społeczeń-
stwa może przyczynić się do zmniejsze-
nia liczby fałszywych informacji. Jedno-
cześnie dane Instytutu Monitorowania 
Mediów – IMM jednoznacznie potwier-
dzają, że zainteresowanie tym tematem 
w 2020 roku znacznie wzrosło.

ŹRÓDŁO: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW – IMM
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TeleKamery 
2021 rozdane

Już po raz 24 czytelnicy „Tele Tygodnia” wskazali najpopularniejsze postacie i programy telewizyjne, które 
zostały uhonorowane prestiżowymi nagrodami Telekamery 2021. 

Nominacje ogłoszono 28 grudnia 2020, a nagrody zostały 
przyznane w 11 kategoriach podczas gali, która odbyła 
się 10 marca 2021 w Teatrze Polskim w Warszawie. Galę 
poprowadzili Katarzyna Zielińska i Kacper Kuszewski. 
Uroczystość była emitowana przez TV Puls. 

NAGRODY I NOMINACJE

Aktorka: Małgorzata Socha – seriale „BrzydUla”, „Na 
Wspólnej” i „Przyjaciółki” (TVN7, TVN i Polsat). Nomi-
nowane: Magdalena Cielecka,   Agnieszka Sienkiewicz, 
Weronika Humaj,  Anna Karczmarczyk.
Aktor: Maciej Stuhr – serial „Szadź”  (TVN). Nominowani: 
Filip Bobek, Jan Wieczorkowski,  Marcin Korcz,  Henryk 
Talar.

Serial: „BrzydUla” (TVN 7). Nominowane: „Stulecie 
Winnych”,  „Szadź”,  „Leśniczówka”, „Ludzie i bogowie”,  
„Przyjaciółki”.
Osobowość telewizyjna:  Przemysław Kossakowski –  
program „Down the road. Zespół w trasie” (TTV). Nomino-
wani: Marcin Prokop, Katarzyna Dowbor,  Karolina Gilon, 
Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski.
Prezenter informacji: Piotr Kraśko – „Fakty” (TVN). Nomi-
nowani: Rafał Patyra, Bogdan Rymanowski,   Grzegorz 
Dobiecki, Tomasz Wolny.
Pogoda: Bartosz Jędrzejak – TVN. Nominowani: Paulina 
Sykut-Jeżyna, Tomasz Zubilewicz, Celestyna Grzebyta, 
Marzena Kawa.
Sport: Jerzy Mielewski – Polsat. Nominowani: Sebastian 
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Mila, Sebastian Szczęsny, Sylwia Dekiert,   Andrzej Twa-
rowski. 
Juror: Cleo – „The Voice Kids”, TVP2. Nominowani: An-
drzej Grabowski, Katarzyna Skrzynecka, Edyta Górniak,  
Joanna Krupa.
Program rozrywkowy: „Nasz nowy dom” – Polsat. Nomi-
nowane: „Kabaret na żywo. Klinika Skeczów Męczących”, 
„The Voice Senior”,  „Sanatorium miłości”,  „Hotel Paradi-
se”, „Top Model”.
Serial fabularno-dokumentalny:  „Sprawiedliwi – Wy-
dział Kryminalny” – TV4. Nominowane: „Gliniarze”,  
„Kasta”,  „Rodzinny interes”,  „Rozwód: Walka o wszystko”.
Nagroda magazynu Netfilm:  „Wataha 3” – HBO GO. 
Nominowane:  „Gambit królowej”, „Wiedźmin”, „Nowy 
papież”,  „The Boys 2”.
Złota Telekamera:  „Lombard. Życie pod zastaw” i  Mikołaj 
Roznerski

Oprócz statuetek wręczono także nagrody specjalne. 
Człowiekiem Roku została Iga Świątek, a Produkcją Roku 
– akcja #Hot16Challenge. Wręczono także dwie Teleka-
mery specjalne – pierwsza powędrowała do TVP Kultura, 
a druga do Canal+ za serial "Król".
Telekamery  to nagrody przyznawane przez czytelni-
ków magazynu „Tele Tydzień” za osiągnięcia telewizyjne. 
Pierwsza gala odbyła się w 1998 i podsumowywała rok 
1997.  Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wy-
bierają telewidzowie, głosując m. in. za pośrednictwem 
kuponów drukowanych na łamach „Tele Tygodnia”, kartek 
dołączanych do kolejnych wydań magazynu. W jednej 
kategorii może wygrać tylko jeden nominowany. Po 
zdobyciu trzech Telekamer zwycięzca nie zdobywa ko-
lejnej nominacji, lecz w następnym roku otrzymuje Złotą 
Telekamerę. Czasami przyznawane są również nagrody 
honorowe, takie jak Brylantowe Kolie czy Złote Spinki. 
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| RYNEK PRASOWY

Oddech w prasie
Rozmowa z Piotrem Zmelonkiem, dyrektorem wydawniczym Polityka sp. z o.o. S.K.A.

Na ile – w Państwa ocenie – epidemia koronawirusa zmieniła 
rynek prasowy? Jak oceniają Państwo jego obecną kondycję?
– Epidemia wpłynęła na niemal wszystkie dziedziny na-
szego życia. Dotknęła również prasę. Przyspieszyła pewne 
trendy, które pojawiły się już wcześniej. Pierwszy okres pan-
demii przyniósł naturalne spadki sprzedaży spowodowane 
z jednej strony ograniczeniami w funkcjonowaniu punktów 
sprzedaży, z drugiej zaś ostrożnością i obawami klientów 
związanymi z możliwością zakażenia się wirusem. Drugi 
okres pandemii od mniej więcej maja/czerwca ubiegłego 
roku do dziś oznaczał wywłaszczenie sprzedaży i względną 
stabilizację. Oczywiście z różnymi wskaźnikami w różnych 
segmentach rynku prasowego. Praca zdalna, konieczność 
zachowania dystansu społecznego, częste zmiany decyzji 
administracyjnych dotyczących zamykania wielu dziedzin 
życia miały tez bezpośrednie przełożenie na wyniki sprze-
daży prasy. Z drugiej strony pandemia wpłynęła, chyba 
w każdym segmencie rynku prasowego, na wzrost zaintere-
sowania wydaniami i subskrypcjami cyfrowymi. Ale to jest 
ogólnoświatowy trend.     

Prasa tradycyjna, papierowa, to cały czas ważny element 
społecznego systemu komunikacji. Czy – w Państwa ocenie – 
można coś zrobić aby poprawić jej czytelnictwo?
– O tym jak ważna jest prasa drukowana przekonujemy się 
każdego dnia. Na pewno to tradycyjne medium nie jest w sta-
nie wygrać z Internetem, jeśli chodzi o szybkość informacji. 
To wynika z takiego, a nie innego cyklu produkcyjnego. Ale 
już jeśli chodzi o jakość i dogłębność tekstów, tropienie afer 
i nieprawidłowości we wszystkich obszarach życia, od polityki 
po gospodarkę, prasa tradycyjna trzyma się mocno. Co więcej, 
żeby przyciągnąć, ale też zatrzymać czytelników, wydawcy 
prasowi sami uruchomili strony internetowe i w ten sposób 
wypełniają lukę informacyjną miedzy tym, co ukazuje się 
w Internecie i tym co trochę później pokazuje się w papierze. 
Trudno wyobrazić sobie, że może to funkcjonować w inny 
sposób. Wśród młodszych pokoleń Internet jest podstawo-
wym źródłem informacji, wiedzy, ale i rozrywki. Z drugiej 
strony, co pokazała pandemia, wielogodzinny kontakt dzieci 
i młodzieży uczącej się z ekranem monitora, powoduje 
zmęczenie, znużenie, ale i frustrację. Nie ma co ukrywać, ten 

 „Polityka” sp. z o.o. S.K.A. jest wydawcą 
dwóch tytułów prasowych: tygodnika „Polityka” 
i dwutygodnika „Forum” oraz tematycznych, 
regularnie ukazujących się wydawnictw 
specjalnych – „Niezbędnika Inteligenta”, Poradnika 
Psychologicznego „Ja My Oni” i „Pomocnika 
Historycznego”.  Ponadto publikuje książki 
dziennikarzy „Polityki” oraz serie i kolekcje 
wydawnicze. Wydawnictwo powstało w 1990 r. 
w formie spółdzielni pracy, którą utworzyli 
dziennikarze i pracownicy redakcji tygodnika 
„Polityka” przy okazji likwidacji państwowego 
wydawnictwa RSW Prasa-Książka-Ruch.  „Polityka” 
jest organizatorem wielu znanych, cenionych 
i cieszących się prestiżem nagród (Paszporty 
Polityki, Nagrody Naukowe Polityki,  Nagrody 
Historyczne Polityki, Nagroda Architektoniczna 
Polityki) i projektów (Letnie Ogrody Polityki, Salony 
Polityki). „Polityka” w 2001 roku powołała do życia 
Fundację Tygodnika Polityka, która prowadzi 
program stypendialny skierowany do młodych 
naukowców – Nagrody Naukowe Polityki.
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proces dotyczy też dorosłych, których praca wygląda zupełnie 
inaczej niż jeszcze rok temu. Instynktownie uciekamy od 
monitorów komputera i telewizora. Mamy przesyt obrazów. 
Renesans przeżywa książka. Liczę na to, że i prasa jest niejako 
oddechem od cyfrowej i wirtualnej rzeczywistości.      

Grupą, która najrzadziej sięga po tradycyjną prasę jest mło-
dzież i młodzi dorośli. Czy widzą Państwo możliwości dotarcia 
do tej grupy? Jakie działania mogą podjąć wydawcy aby 
przekonać młodego odbiorcę do sięgnięcia po prasę?
– Nie ma co ukrywać, że najmłodsze pokolenia nie mają 
wyrobionego nawyku sięgania po papierowe wydania gazet 
i czasopism. Trochę inaczej jest w domach, w których czyta się 
tradycyjne wydania – tam prawdopodobieństwo, że młodego 
człowieka zainteresuje zawartość pisma jest znacznie wyższa. 
Liczymy na taką swoistą „reprodukcję i zastępowalność 
czytelników” w gronie rodzinnym. Widzimy też w naszych 
badaniach czytelnictwa, że odsetek młodych ludzi czyta-
jących nasze tytuły („Polityka”, „Forum”, „Wiedza i Życie”, 
nasze „Pomocniki Historyczne” i „Poradniki Psychologiczne”) 
utrzymują się od lat na podobnym poziomie. Na pewnie nie 
stanowią oni większości naszych czytelników, ale też nie jest 
ich znowu tak mało. Co prawda w części cyfrowej naszych 
operacji, ale jednak mamy specjalne oferty dla bliskich, gdzie 
rodzice mogą np. swoim dorastającym dzieciom wykupić do-
stęp do „Polityki”, naszej aplikacji Fiszki Polityki oraz naszych 
wydań specjalnych. 
Niestety programy czytelnictwa prasy, które znane są 
z innych krajów, a które wspiera państwo nigdy nie wyszły 
poza fazę pomysłów. Niestety nie spodziewamy się ze strony 
państwa na żadne wsparcie programów czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży.         

Jakie widzą Państwo szanse i jakie zagrożenia dla współcze-
snego rynku prasowego?
– Polski rynek prasowy czeka z pewnością wiele zmian w naj-
bliższym czasie. Na pewno dojdzie do procesu konsolidacji tego 
rynku, co po części będzie wynikiem pandemii. Model tytułu 
prasowego, którego podstawą były wpływy reklamowe odcho-
dzi w przyspieszonym tempie do lamusa. Za to tytuły i marki 
prasowe silnie związane węzłem lojalności ze swoimi czytelni-
kami będą się na rynku bronić. I będą na nim trwać.   
Najpoważniejszym obecnie zagrożeniem dla rynku prasowego 
jako całości może być ingerencja państwa w dotychczasową 
strukturę tego rynku i przyjmowanie regulacji, które będą ude-
rzały w podstawowe prawa i wolności podmiotów wydających 
prasę. Z innymi wyzwaniami sobie poradzimy, byleby nasz 
własne państwo nam nie przeszkadzało.  

Jak – w perspektywie najbliższych 5 lat – może w Państwa oce-
nie zmienić się dzisiejszy rynek prasowy? Jakie najważniejsze 
wyzwania czekają go w najbliższych miesiącach?
– Rynek prasowy stale się zmienia i mam wrażenia, że od 
przełomu wieków jest poddawany stałym i cyklicznym „crash-
-testom”. Prasa drukowana według wielu miała przestać istnieć 
na początku drugiej dekady obecnego wieku. Tak się nie stało. 
Ma się całkiem nieźle, nawet jeśli wyzwań jest więcej niż kie-

dykolwiek. Ale która branża jest od tego wolna? To że trwamy, 
a w niektórych przypadkach rozwijamy się, wynika zapewne 
z dużej elastyczności i umiejętności dostosowywania się prasy 
do otoczenia rynkowego. Bez wątpienia będziemy doświadczali 
dalszego powiększania się udziału części cyfrowej w naszym 
biznesie. Już teraz wydawnictwa prasowe to nie tylko tra-
dycyjne wydania papierowe ale i subskrypcje cyfrowe. I na 
pewno będzie rosła liczba subskrybentów cyfrowych naszych 
pism. Z drugiej jednak strony jest olbrzymia grupa czytelni-
ków, którzy nie wyobrażają sobie lektury swojego ulubionego 
periodyku na ekranie monitora. To dalej jest pokaźna grupa sta-
nowiąca w przypadku „Polityki” około ¾ wszystkich naszych 
odbiorców i będziemy robili wszystko, żeby nie przekonywać 
ich do rozwiązań, które im nie odpowiadają. Jednym słowem – 
nic na siłę. Dla wielu tych czytelników kontakt z szeleszczącym 
papierem, do którego przywykli, możliwość szybkiego prze-
wertowania zawartości i możliwość lektury ulubionego pisma 
i cenionych autorów nawet wówczas, gdy zabraknie prądu, jest 
i pozostanie wielką wartością.        
Najbliższe miesiące to przede wszystkim pytania o to, jak 
wobec wydawców prasowych, krytycznych wobec działań 
i pomysłów rządu (m.in.: podatek od reklamy, wejście kon-
cernu paliwowego Orlen w dystrybucję i wydawanie prasy, 
projektowane przepisy dotyczące ograniczania prawa dostępu 
do informacji publicznej, taśmowe wytaczanie procesów 
sądowych wydawnictwom niesprzyjającym władzy) będzie 
zachowywało się wobec wydawców prasowych państwo. 
Dotychczasowe decyzje i działania nie napawają optymi-
zmem. A bez wolnej, niezależnej i niepoddającej się naciskom 
władzy prasy, podobnie zresztą jak bez systemu dystrybu-
cyjnego funkcjonującego w oparciu o równy dostęp do rynku 
i opierającego się o zasady fair play w gronie wszystkich 
konkurentów (bez faworyzowania przez państwo któregokol-
wiek z nich), nie będzie mowy o czwartej władzy, która będzie 
rzetelnie wypełniała swoje obowiązki wobec obywateli i spo-
łeczeństwa obywatelskiego.   

ROZMAWIAŁA KINGA SZYMKIEWICZ

Pod tym hasłem publikujemy cykl wywiadów 
z wydawcami. Jesteśmy przekonani, że prasa ma siłę, 
że jest bardzo ważnym elementem życia społecznego. 
Trzeba jednak rozmawiać o jej znaczeniu, o tym, w jakich 
kierunkach może i powinna się rozw¸ać. Dlatego 
wspólnie będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi na 
pytania kluczowe dla rynku prasowego, rozmawiać 
o perspektywach i szansach, ale także o zagrożeniach. 
Dziś, w dobie pandemii, stajemy wobec zupełnie nowej 
rzeczywistości, która całkowicie przedeªniowała 
wiele dotychczasowych twierdzeń i poglądów. Tym 
bardziej więc ważna wydaje się dyskusja, wymiana 
poglądów i doświadczeń, wspólne poszukiwanie nowych 
rozwiązań. Temu celowi ma właśnie służyć nasz cykl.
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Miniony rok nie rozpieszczał przedstawicie-
li wielu zawodów, również aktorów. A jak 
Pani go zapamięta?
– I dobrze, i niedobrze. To było przedziwne 
doświadczenie zamknięcia, izolacji, pustki. 
Miałam to szczęście, że, odpukać, cała moja 
rodzina uchowała się w zdrowiu i chciała-
bym bardzo, żeby tak zostało, żebyśmy mogli 
jak najszybciej się zaszczepić i nie musieli 
przekonywać się, w jaki 
sposób przejdziemy tę 
chorobę. Z kolei pod 
kątem zawodowym 
mam zupełnie inne 
spojrzenie na ten rok, 
bo miałam szczęście 
i dużo pracowałam. 
To był bardzo nierów-
ny czas, bo najpierw 
były duże przestoje, 
lockdown, a później 
robiłam trzy seriale 
w jednym czasie. Nie 
wiedziałam już jak się 
nazywam, a o żadnych 
wakacjach nie było mowy. Jestem jednak 
bardzo szczęśliwa, że tak to się ułożyło.

2021 rok zapowiada się równie pracowicie?
– Zbieram siły na wiosnę, bo wygląda na to, 
że wrócimy na plan nowego serialu Polsatu 
„Kowalscy kontra Kowalscy”, który reży-
seruje Okil Khamidov. To historia dwóch 
rodzin: bogatej i biednej. Jedna mieszka 
w willi z basenem, lądowiskiem dla helikop-
tera i serwalem w ogrodzie, druga w rozpa-

dającej się chatynce. Na skutek niespodzie-
wanego zdarzenia muszą zamieszkać razem, 
co zrodzi masę zabawnych konfliktów, bo 
będzie to zderzenie dwóch kompletnie róż-
nych światów. Ja jestem częścią tej biednej 
rodziny. Przeniesiemy się na salony i będzie-
my tam kontrastować z kawiorem na stole 
i kryształami.

„Kowalscy” mają mieć 
premierę wiosną, nie-
długo też będzie można 
oglądać Panią w trzecim 
sezonie „Stulecia Win-
nych”. Kazimiera Winna 
będzie już starszą kobietą, 
dlatego nie obeszło się 
bez charakteryzacji. Jak 
się Pani czuła w takim 
wydaniu?
– Nasze charakteryzatorki 
wykonały ogromną pracę, 
bo czas w serialu płynie 
szybko i wielu aktorów 
musiało zostać postarzo-

nych. Produkcja uznała, że skoro widz jest 
przyzwyczajony do naszych postaci, to lepiej 
będzie zostawić większość składu i zastoso-
wać charakteryzację. Przyznam, że miałam 
przed nią duże obawy. Szczególnie ciężkie 
były pierwsze dni, bo miałam dość emocjo-
nalne sceny i co chwilę podbiegał do mnie 
reżyser, mówiąc: „Kasia, za wesoło, widać, że 
masz mniej lat”. Wydaje mi się, że po jakimś 
czasie udało mi się poskromić w sobie mło-
dość. To było bardzo ciekawe doświadczenie. 

Poskromić 
młodość
Katarzyna Kwiatkowska zawodowo nie próżnuje i już wkrótce widzowie będą 
mogli oglądać ją w kolejnym sezonie „Stulecia Winnych”, a także w nowym 
serialu „Kowalscy kontra Kowalscy”. Jak na prawdziwą aktorkę przystało, w obu 
zaprezentuje zupełnie inne oblicze.

| GWIAZDA NUMERU

Po siedmiu dniach 
zdjęciowych z rzędu, 
po dwanaście godzin 
na planie zauważy-
łam, że chodzę leciut-
ko przygarbiona, że 
trochę inaczej siadam. 
Bycie starszą osobą 
weszło mi w krew.
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Po siedmiu dniach zdjęciowych z rzędu, po 
dwanaście godzin na planie zauważyłam, 
że chodzę leciutko przygarbiona, że trochę 
inaczej siadam. Bycie starszą osobą weszło 
mi w krew.

Wydawałoby się, że po programie „Szymon 
Majewski Show”, w którym wcielała się 
Pani w różne postaci, charakteryzacja nie 
powinna być dla Pani niczym nowym.
– Rzeczywiście mam dosyć duże doświad-
czenie z charakteryzacją, która nie zawsze 
jest przyjemna, bo po pierwsze, bardzo długo 
trwa, po drugie, często nas ciągnie, swędzi, 
borykamy z podrażnieniami skóry. W „Stu-
leciu Winnych” miałam charakteryzowane 
nawet zęby i ręce. Serial to zupełnie inna 
formuła niż „Szymon Majewski Show”. Ten 
sezon był dla mojej postaci bardzo ciekawy, 
dużo się działo, miałam bardziej soczyste 
zadania aktorskie, co mnie bardzo cieszy. Aż 
sama jestem ciekawa efektu końcowego.

Może Pani zdradzić, co czeka Kazimierę 
Winną w nowych odcinkach?
– Wydarzy się bardzo dużo. Doczekam się 
wnuków, przyjedzie mój syn z Francji, będą 
śluby. Na pewno nie zabraknie emocji, po-
dobnie zresztą jak w poprzednich sezonach.

ROZMAWIAŁA ADRIANA NITKIEWICZ/AKPAF
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Katarzyna Kwiatkowska (ur. 4 listopa-
da 1974) – polska aktorka �lmowa i te-
atralna. W 1997 roku ukończyła studia 
w Akademii Teatralnej w Warszawie. 
Wystąpiła w teledysku zespołu Kult 
„Gdy nie ma dzieci” (1998) oraz „Do-
brze być dziadkiem” (2013). Popular-
ność przyniosły jej parodie wykony-
wane w części programu „Szymon 
Majewski Show” zatytułowanej 
Rozmowy w tłoku, gdzie występo-
wała przez sześć lat (2005-2011). 
W 2018 r. zadebiutowała jako komen-
tatorka w audycji „Szkło kontaktowe” 
w TVN24. Zagrała m.in. w �lmach 
„Dzień Kobiet”, „Sztuka kochania” 
i „Pitbull. Ostatni pies” oraz serialach 
„Belfer”, „Leśniczówka” i „Pod po-
wierzchnią”.
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ANGORA®
TYGODNIK

WSZYSTKIE
GAZETY 

W JEDNEJ!

– Czemu Włosi nie mogą 
doczekać się 29 marca?

– Bo wreszcie nastąpi ja-
kaś zmiana... Czasu zimowe-

go na letni! (Włochy, besti.it)
� � �

– Jak jest opodatkowane powietrze we 
Włoszech?

– Oddychanie w maseczce w cenie ma-
seczki, a bez niej – 400 euro.

(Włochy, besti.it)
� � �

– Co robisz?
– Przeglądam wakacyjny folder biura po-

dróży, dali mi w sklepie.
– I gdzie się wybierasz?
– Tam, skąd go wziąłem.  (Włochy, besti.it)

� � �
– Co mamy na obiad?
– Rybkę.
– Wspaniale! A jaką?

– Otwórz puszkę i sam zobacz.
(Włochy, sapevatelo.org)
� � �

– Gdzie tajni agenci nabierają najwięcej 
podejrzeń?

– W toaletach publicznych: tam im zawsze 
coś śmierdzi.

(Włochy, bastardidentro.it)
� � �

– Dlaczego przez Kolumba w Ameryce za-
częło być zimniej?

– Bo została odkryta.
(Włochy, sapevatelo.org)
� � �

– Kochanie, dziś spełnię każde twe pra-
gnienie!

– To zgaś światło i nie chrap.
(Włochy, sapevatelo.org)
� � �

– Dlaczego pan zwraca tę gadającą papu-
gę? Było na nią tylu chętnych!

–  Bo to samica i  zamiast powtarzać, 
wszystko neguje. (Włochy, besti.it)

� � �
– Czemu faceci mają problem, żeby pa-

trzeć prosto w oczy?
– Bo cycki nie mają oczu.

(Włochy, bastardidentro.it)
� � �

Jak chcesz mieć bezpieczny seks, to nie 
podawaj stanu cywilnego, nazwiska ani adre-
su. (Włochy, bastardidentro.it)

� � �
Dwaj Anglicy, Szkoci, Walijczycy i dwaj 

Irlandczycy zostali uwięzieni na bezlud-
nej wyspie. Szkoci dogadali się i otworzyli 
bank. Walijczycy założyli chór, a Irlandczy-
cy – wiadomo – zaczęli się bić. Tymcza-
sem Anglicy nie zamienili ze sobą nawet 
słowa. Przecież nikt ich sobie nie przed-
stawił!

(W. Brytania, jokes4us.com)

GUCCI, włoski dom mody, stworzył apli-
kację, w której można kupić wirtualne 
buty.

PARÓWKI DLA ORLENU dostarcza m.in. 
firma z  rodzinnego miasta Daniela 
Obajtka.

PONOWNY LOCKDOWN! W całym kra-
ju zamknięto sklepy w galeriach handlo-
wych, kina, teatry, muzea, obiekty spor-
towe. 

KONIEC TAJEMNICY? Projekt unijnej 
dyrektywy zakłada, że wynagrodzenia 
w firmie mają być jawne.

SWOBODNE PODRÓŻE. Komisja Euro-
pejska przedstawiła projekt „paszportu 
szczepionkowego”.

Krzysztof Cugowski (70 l.) od ponad 
40 lat występuje na scenie, przez większość 
kariery był związany z zespołem Budka Su-
flera, lecz od 2014 r. występuje tylko z sy-
nami Piotrem i Wojciechem. Pomimo wieku 
gwiazdor nie zamierza jednak zwalniać tem-
pa. Artysta, podobnie jak np. Alicja Majew-
ska (72 l.) czy Teresa Lipowska (83 l.), ma 
niewielką emeryturę. – Kilka lat temu jego 
emerytura wynosiła 570 zł miesięcznie (...). 
Przez lata świadczenie Cugowskiego wzro-
sło do 882 zł. Potem przez wprowadzenie 
emerytury minimalnej do 1000 zł. Mimo to 
Cugowski nie rozpacza nad swoim losem. 
Jest świadom tego, że niska emerytura jest 
wynikiem tego, że przez lata korzystał z pre-
ferencyjnych składek ZUS, które wynosi-
ły... 14 groszy rocznie. Dlatego zawsze pil-
nował, aby mieć oszczędności. – Nie mogę 
narzekać. I nie mam pretensji do losu, że po 
sukcesie, który odniosłem, teraz nie powi-
nienem się zastanawiać, czy ja będę miał 
z czego żyć, gdybym przestał grać, czy nie. 
Zarobiłem troszkę pieniędzy, ale nawet nie 
porównuję się do ludzi zamożnych, boga-
tych. Owszem, rok, dwa przeżyję bez grania, 
jakoś to będzie, ale co dalej? – mówi w roz-
mowie z tygodnikiem Świat & Ludzie artysta.

� � �
Na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu 

na dwa lata skazał Sąd Rejonowy w Białym-
stoku Daniela Martyniuka (31 l.). Wyrok 
dotyczy znieważenia policjantów, którego 
krnąbrny syn króla disco polo Zenona Mar-
tyniuka (51  l.) dopuścił się w 2017 roku. 
Podczas rozprawy hulaka wyznał, że chce 
zmienić swoje życie i wypłynąć w morze. 
Aktualnie rzekomo ma czekać na kontrakt. 
Zdradził też, że jego problemy wynikały ze 
związku z byłą żoną Eweliną. Warto przypo-
mnieć, że w 2018 r. Daniel Martyniuk został 
uznany przez sąd w Białymstoku za winne-
go znieważenia policjantów. Postępowanie 
warunkowo umorzono. W lutym bieżące-

go roku znów miał nieprzyjemną interakcję 
z funkcjonariuszami, o czym poinformował 
na swoim profilu na Instagramie. W swojej 
relacji zamieścił tajemniczą grafikę, na któ-
rej znalazł się wulgarny slogan skierowany 
przeciwko policji. To niejedyny konflikt mło-
dego Martyniuka z prawem. W 2018 r. stra-
cił prawo jazdy, gdy został złapany na kie-
rowaniu pod wpływem narkotyków. Zakaz 
miał obowiązywać go trzy lata, czyli do lata 
2021 r., ale skandalista długo nie wytrzymał 
bez prowadzenia auta. Wpadł, gdy wybrał 
się na przejażdżkę, choć powinien przeby-
wać wtedy na kwarantannie. Poza manda-
tem ze strony policji Martyniuk został także 
ukarany przez sanepid kwotą w wysokości 
10 tys. zł. Trafił też na miesiąc do aresztu za 
prowadzenie bez prawa jazdy – czytamy na 
stronach portalu gwiazdy.wp.pl.

� � �
COVID-19 całkowicie odmienił codzien-

ność wielu Polaków, także tych sławnych. 
Konsekwencje pandemii koronawirusa od-
czuły na własnej skórze nawet najpopu-
larniejsze gwiazdy estrady, które jeszcze 
do niedawna nie mogły narzekać na brak 
angaży i miały astronomiczne przychody. 
Trudne okoliczności zmusiły wiele z nich 

do znalezienia innych alternatyw zarobko-
wych. Jednym z muzyków mocno dotknię-
tych przez narzucone przez rząd obostrze-
nia jest Marcin Miller (50 l.). Dlatego też 
lider zespołu Boys wpadł na niecodzienny 
pomysł, jak podreperować nadszarpnięty 
budżet. Gwiazdor disco polo postanowił za-
rabiać w dalekiej od show-biznesu branży 
i założył sobie, że dorobi się na... jajkach. 
Jak informuje Fakt, Miller wkrótce uruchomi 
hurtownię jaj na Warmii i Podlasiu. – Mam 
znajomych, którzy mają dwie największe 
fermy kur niosek w Polsce i dysponują du-
żym asortymentem jaj. Już zapowiedzie-
li, że bardzo mi pomogą i dadzą dobrą ce-
nę. Więc skoro jest możliwość, to dlaczego 
mam z tego nie skorzystać? – mówi Marcin. 
Co ciekawe, Miller nie zamierza ograniczyć 
się jedynie do rozkręcania biznesu. Cele-
bryta zdradził, że planuje bezpośrednio za-
angażować się w sprzedaż jaj. – Początko-
wo będę miał dwoje pracowników, ale będę 
im pomagał. Będę doglądał, będę przyjeż-
dżał, może coś będzie trzeba pomóc pa-
kować, to też pomogę. Ja jestem człowiek 
czynu – zapewnił.

MAŁGORZATA KOPEĆ

SPODPRASY
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Ojciec chrzestny
B y³ zimny lutowy dzieñ 1983 ro-

ku. Szóstoligowa Viktoria Back-
nang mierzy³a siê w meczu towarzy-
skim z Dynamem Kijów, prowadzo-
nym przez legendarnego Walerego
£obanowskiego. W pewnej chwili
Ralf Rangnick – graj¹cy trener Vikto-
rii musia³ siê zatrzymaæ i... przeliczyæ
pi³karzy rywali. – Coœ by³o nie tak.
Czy na boisku by³o trzynastu czy
czternastu ich zawodników? Wcze-
œniej graliœmy z najlepszymi zespo³a-
mi – wprawdzie zawsze przegrywali-
œmy, ale przynajmniej dawali nam
chwilê wytchnienia. Kijów by³ pierw-
szym zespo³em, który stosowa³ ci¹g³y
pressing. To by³o moje pi³karskie ob-
jawienie. Zrozumia³em, ¿e istnieje in-
ny styl gry – wspomina³ w webinarze
dla Coaches Voice. To objawienie
ukszta³towa³o ca³¹ jego póŸniejsz¹ ka-
rierê i trenersk¹ filozofiê.

– Nie by³o ksi¹¿ek, nie by³o æwi-
czeñ. Nawet nie by³o fachowego
s³ownictwa, ¿eby opisaæ to co dzia³o
siê na boisku. Wiedzieliœmy tylko, ¿e
to przysz³oœæ i musimy to rozgryŸæ
– kontynuowa³ Rangnick. Niemiec-
ki futbol by³ wówczas sztywny
i od lat zasiedzia³y. Filozofia Ran-
gnicka oparta na naciskaniu i kontr-
atakowaniu rywala zwana gegen-
pressingiem by³a zupe³nym novum,
a Niemcy nie lubi¹ rewolucyjnych
zmian, które burz¹ ustalony i funk-
cjonuj¹cy porz¹dek.

W 1998 roku wyst¹pi³ w studiu
ZDF, gdzie na tablicy magnetycznej
objaœnia³ jakie korzyœci przynios³oby
przejœcie na grê czwórk¹ obroñców.
W kraju, który wynalaz³ pozycjê libero
by³o to pi³karsk¹ herezj¹. Spotka³o go
za to wiele s³ów krytyki. Zarzucano, ¿e
jeszcze nic nie wygra³, a œmie pouczaæ
innych. Wtedy jeszcze nie powa¿ano
trenerów, którzy nie mieli za sob¹ uda-
nej kariery pi³karskiej. Ale jego wzo-
rem by³ Arrigo Sacchi, a ten powie-
dzia³ kiedyœ: – Nigdy nie zdawa³em
sobie sprawy, ¿e aby zostaæ d¿okejem,
musisz najpierw byæ koniem.

Rangnick chcia³ gasiæ ogieñ
ogniem. Uwa¿a³, ¿e pressing i kontr-
atak to klucz do nowoczesnej pi³ki.
Gra pozycyjna przeciwko „autobu-
som” zaparkowanym w polu karnym
zmusza wed³ug niego do d³u¿szego
posiadania pi³ki, co wytr¹ca tempo gry
zespo³u.

– Jeœli masz zbyt du¿e posiadanie
pi³ki to twoja gra przypomina pi³kê
rêczn¹ i do niczego nie prowadzi
– twierdzi³. Uczy³ swoich pi³karzy
graæ ryzykownymi podaniami, które
mog³y skutkowaæ strat¹, bo wtedy
otwiera³a siê mo¿liwoœæ kontrataku.
Zwraca³ uwagê, ¿e kluczem do przy-
spieszenia gry nie s¹ „szybsze stopy”,
lecz „szybsze umys³y”. Szybsza ana-

liza, szybsze podejmowanie decyzji,
szybsze dzia³anie. W tym celu w Lip-
sku zamontowano rewolucyjn¹ ma-
szynê SoccerBot, która pozwala³a
pi³karzom na symulacjê kluczowych
momentów spotkañ.

Andreas Beck, by³y pi³karz Hof-
fenheim w wywiadzie dla portalu go-
al.com: – Kiedy Ralf sta³ siê czêœci¹
Bundesligi, zdecydowanie wprowa-
dzi³ innowacjê. Graliœmy z nim niesa-
mowit¹ pi³kê w Hoffenheim. To by³
ci¹g³y atak i napór na bramkê prze-
ciwnika, bez chwili oddechu. Na star-
cie sezonu byliœmy w czo³ówce ligi.
Nikt nie zna³ Hoffenheim, a nasz sys-
tem gry by³ czymœ nowym.

Rangnicka po telewizyjnym wy-
stêpie nazywano lekcewa¿¹co profe-
sorem. Po latach przyznano mu jed-
nak racjê. Potrafi³ wyjaœniæ Niem-
com taktykê i przekonaæ ich, ¿e
mo¿na graæ szybko i agresywnie.

Rangnick polaryzuje œrodowisko
kibicowskie. Dla jednych jest pi³kar-
skim lordem Vaderem, który przez
swoj¹ pracê w Hoffenheim i Lipsku
symbolizuje wszystko co z³e w obec-
nej pi³ce no¿nej. To on „skazi³” Bun-
desligê „plastikowymi” klubami. Dla
innych jest jednak bohaterem. Do dzi-
siaj w Hanowerze traktuj¹ go jak
zbawcê, który wprowadzi³ klub na sa-
lony po latach zapaœci. Gdy przyjecha³
z Hoffenheim po raz pierwszy, pod-
szed³ pod trybunê ultrasów i dosta³
owacjê na stoj¹co. W Schalke równie¿
wspominaj¹ go z sentymentem.

Jest jednym z nielicznych, którzy
równie dobrze radzili sobie na linii dy-
ryguj¹c pi³karzami jak i w dyrektor-
skich gabinetach. Rangnick powiedzia³
kiedyœ ¿artobliwie, ¿e nie wyobra¿a so-
bie bycia dyrektorem sportowym, bo
¿aden trener nie by³by dla niego wy-
starczaj¹co dobry. ¯ycie zmusi³o go
jednak do zmiany zdania. Wypalenie
zawodowe, na jakie cierpia³ zmusi³o go
do zrobienia kroku w ty³, choæ para-
doksalnie zrobi³ dwa w przód.

Zawsze mia³ silny zwi¹zek ze swo-
imi pi³karzami. ¯artowa³, ¿e jednym
z plusów bycia dyrektorem sporto-
wym jest ucieczka przed muzyk¹
w szatni. – Kiedy przestaniesz rozu-
mieæ ich lêki i aspiracje, to musisz
zrezygnowaæ z dalszej pracy – mówi³.
Doskonale zdawa³ sobie sprawê, ¿e
oprócz mozolnych treningów, od-
praw taktycznych i analiz ogromne
znaczenie maj¹ emocje. To czy pobu-
dzi pi³karzy do dodatkowego wysi³ku
podczas meczu, do heroicznego zry-
wu: – Taktyka i zasady s¹ niezwykle
wa¿ne, ale s¹ tylko œrodkiem do celu.
Moj¹ prac¹ jest poprawa graczy. Oni
pod¹¿aj¹ za tob¹ jeœli czuj¹, ¿e staj¹ siê
dziêki tobie lepsi. To najwiêksza
mo¿liwa i najszczersza motywacja. �
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Dyskonty i supermarkety 
zdominowały polski rynek 

Z danych firmy NielsenIQ wynika, że największy udział 
w obrocie wartościowym handlu wielkoformatowego oraz 
małoformatowego w Polsce mają dyskonty i supermarkety, 
w rękach których jest obecnie 53 proc. rynku, udziały 
hipermarketów spadły w 2020 r. do 10 proc. Pozostała część 
rynku, czyli 37 proc. należy do sklepów, których powierzchnia 
jest mniejsza niż 400 mkw., czyli dużych i małych sklepów 
spożywczych, placówek specjalistycznych oraz kiosków i stacji 
paliw.
Dla kontrastu warto dodać, że w Niemczech dyskonty 
i supermarkety mają aż 75 proc. rynku, zaś udział 
hipermarketów to 24 proc. Zupełnie odwrotną sytuację 
mamy we Francji gdzie rządzą hipermarkety, do których 
należy 64 proc. rynku, zaś do dyskontów należy jedynie 30 
proc. udziałów rynkowych. W obu krajach udziały rynkowe 
sklepów małoformatowych są marginalne.
Badacze NielsenIQ zaobserwowali w 2020 roku spadek 
częstotliwości wizyt w sklepach, jednak w tej chwili wyraźnie 
widać trend powrotu do stanu sprzed pandemii. Szczególnie 
dotknięte odpływem klientów były te kanały sprzedaży, gdzie 
była największa częstotliwość zakupów – czyli dyskonty, ale 
też sklepy specjalistyczne, jak piekarnie i sklepy tradycyjne.
Jeśli chodzi o liczbę sklepów ogółem, to pod koniec 2020 roku 
Nielsen naliczył w Polsce 94 400 placówek. Liczba ta spadła 
rocznie o około 2000. Przy czym w latach 2018 i 2019 były to 
spadki rzędu 4 proc. rocznie, natomiast w ostatnim roku było 
to około 2 proc., co oznacza, że mimo turbulencji związanych 
z pandemią nastąpiło wyhamowanie trendu spadkowego.
– Wśród hipermarketów obserwujemy w miarę stabilną 
sytuację z niewielkim trendem ujemnym. Na zakończenie 
roku liczba hipermarketów wyniosła 325, co oznacza spadek 
o 17 placówek. Głównie spowodowany wycofywaniem się 

Tesco. Nie wszystkie lokalizacje pozostaną sklepami, niektóre 
weszły w ręce deweloperskie i wyszły poza uniwersum 
handlowe – mówi Konrad Wacławik, Head of Retailer Services 
w Nielsen IQ. 
Jego zdaniem w 2020 roku kanał hipermarketów miał wiele 
kłopotów: pandemia i zamknięcie galerii handlowych, a także 
trend rosnącej popularności sklepów proximity.
– W przypadku supermarketów widzimy wzrost liczebności 
o 256 placówek. Kanał ten ma udział w koszyku spożywczym 
na poziomie 16 proc. i 11 proc. w koszyku chemicznym. 
W tygodniach pandemii supermarkety zyskały na sprzedaży, 
bo przestaliśmy robić zakupy wyjazdowe, a zaczęliśmy 
odwiedzać sklepy blisko domu. Format proximity potrafi 
szybko odpowiadać na potrzeby konsumentów, również za 
sprawą e-commerce. Liderem w rozwoju numerycznym jest 
sieć Dino, ale w pozostałych sieciach też ten wzrost następuje – 
mówi Konrad Wacławik.
Przełomowym wydarzeniem 2020 roku – zdaniem badaczy 
NielsenIQ – było odwrócenie trendu spadkowego małych 
sklepów. Od kilku lat obserwowaliśmy bowiem znikanie 
z rynku z małych i średnich sklepów spożywczych. Jednak 
w 2020 roku przybyło 589 placówek z tej kategorii. 
Dyskonty, które od dekady utrzymują trend wzrostowy, 
zyskiwały na znaczeniu zarówno w koszyku spożywczym 
jak i chemicznym. Zdaniem badaczy NielsenIQ to dlatego, 
że ludzie cenią kompaktowość tych sklepów, uważają, że 
bezpieczne jest tam robić zakupy.
NielsenIQ zwraca uwagę na to, że coraz więcej alkoholu 
kupujemy w dyskontach. W porównaniu do 2018 roku 
znaczenie dyskontów w sprzedaży produktów z tej kategorii 
wzrosło o 4 pp. (sprzedaż wartościowa). 

WWW.WIADOMOSCIHANDLOWE.PL

| WIADOMOŚCI HANDLOWE

Z pandemią najlepiej radzą sobie supermarkety, dyskonty i średnie placówki. W gorszej kondycji znalazły się 
najmniejsze sklepy i hipermarkety – wynika z webinaru NielsenIQ „2020 – zmiany w liczebności i strukturze handlu 
detalicznego”.

Jak sądzisz, jak będziesz kupować, gdy już skończy się pandemia i będzie można 
swobodnie dokonywać zakupów w sklepach stacjonarnych?

Raport Co (u)gryzie e-commerce 2021

	 prawdopodobnie dużo więcej będę 
kupować w sklepach stacjonarnych

	 prawdopodobnie część zakupów będę 
robić częściej ponownie w sklepach 
stacjonarnych, ale z niektórych zaku-
pów w Internecie już nie zrezygnuję

	 prawdopodobnie będę mimo wszystko 
kupować często w Internecie, bo do-
ceniam te zakupy za wiele aspektów, 
m.in. Wygodę

40% 36% 24%
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Polscy konsumenci chcą 
sklepów stacjonarnych
Ponad 80 proc. polskich konsumentów twierdzi, że nie 
wyobraża sobie kupowania wyłącznie w Internecie. 
Prawie 40 proc. z nich po pandemii zamierza częściej 
kupować w sklepach stacjonarnych.

Takie wnioski płynął z raportu „Co (u)gryzie 
e-commerce? 2021”. Czytamy w nim, że zakupy 
ograniczone jedynie do kanału internetowego wyobraża 
sobie tylko co piąty polski internauta, a także 28 proc. 
osób kupujących produkty w sieci. Co ciekawe najmłodsi 
konsumenci wcale nie należą do miłośników wyłącznego 
kupowania przez Internet. Taką wizję wskazuje jedynie 
11 proc. z nich. Jak czytamy w raporcie, bardziej 
przyjaźnie nastawieni do takiego scenariusza są badani, 
którzy kupują mobilnie – 30 proc. pozytywnych 
odpowiedzi oraz badani, którzy i tak już kupują 
najczęściej w sieci – 74 proc.
To zresztą nie dziwi, gdy spojrzymy na deklaracje 
związane z powrotem do zakupów w sklepach 

stacjonarnych po zakończeniu pandemii. Choć kanał 
internetowy ma się dobrze, to aż 40 proc. konsumentów 
twierdzi, że po zniesieniu restrykcji znaczną część 
zakupów będą znów robić w sklepach tradycyjnych. 
Dominują oczywiście przedstawiciele starszego 
pokolenia, ale w tej grupie znalazło się również aż 52 
proc. osób z generacji Z. Eksperci twierdzą, że w kanale 
digital zostaną osoby, które już teraz często kupują 
w sieci, mężczyźni oraz właściciele „chudszych portfeli”.
Twórcy raportu założyli też sytuację, że sklepy 
stacjonarne przestają istnieć, a wszyscy są zmuszeni 
kupować w sieci. Co ułatwiłoby poruszanie się 
i robienie zakupów w e-sklepach? Konsumenci zwracają 
uwagę szczególnie na dokładne zdjęcia produktowe, 
rozwiązania ułatwiające dobór produktu, jak esize.
me w eobuwie, wideo prezentujące dany produkt oraz 
utrzymywanie standardów opisu produktów.

WWW.WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
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| PSYCHOLOG RADZI

Poprzez dotyk dajemy  miłość, tworzymy więź, budujemy 
poczucie przynależności i akceptacji. Są jednak wokół nas 
osoby, o których zapominamy – nasi seniorzy. Dlaczego dotyk 
jest dla nich tak ważny?

W KWIETNIOWYM WYDANIU 
„CHARAKTERÓW” POLECAMY:

NA TEMAT

Podążając za Czułą Przewodniczką  
Jak wejść na kobiecą drogę do odzyskania 
samej siebie? Z Natalią de Barbaro rozmawia 
Edyta Żmuda

Kobieca złość – czyli jaka?  
Czy jako kobiety wciąż jesteśmy więźniarkami 
jednej narracji?

Kobieta jako (nie tylko) obiekt erotyczny  
Jaka jest historia słowa kobieta i co ta historia  
znaczy dziś?

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE 

Kto okłamuje sam siebie?  
W jaki sposób mentalizacja może nam pomóc 
lepiej rozumieć siebie i innych ludzi? 

Kiedy seks traktowany jest jako antidotum? 

Świat po końcu świata  
Czego dowiedzieliśmy się o potrzebie 
przynależności i sobie samych w ciągu roku 
pandemii? 

Proszę, tylko nie o barierach 

TRENING PSYCHOLOGICZNY

Trening dla wyczerpanych 

Czym jest FLOW – jak odnaleźć swoje uskrzy-
dlające aktywności? 

PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA

O sztuce brania  
Natalia de Barbaro 

Moc dotyku 80 Świat online – kim jestem, 
patrząc w kamerę?  
Jak nowe technologie wpływają na nasze 
relacje ze sobą i innymi? 

Matka swojej dorastającej córki  
Jak zadbać o dobrą relację i zdrowe granice 
w trudnym okresie, kiedy córka staje się 
kobietą?

Moc dotyku

Kiedy jesteśmy młodzi, dosyć łatwo przychodzi nam postrzegać dotyk jako 
coś oczywistego. Możemy zamknąć oczy lub zatkać uszy, aby wyobrazić 
sobie utratę jednego z tych zmysłów, ale trudno wyobrazić sobie niemoc 
odczuwania dotyku. Choć w miarę upływających lat nasz zmysł dotyku 
stopniowo się pogarsza, jego znaczenie jest niezmiennie istotne. Osoby 
w podeszłym wieku bywają mniej wrażliwe na dotyk, niemniej jednak to 
właśnie one najbardziej go potrzebują. Gdy starzejemy się, dochodzi do osła-
bienia funkcji czuciowych. W wieku około dwudziestu lat zaczynamy tracić 
zakończenia nerwowe znajdujące się w skórze, które są odpowiedzialne za 
odbieranie bodźców z otoczenia, takich jak dotyk, niska lub wysoka tempe-
ratura, ból – około 1% rocznie. Osoba w wieku osiemdziesięciu lat posiada 
średnio tylko jedną czwartą receptorów dotyku, jakie występują u dwudzie-
stolatka. Ta utrata następuje tak stopniowo, że możemy jej nawet nie zauwa-
żyć, niemniej jednak wpływa na jakość naszego życia. Ponadto wraz z wie-
kiem skóra staje się cieńsza i mniej elastyczna. Jest to jeden z czynników, 
które zmniejszają naszą wrażliwość na ból i temperaturę. Słabe krążenie 
i niektóre leki również mogą mieć niekorzystny wpływ na zmysł dotyku. 
Jego funkcjonowanie może być pogorszone w różnym stopniu u poszczegól-
nych osób i zachodzić wolniej w przypadku niewidomych, u których zmysł 
dotyku jest znacznie lepiej wykształcony i wykorzystywany w większym 
stopniu. Warto podkreślić jednak, że mimo zachodzących zmian związa-
nych z wiekiem, nasza potrzeba bycia dotykanym wzrasta. Niestety, wraz 
z upływem lat okazji do doświadczenia dotyku często jest mniej.

DLACZEGO DOTYK JEST TAK WAŻNY?

Zmysł dotyku odgrywa znaczną rolę nie tylko w komunikacji międzyludz-
kiej, ale również w kwestii zdrowia. Martin Grunwald, psycholog i autor 
książki „Homo hapticus. Dlaczego nie możemy żyć bez zmysłu dotyku” pod-
kreśla, że konsekwencje pozbawienia dotyku są widoczne już od najwcze-
śniejszych lat życia. Pozbawianie noworodka dotyku jest niezwykle groźne 
i może mieć katastrofalne skutki – jego rozwój jest spowolniony, istnieje 
ryzyko pojawienia się poważnych zaburzeń poznawczych i beha-
wioralnych. Dotyk ma kluczowe znaczenie dla zbudowania 
tej pierwszej więzi emocjonalnej z rodzicem oraz dla 
stworzenia wyjątkowego doświadczenia bycia 
człowiekiem. Choć deprywacja dotyku nie 
występuje tak powszechnie wśród 
młodszych osób dorosłych, 
niemniej z wiekiem i w wa-
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runkach odosobnienia staje się znacznym problemem dla wielu starszych. 
Niestety osoby żyjące samotnie na co dzień doświadczają dotyku w niewielu 
sytuacjach. Wynika to zazwyczaj z tego, że w przypadku seniorów obser-
wujemy większe prawdopodobieństwo mieszkania w pojedynkę. Często 
zdarza się, że małżonek/małżonka i bliscy przyjaciele już nie żyją, a pozostali 
członkowie rodziny mieszkają w innych miastach i wizyty składane przez 
krewnych lub znajomych nie są częste. Ponadto, wielu seniorów jest odosob-
nionych ze względu na inne ograniczenia fizyczne, takie jak utrata możliwo-
ści prowadzenia samochodu czy zmaganie się z przewlekłą chorobą, która 
uniemożliwia wyjście z domu. Wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do 
deprywacji dotyku u osób starszych.
Czasem jedyny „dotyk”, jakiego doświadczają niektórzy seniorzy, to ten pod-
czas badania lekarskiego. Ten brak kontaktu może doprowadzić do poczucia 
samotności i depresji. Mając na uwadze powyższe korzyści płynące z doty-
ku, coraz istotniejsze staje się znalezienie sposobów na częstsze kontakty 
międzyludzkie, w szczególności wśród osób starszych. Dobra wiadomość jest 
taka, że istnieje wiele różnych sposobów na wykorzystanie mocy dotyku. 
Niektórzy specjaliści zalecają osobom starszym poddawanie się systema-
tycznym, profesjonalnym masażom. Choć masaż nie przekaże czułości, 
siła dotyku wykorzystywana podczas niego pomaga zredukować poziom 
napięcia, może także poprawić krążenie krwi w organizmie oraz przynieść 
ulgę przy zapaleniach stawów. Również oksytocyna uwalniana podczas tego 
procesu przynosi uczucie komfortu. U mieszkańców domu opieki z proble-
mami poznawczymi, których poddano terapii będącej połączeniem masażu, 
jogi i interakcji fizycznych ze zwierzętami terapeutycznymi, poprawie uległa 
jakość snu oraz szereg zachowań w porównaniu z mieszkańcami, których 
poddano tradycyjnej terapii farmakologicznej.  Zastąpienie masażu całego 
ciała masażem stóp czy dłoni może być równie korzystne dla organizmu. 
Nawet samo pocieranie własnej skóry pod prysznicem może mieć działanie 
terapeutyczne, jako że zwiększa ono aktywność wzdłuż nerwu błędnego, 
biegnącego od pnia mózgu do brzucha. Stymulowanie go daje wiele korzyści 
całemu organizmowi – od lepszego trawienia do skoku poziomu serotoni-
ny będącej neuroprzekaźnikiem poprawiającym nastrój. Dr Tiffany Field, 
dyrektor Instytutu Badań nad Dotykiem z Uniwersytetu Miami, autorka 
książki „Dotyk” wskazuje, że dotykanie może mieć nawet lepsze korzyści niż 
bycie dotykanym. W jej badaniu grupa ochotników o średniej wieku siedem-
dziesięciu lat była trzy razy w tygodniu poddawana masażom. Następnie 
ci sami ochotnicy masowali niemowlęta w przytułku przez okres trzech 
tygodni. Obie czynności przynosiły korzyści, niemniej jednak po masowaniu 
dzieci odnotowano w grupie niższy poziom hormonów stresu, uczestnicy też 
rzadziej wybierali się do lekarzy i mieli więcej interakcji społecznych.

MAGDALENA LESZKO
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Podążając za Czułą 
Przewodniczką 
Edyta Żmuda rozmawia z Natalią de Bar-
baro o tym, co nas hamuje, a co pomaga 
w drodze do odzyskania samej siebie.

„Po czym rozpoznam, że mam w sobie 
Czułą Przewodniczkę? 
Myślę, że każdy ją ma w sobie w spo-
sób przyrodzony, choć czasem jej głos 
jest zagłuszany albo tracimy do niego 
dostęp. Dostajemy różnego rodzaju 
podpowiedzi ze świata. Są wśród nich 
głosy, które brzmią nachalnie, narzu-
cają się; podobnie głośni, nachalni 
bywają nauczyciele uzurpatorzy. Nie da 
się przed nimi uciec bez świadomego 
wysiłku, tak jak nie sposób nie słyszeć 
walącej po uszach reklamy jakiegoś no-
wego telefonu czy aplikacji, dzięki której 
rzekomo będziemy mieć świetne życie”.

„Proszę, tylko nie  
o barierach”  
tekst: JOANNA STRZAŁKO

 „Proszę, tylko nie o barierach! – wy-
krzykuje 33- letnia Anna, gdy zadaję 
pierwsze pytanie. – Mam już serdecznie 
dość postrzegania nas, osób z niepełno-
sprawnościami, jako tych, którzy ciągle 
z czymś walczą. Och, jacy jesteśmy 
dzielni, że wychodzimy z domu, słyszę. 
Proszę mi wierzyć – ten mit herosa jest 
potwornie męczący. Nie, nie jestem 
dzielna – odpowiadam tym, którzy mnie 
raczą takimi komplementami. Jestem 
kobietą, chodzę na protesty, na randki, 
do fryzjera, gdyż mam taką możliwość. 
Dzielne to są osoby, które mieszkają na 
czwartym piętrze, bez windy. Nie wiem, 
jak wytrzymują psychicznie, ja bym nie 
dała rady”.
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padku likwidacji firmy tracą pracę. 
Z badań znajdujących się na stronie 
UOKiK wynika, iż odsetek firm dekla-
rujących problemy z przeterminowa-
nymi płatnościami w Polsce waha się 
między 80-90%. 
Zatory płatnicze wykazują w ostat-
nich latach tendencję wzrostową 
w zastraszającym tempie. Spowol-
nienie gospodarcze ostatniej dekady, 
spadek zamówień i nierzetelność 
kontrahentów oraz niska moralność 
płatnicza to czynniki warunkują-
ce występowanie i wzrost zatorów 
płatniczych w Polsce. Ich negatywny 
wpływ na funkcjonowanie wielu 
firm ma poważne konsekwencje dla 
całej gospodarki, spowalniając tempo  
jej wzrostu.

Na stronie Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów (UOKiK) znajduje 
się definicja zatorów płatniczych, 
która określa, że występują one ,,gdy 
przedsiębiorca nie otrzymuje na czas 
swoich pieniędzy od kontrahenta. 
Jest to takie nagromadzenie zadłużeń, 
które przechodzi na kolejne powiązane 
z nim podmioty, negatywnie wpływa-
jąc na całe otoczenie biznesowe. Zatory 
płatnicze wywołują w gospodarce efekt 
domina czy kuli śnieżnej: przedsiębior-
cy, którzy nie otrzymują w terminie 
zapłaty za dostarczone przez siebie 
towary lub wykonane usługi, w kon-
sekwencji nie mają środków na dalszą 
spłatę własnych zobowiązań wobec 
kontrahentów, wywołując te same 
problemy u kolejnych podmiotów”.

POWAŻNY PROBLEM

Zatory płatnicze to jeden z najwięk-
szych problemów polskiej gospodarki, 
a także przeszkoda w prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Problem 
ten dotyczy głównie sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw: zwiększają 
koszty ich działalności, utrudniają 
rozwój, a w czasach pandemii – mogą 
decydować o „być albo nie być”. 
Przedsiębiorcy, którzy notorycznie 
nie otrzymują w terminie zapłaty za 
dostarczane towary lub usługi, w kon-
sekwencji nie są w stanie regulować 
własnych zobowiązań. Dotknięci pro-
blemem zatorów płatniczych, w oba-
wie przed problemami finansowymi, 
ograniczają nakłady na inwestycje lub 
podwyższają ceny wyrobów i usług. 
Pracownicy zarabiają mniej, a w przy-

ROZWIĄZANIA PRAWNE

Problem zatorów płatniczych dotyczy 
nie tylko Polski – występuje on w wie-
lu krajach Unii Europejskiej. Najważ-
niejsze regulacje w tym zakresie to 
dyrektywa nr 2011/7/EU w sprawie 
zwalczania opóźnień w płatnościach 
w transakcjach handlowych oraz pol-
ska ustawa z dnia 8 marca 2013 roku 
o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych.
Jednym z rozwiązań prawnych ma-
jących na celu ograniczenie zatorów 
płatniczych jest zakaz nadmiernego 
opóźniania się ze spełnianiem świad-
czeń pieniężnych. Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
prowadzi postępowania i nakłada 
administracyjne kary pieniężne na 
podmioty łamiące ten zakaz.

Nadmierne opóźnianie się ze speł-
nianiem świadczeń pieniężnych ma 
miejsce w przypadku, gdy w okresie 
3 kolejnych miesięcy suma wartości 
świadczeń pieniężnych niespełnio-
nych oraz spełnionych po terminie 
przez ten podmiot wynosi co najmniej:
•	 5	mln	zł	–	w stosunku	do	postępo-

wań wszczętych w latach 2020-
2021,

•	 2	mln	zł	–	w stosunku	do	postępo-
wań wszczętych od 2022 r.

Niedotrzymywanie terminów w ra-
mach transakcji handlowych stanowi 
negatywny element współczesnej 
gry rynkowej, której zasady dyktują 
zwykle jej silniejsi uczestnicy, a zatory 
płatnicze stanowią poważną barierę 
dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

| PRAWO I FINANSE

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga utrzymania równowagi �nansowej. Jej brak 
powoduje, że przedsiębiorstwo nie posiada wystarczających zasobów pieniężnych, aby funkcjonować 
na bezpiecznym poziomie. Jednym z objawów takiej sytuacji są zatory płatnicze.

Zatory płatnicze 

Agnieszka Orzeszko
Pracownik ds. windykacji
Pretorius Sp. z o.o.

Jak podał w marcu 2019 r. BIG 
InfoMonitor, w pierwszym kwartale 
tego roku odsetek przedsiębiorstw, 
którym kontrahenci w ostatnich 
sześciu miesiącach opóźnili 
płatności o ponad 60 dni, 
wyniósł 49 proc. W analogicznym 
okresie 2018 r. było to 53 proc., 
a w ostatnim kwartale 2018 r. - 54 
proc. Najgorzej pod tym względem 
było w budownictwie i transporcie 
- w tych branżach ponad 60 proc. 
ªrm dotknęły takie problemy. Na 
drugim biegunie był przemysł – tu 
kłopotów z nieterminowością 
kontrahentów doświadczyło 43 
proc. przedsiębiorstw.
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T-Racers Turbo Wheel 
Cena: 39,99 zł
Producent: Magic Box Int. Toys

Otwórz T-Wheel i poczuj na 
własnej skórze emocje wyści-
gów samochodowych! Który  
z 8 różnych kierowców ukrywa 
się w środku? Rozpakuj 5 sa-
szetek ukrytych w T-Wheel, aby 
złożyć swoje auto. Pamiętaj, że 
każdą część można wymieniać 
z innymi T-Racersami i w ten 
sposób nadać każdemu pojaz-
dowi indywidualny charakter. 
W serii T-Racers jest ponad 500 
różnych możliwych kombinacji!
Pudełko zawiera 1 część 
przednią auta, 1 kabinę,  
1 część tylną auta, 4 koła,  
1 kierowcę.

Książka do 
kolorowania 
SuperThings seria 
Secret Spies 

Cena: 24,99 zł
Wydawca: Ediba Polska sp. z o.o.

SuperThings to przedmioty 
codziennego użytku zmienione 
z Superbohaterów i Złoczyńców. 
Książka skierowana do małych 
fanów SuperThings i ich przygód 
z Kaboom City. W środku znajdu-
ją się ciekawe obrazki do kolo-
rowania z postaciami popularnej 
serii, a przy okazji kilka zagadek 
i łamigłówek. Do książki dołączo-
ne są aż 3 figurki SuperThings. 

Książka do 
kolorowania MojiPops 
Adventure 

Cena: 24,99 zł
Wydawca: Ediba Polska sp. z o.o.

MojiPops to bohaterki bestsel-
lerowej kolekcji dla dzieci, któ-
re potrafią wyrażać i zmieniać 
emocje. Wystarczy odwrócić 
ich buzię i gotowe! W środku 
książki czeka na dzieci mnó-
stwo obrazków do kolorowania 
z najnowszej serii Adventure 
oraz sporo informacji na temat 
postaci z ich ulubionej serii. Do 
książki dołączone są aż  
3 figurki MojiPops.

1

Libro MojiPop coloreo adventure POL.indd   1 3/12/21   10:49 AM

Nasz Kolporter
Twoja reklama!
Przedstaw swoją ofertę sprzedawcom
i kontrahentom Kolportera

Kontakt w sprawie reklamy
tel. 41 367 82 24
e-mail: naszkolporter@kolporter.com.pl
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Trendy w handlu 
w lutym 

W 2021 r. luty był znacznie chłodniej-
szy i miał o jeden dzień mniej niż rok 
wcześniej (2020 r. był rokiem przestęp-
nym), dlatego sprzedaż w porównaniu 
rok do roku była znacznie niższa. 
Po odliczeniu jednego dodatkowego 
dnia z lutego 2020 r. spadek wartości 
w ujęciu rdr wynosi 3,5%. Trzeba też 
pamiętać, że luty 2020 r. był ostatnim 
miesiącem względnej normalności 
przed pandemią, a styl życia i zwyczaje 
zakupowe klientów zakupowych  były 
trochę inne niż obecnie. W lutym 2021 r. 
w porównaniu z analogicznym okresem 
rok wcześniej klienci sklepów mało-
formatowych znacznie mniej, bo aż 
o 15%, wydali na słodycze (szczególnie 
impulsowe – batony, wafelki czy rogali-
ki), a także napoje (szczególnie w małych 
opakowaniach), niewielkie wzrosty 
odnotowały natomiast produkty 
związane z częstszym przebywaniem 

w domu i przygotowaniem posiłków, jak 
np. przyprawy, przetwory warzywne 
i owocowe, paczkowane wędliny i sery. 

MNIEJ TRANSAKCJI

Luty br. był mroźny i śnieżny, co w po-
łączeniu z drugą falą pandemii mocno 
wpłynęło na liczbę transakcji (spadek 
o 23% w porównaniu z lutym 2020 r.), 
a także przyczyniło się do spadku 
sprzedaży m.in. piwa (w lutym sprze-
dało się o 11% mniej opakowań piwa 
niż w lutym 2020 r.) czy wody (spadek 
o 13% w ujęciu rdr). Warto jednak dodać, 
że w porównaniu ze styczniem 2021 r.  
sprzedaż wody wzrosła o 4% zarów-
no w liczbie opakowań, jak i wartości 
sprzedaży, spadła natomiast sprzedaż 
napojów gazowanych (o 4% mniej niż 
w styczniu pod względem liczby opako-
wań i o 8% w przeliczeniu na litry), czyli 
kategorii najbardziej dotkniętej podat-

kiem cukrowym. Zmiany te są jeszcze 
bardziej znaczące w ujęciu rdr – w lu-
tym 2021 r. klienci sklepów małofor-
matowych kupili o 25% litrów napojów 
gazowanych mniej niż w lutym 2020 r., 
jednak ogromny wzrost cen (o 24% za 
litr) sprawił, że ich wydatki na tę katego-
rię pozostały na podobnym poziomie. 

PODATEK A „MAŁPKI”

Nowy podatek przyniósł też duże zmia-
ny w innej ważnej dla sklepów małego 
formatu kategorii – wódek. Wyższe 
ceny wódek w najmniejszych opakowa-
niach i znacznie mniejsza opłacalność 
ich zakupu przyczyniły się do głębokich 
spadków „małpek” (w lutym 2021 r. 
sprzedano o 25% mniej opakowań mał-
pek smakowych i o 30% mniej małpek 
czystych) i większego zainteresowania 
wódkami w opakowaniach 500 ml, 
szczególnie tych z najniższej półki ce-
nowej. Nie zrekompensowało to jednak 
spadków odnotowanych na małych 
opakowaniach, dlatego w lutym 2021 r. 
łącznie sprzedaż wódki czystej w ujęciu 
wolumenowym spadła o 10% w po-
równaniu z analogicznym okresem rok 
wcześniej, natomiast wódki smakowej 
aż o 17% (w ujęciu wartościowym spadki 
te były znacznie niższe). W porównaniu 
ze styczniem obie te kategorie odnoto-
wały spadek o około 10%. 
W lutym 2021 r. średnia wartość para-
gonu w sklepach  małoformatowych do 
300 m2 wyniosła 19,45 zł, czyli o 20% 
więcej niż rok wcześniej i nieco mniej 
niż w styczniu 2021 r.

ELŻBIETA SZAREJKO, CMR 
*SKLEPY MAŁOFORMATOWE DO 300 M KW. OBEJMUJĄ: 

MAŁE SKLEPY SPOŻYWCZE DO 40 M KW., ŚREDNIE SKLEPY 
SPOŻYWCZE 41-100 M KW., DUŻE SKLEPY SPOŻYWCZE 101-

300 M KW. ORAZ SPECJALISTYCZNE SKLEPY ALKOHOLOWE.

Jak pokazują dane CMR Panel, w lutym 2021 r. łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych 
do 300 m2 była tylko o 7,4% niższa niż w lutym 2020 r. i o 3,4% niższa niż w styczniu 2021 r. W lutym 
spożywcze sklepy małego formatu odwiedziło o 2% mniej klientów niż w styczniu i aż o 23% mniej niż 
w lutym 2020 r.

| STATYSTYKI
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PATENTY PATENTY

Całą chwałę za postępy na siłowni zwykle zbiera białko, 
ale dawka łatwo przyswajalnej energii też się przyda, 

żeby nie dopuścić do pożerania mięśni przez katabolizm. 
Potreningowy szejk powinien więc zawierać węglowodany 
i białko w proporcjach 3:1. Jeśli akurat robisz masę, dołóż 

węgli, żeby proporcje były 4:1. 

SŁODKIE WSPOMNIENIA
Lepiej zapamiętujemy, gdzie stoją produk-
ty wysokokaloryczne niż te zawierające 
mniej kalorii. Badacze sprawdzili to, roz-
stawiając na stołach różne produkty, które 
ochotnicy mogli wąchać i próbować. 
Potem uczestników poproszono o wska-
zanie, gdzie znajdowały się np. lody, a gdzie 
marchewka. Okazało się, że produkty 
bogate w kalorie zapadały w pamięć głę-
biej. To wina ewolucji. 

CO W NUMERZE?
• Lara Gessler opowiada 

o tym, jak dziecko zmieniło 
jej postrzeganie świata. 

• Jak używać przepony, żeby 
odetchnąć wreszcie pełną 

piersią i mieć więcej energii.
• Jak działa dieta przerywa-

na, czyli jedzenie tylko  
w określonych porach.

• Czy macierzyństwo musi 
oznaczać koniec przyjaźni?

  
KUBEK KAKAO
Chcesz mieć zdrowe serce?  
Pij więcej kakao. Ono jest nie 
tylko bardzo smaczne, ale też 
zdrowe. Badania w ramach  
projektu FLAVIOLA wykazały, 
że spożycie flawanoli z kaka-
owca jest korzystne dla układu 
krążenia nawet u zdrowych 
kobiet i mężczyzn. Na zdrowie!

„New England Journal for Medicine” donosi,  
że nawet tyle można schudnąć z pomocą leku  

stosowanego obecnie w leczeniu cukrzycy typu 2.  
Lek będzie intensywnie badany, bo dziś jest już oczywi-

ste, że otyłość to choroba, a nie problem wyłącznie 
estetyczny. 

20%

3:1

Jak wynika z badań uczonych z Washington University 
School of Medicine, warto trenować na siłowni, bo im więcej 
siły w mięśniach, tym mniejsze ryzyko myśli samobójczych.

Siła mięśni i umysłu

 
CO W NUMERZE?
• Jak się pozbyć z głowy 

tzw. brain fog?
• Fitness w wersji slow  

– ruszaj się tak, żeby się  
nie spocić.

• Sen funkcjonalny. Prze-
stań traktować sen jako 
odpoczynek po ciężkim 

dniu, a zacznij jako przygo-
towanie do jutra.

• Jak trafić na okładkę MH.

Lepszy humor  
w 2 minuty

Masz wszystkiego dosyć i nic Ci się nie chce? Wskocz 
pod przysznic, ale nie gorący! Temperaturę ustaw na 

około 20 °C. Badania uczonych z Virginia Commonwe-
alth University wykazały, że 2-3 minuty chłodnej 

kąpieli poprawiają nastrój, a nawet potrafią złagodzić 
objawy depresji.

Reklama MH i WH do Kolportera 193x268 03_2021_porady i tipy.indd   1 15.03.2021   16:00:35
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Czytelnicy
a reklama w prasie

Badanie „Zaangażowanie w reklamę” 
złożone jest z trzech pomiarów oraz 
z trzech rodzajów danych. Badanie 
łączy dane czytelnicze, dane Związku 
Kontroli Dystrybucji Prasy o sprzedaży 
egzemplarzowej tytułów oraz wyniki 
pasywnego pomiaru reklamy prasowej. 
Reklama prasowa mierzona jest za 
pomocą eyetrackera, który precyzyjnie 
śledzi ruchy gałki ocznej czytelnika 
podczas lektury tytułów prasowych. 
Poniżej prezentujemy dane dla reklam 

Polskie Badania Czytelnictwa opublikowały nowy raport „Zaangażowanie w reklamę”, który pokazuje 
odbiór reklam prasowych przez czytelników w okresie od sierpnia 2020 do stycznia 2021 r.    

prasowych w dwóch wskaźnikach 
w podziale na periodyczności oraz 
grupy celowe: 
adExposure – liczba kontaktów czytel-
nika z jedną reklamą w piśmie podczas 
całego życia wydania pisma i wielu 
kontaktów czytelnika z wydaniem. 
Czytelnik statystycznie sięga po jedno 
wydanie pisma więcej niż raz, a więc 
zwiększa to liczbę kontaktów z reklamą.
adExposureTime – określa ile sekund 
czytelnik spędził na jednej reklamie w pi-

śmie podczas całego życia wydania pisma 
i wiele kontaktów czytelnika z wydaniem.

DZIENNIKI

Wśród dzienników ogólnopolskich na 
pierwszy miejscu jest „Przegląd Sporto-
wy”, którego czytelnik ma 11 kontaktów 
z jedną reklamą w tym piśmie. Nato-
miast czytelnik „PS” ogląda jedną rekla-
mę w ciągu całego życia wydania tego 
pisma przez 7 sekund. Drugie miejsce 
w tym segmencie zajął „Super Express” 
(odpowiednio 10/6s.), a trzecie „Dziennik 
Gazeta Prawna” (10/6s.). 

TYGODNIKI

W gronie tygodników na czele jest „To 
& Owo”. Czytelnik tego tygodnika ma 
23 kontaktów z jedną reklamą, a jedną 
reklamę w ciągu całego życia wydania 
tego pisma ogląda przez 14 sekund. 
W czołówce są także „Tele Tydzień” 
(20/12 s.) i „Motor” (19/11 s.).

DWUTYGODNIKI

W tym segmencie pierwsze miejsce zajął 
dwutygodnik „TV 14”, którego czytel-
nik ma 27 kontaktów z jedną reklamą, 
natomiast jedną reklamę w ciągu całego 
życia wydania tego pisma ogląda przez 16 
sekund. Na drugim miejscu jest „Tele Świat” 
(21/12 s.), na trzecim „Tele Max” (20/12 s.).

MIESIĘCZNIKI

Wśród miesięczników mocną pozycję 
ma „Komputer Świat”. Czytelnik tego 
pisma ma 19 kontaktów z jedną rekla-
mą, jedną reklamę w ciągu całego życia 
wydania tego pisma ogląda przez 11 
sekund. Na podium znalazły się jeszcze 
„Men’s Health” (19/11 s.) oraz „Auto Moto. 
Magazyn Zmotoryzowanych” (18/10 s.)

GK 
ŹRÓDŁO: PBC

ADEXPOSURE: LICZBA KONTAKTÓW CZYTELNIKA Z JEDNĄ REKLAMĄ W PIŚMIE. (KOLOR GRANATOWY)
ADEXPOSURETIME: CZAS, JAKI CZYTELNIK OGLĄDA JEDNĄ REKLAMĘ W CIĄGU CAŁEGO ŻYCIA 
WYDANIA PISMA. (KOLOR NIEBIESKI)

DWUTYGODNIKI

MIESIĘCZNIKI
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Sprzedawaj 
PRENUMERATY 

TECZKOWE
ZALETY DLA SPRZEDAWCÓW

•  Masz zagwarantowaną sprzedaż 

przez cały miesiąc 

•  zyskujesz stałych klientów, 

którzy codziennie będą odwiedzali 

Twój punkt sprzedaży

•  masz możliwość automatycznego 

przedłużania prenumeraty teczkowej 

na kolejny miesiąc

ZALETY DLA KLIENTÓW

•  najkorzystniejsza cena „Wyborczej” 

w prenumeracie teczkowej

•  dogodny sposób i miejsce odbioru

•  gwarancja dostępności

•  gwarancja zakupu

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

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

Egzemplarze prenumeraty teczkowej otrzymasz wraz z  bieżącą dostawą prasy. 

Cena sugerowana – około 15 % rabatu w stosunku do średniej ceny egzemplarzowej. Oferta dotyczy wydań „Wyborczej”  
o zawartości odpowiadającej niższej z cen podanych na egzemplarzu.

  Informuj klientów  
o prenumeracie teczkowej

 Przyjmuj zamówienia

  Zyskaj nowych,  
stałych klientów!



Katarzyna Grochola
„Zjadacz czerni 8”  
Wydawnictwo Literackie 

Nowa powieść Katarzyny 
Grocholi – o miłości. Misterna 
mozaika postaci, miejsc i zda-
rzeń. Zaskakujący splot ludzkich 
losów, których tylko z pozoru nic 
nie łączy. I ON – zjadacz czerni. 

I tajemnicze 8. A o czym jest ta powieść? Nie chcemy 
zdradzać zbyt wiele... W „Zjadaczu czerni 8” historie 
bohaterów łączą się we wzór, który dla nich pozostaje 
nierozpoznany, a mimo to ma sens, jak wiele sytuacji, 
miejsc i zdarzeń w naszym życiu. 
Miłość nie jest jednowymiarowa, określona i zamknię-
ta w ramie. Nie sprowadza się tylko do tęskniących za 
czułym dotykiem kochanków. Jest szansą na człowie-
czeństwo, mimo wszystko i na przekór. I jeśli podej-
miemy próbę zrozumienia drugiego człowieka, może 
zdarzyć się cud. I o tym jest ta poruszająca powieść. 
O tęsknocie, nadziei i głębokim sensie przypadków, za 
które nie zawsze jesteśmy wdzięczni losowi.

Krzysztof Bochus  
„Czarny manuskrypt” 
Skarpa Warszawska 

Mroczny kryminał rozgrywający 
się w fascynujących latach 30. XX w. 
na niemieckim Pomorzu. Miastem 
Marienwerder (Kwidzyn) wstrząsają 
krwawe morderstwa, których ofiarą 
padają księża z parafii sąsiadującej 

z katedrą i zamkiem krzyżackim. Tropy wiodą także do 
zamku w Marienburgu (Malborku). Autor kreuje niezwykły 
świat, zaludniony przez fałszywych chrześcijan, piękne 
kobiety z przeszłości, samobójców, fanatycznych nacjonali-
stów i członków tajemnego bractwa, rojącego o odbudowie 
wielkiej Rzeszy. Akcja schodzi – dosłownie i w przenośni 
– do podziemi, ukrytych korytarzy i krypt krzyżackich 
zamczysk, w których zatrzymał się czas.
Prowadzący dochodzenie radca kryminalny Christian 
Abell, zmierzyć się musi nie tylko z wyrachowanym 
mordercą, ale także z własną przeszłością, wiążącą go 
z rodzinnym miastem. Pełne napięcia śledztwo się kom-
plikuje. Nic nie jest oczywiste, kolejne hipotezy prowadzą 
donikąd. 

| DOBRE DO CZYTANIA

Abby Jimenez 
„To tylko przyjaciel” 
Muza 

Ta powieść może się stać się hitem 
nadchodzącego lata. „To tylko przy-
jaciel” to świetnie napisana, subtelna 
i zabawna komedia romantyczna 
w stylu kultowych filmowych 

historii. Abby Jimenez przekonuje w niej, że marzenia 
się spełniają, a prawdziwa miłość może pokonać wszelkie 
przeszkody. 
Kristen Peterson ceni w życiu niezależność i przyjaźń. Nie 
ma czasu dla facetów, którzy nie rozumieją jej poczucia 
humoru, ma go za to zawsze dla przyjaciół, ukochanego 
psa i własnej firmy. Chciałaby mieć czas także dla swojego 
chłopaka Tylera, niestety on karierę w armii na zagra-
nicznych kontraktach. Czas na macierzyństwo nigdy 
dla Kristen nie nadejdzie, niedługo przejdzie operacje, 
po której nie będzie mogła mieć dzieci. Wcześniej jednak 
odbędzie się ślub jej przyjaciółki, Sloan. Kiedy Kristen po-
znaje drużbę pana młodego, czuje że pojawia się między 
nimi niewytłumaczalnie silna chemia.  

Krystyna Mirek 
„Gdzie jest happy end?”
Edipress Książki

Liwia prowadzi zwyczajne życie. 
Mieszka w szarym domu, samot-
nie wychowuje córkę i pracuje 
w korporacji, wypełniając wciąż 
te same zestawienia. Niezwy-

kłe ma tylko imię i marzenia, o których nikt nie wie. 
Wkrótce jej czterdzieste urodziny, więc marzy , żeby 
choć raz odbyły się inaczej. Zanosi się jednak na kolej-
ną, przygotowaną przez jej mamę, oszczędną kolację.
Kilka dni przed tym wydarzeniem codzienną rutynę 
zaburza nadejście tajemniczej przesyłki. Jest to kosz 
pełen dorodnych jagód. I pewnie nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że jej mama nagle zaczyna się 
zachowywać bardzo nieracjonalnie. Ile wiemy o swoich 
rodzicach? Kim byli, zanim się urodziliśmy? Co sprawiło, 
że dziś bywają nadmiernie ostrożni, czasem smutni i nie 
zawsze wierzą w miłość? Liwia znajdzie odpowiedź na 
te pytania i choć do tej historii niełatwo będzie dopisać 
happy end, zrobi wszystko, by jej się udało.
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Wnętrza to nowoczesny przewodnik 
po tematyce wykańczania i urządzania wnętrz. 
Magazyn w sposób kompleksowy omawia
zagadnienia dotyczące planowania i dekoracji 
łazienki, kuchni i pokoi. 

Zasady Porady Inspiracje

Powrót do
świata natury

2021

Najważniejsze reguły, które 
pomogą urządzić wygodne 
i funkcjonalne mieszkanie.

Ponad 30 artykułów z cennymi 
poradami na temat wykańczania 
kuchni, łazienki i salonu.

Blisko 1000 zdjęć, arażacji, 
stylowe pomysły, niebanalane 
rozwiązania, najnowsze trendy.

Otwórz się na piękno przyrody 
i zaproś ją do wnętrza.

Zaplanuj z nami salon,
kuchnię i łazienkę

2021
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Ponad 30 artykułów z cennymi 
poradami na temat wykańczania 
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Jeżeli polubimy 
nasz dom, łatwiej 
przetrwamy trudne 
czasy. Zadbajmy więc 
o nasze wnętrza, 
a one odwdzięczą się 
przywracając życiu 
harmonię i spokój 
myślom. 

MAGAZYN WNĘTRZA MOŻESZ ZAMÓWIĆ U SWOJEGO KOLPORTERA.



| HISTORIA PRASY 

Korespondentka
na wojnie

SPEŁNIONE MARZENIE

Podobno już w dzieciństwie 
Martha wiedziała, że zostanie 
dziennikarką i pisarką. Skoń-
czyła szkołę  średnią i w 1926 
r. rozpoczęła studia, ale szybko 
je rzuciła, bo chciała pisać. 
Zaczęła publikować artyku-
ły w czasopiśmie „The New 
Republic”. Zdeterminowana, 
by zostać korespondentką za-
graniczną, w 1930 r. wyjechała 
do Paryża, gdzie przez dwa 
pracowała w biurze United 
Press. Później podróżowała 
po Europie, a swoje korespon-
dencje zamieszczała gazetach 
wychodzących w Paryżu i St. 
Louis. Była też aktywistką 
ruchu pacyfistycznego.  
Po powrocie do Stanów Zjed-
noczonych w 1932 r. Martha 
zaprzyjaźniła się z Pierwszą Damą, Eleanor Roosevelt, 
której pomagała w prowadzeniu korespondencji. Jako 
dziennikarka pisała o Wielkim Kryzysie, dokumentowała 
życie bezdomnych. Podczas rodzinnej wycieczki bożona-
rodzeniowej w 1936 r. do Key West na Florydzie poznała 
Ernesta Hemingwaya. Razem zdecydowali udać się do 
Hiszpanii, gdzie trwała wojna domowa. Martha pisała 
z frontu korespondencje do tygodnika „Colliera”. Potem 
przebywała w Niemczech, Czechosłowacji, a po wybuchu II 
wojny światowej w Finlandii, Hongkongu, Chinach, Birmie, 
Singapurze i Anglii. Była jedyną kobietą, która wylądowała 
w Normandii w D-Day 6 czerwca 1944 r., a także jednym 
z pierwszych dziennikarzy, którzy relacjonowali wyzwole-
nie obozu koncentracyjnego w Dachau. 
Po wojnie pisała o wojnie w Wietnamie, konfliktach arab-
sko-izraelskich w latach 60. i 70. i o wojnach domowych 
w Ameryce Środkowej. Miała ponad 80 lat, gdy relacjonowa-
ła amerykańską inwazję na Panamę. Ostatnią podróż odbyła 
do Brazylii w 1995 r. – napisała o ubóstwie w tym kraju.  

BURZLIWE ŻYCIE

Podobnie jak zawodowe, także 
życie prywatne Marthy było 
burzliwe. Na początku lat 30. 
ubiegłego wieku poznała w Pa-
ryżu francuskiego ekonomistę 
Bertranda de Jouvenela. Ich 
związek przetrwał dwa lata. 
Kolejnym mężczyzną w jej życiu 
był Ernest Hemingway. Ślub 
wzięli w 1940 r., rozwiedli się 
pięć lat później. Ernest chciał, 
by Martha, jego trzecia żona, 
spędzała czas głównie w domu, 
ona nie wyobrażała siebie w roli 
kury domowej. Poza tym, jak to 
ujęła, nie chciała „być przypisem 
w czyimś życiu” i żyć w cieniu 
sławnego męża. Gdy udzielała 
wywiadów, zastrzegała sobie, że 
w tekście nie może się pojawić 
nazwisko Hemingwaya. 

Jeszcze w trakcie małżeństwa miała romans z generałem dy-
wizji Jamesem M. Gavinem, dowódcą 82 Dywizji Powietrz-
nodesantowej. Po rozwodzie romansowała z amerykańskim 
biznesmenem Laurancem Rockefellerem, dziennikarzem 
Williamem Waltonem i Davidem Gurewitschem. W 1954 r. 
ponownie wyszła za mąż – za byłego redaktora naczelnego 
„Time Magazine”, T. S. Matthewsa. To małżeństwo przetrwa-
ło do 1963 r. Później już nigdy nie wzięła ślubu, a o instytucji 
małżeństwa wypowiadała się krytycznie.    
Martha Gellhorn zmarła w 1998 r. w Londynie w wieku 
90 lat na skutek przedawkowania leków. Prawdopodobnie 
popełniła samobójstwo. W ostatnich latach życia była słaba, 
prawie niewidoma i cierpiała na raka jajnika. Rok po śmierci 
najsłynniejszej korespondentki wojennej ustanowiono na-
grodę jej imienia, przyznawaną wybitnym dziennikarzom. 
Dodajmy, że o związku Marthy i Ernesta opowiada film 
Philipa Kaufmana „Hemingway & Gellhorn” z 2012 r. W rolę 
dziennikarki wcieliła się Nicole Kidman. 

GK

Zawód korespondenta wojennego wydaje się być zarezerwowany dla mężczyzn, ale tak nie jest.  
Do jednych najsłynniejszych i najlepszych korespondentów wojennych należy Martha Gellhorn.  
Była świadkiem praktycznie każdego większego konºiktu światowego, który miał miejsce podczas 
jej 60-letniej kariery.

Martha Gellhorn i Ernest Hemingway z chińskimi 
oªcerami w chińskim mieście Chungking (1941) 
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Z energią realizować zechcesz swoje pomysły. 
Możesz śmiało rozpoczynać nowy projekt, 
zakładać własną firmę, rzucać wyzwanie 
konkurencji. W domu czeka cię trochę burz. 
Na szczęście okażą się krótkie.

Towarzysko będziesz rozrywany. Posypią się 
zaproszenia na imieniny, grille, wspólne wyjazdy. 
Warto przy okazji odkurzyć dawne pasje. 
Niezobowiązujący flirt poprawi ci humor.  
W pracy szykuje się niezły młyn.

Nie będzie dla ciebie zadań zbyt trudnych ani 
problemów zbyt skomplikowanych. Nie wszyscy 
jednak staną po twojej stronie. Plotki, zazdrość, 
intrygi – z tym będziesz musiał się zmierzyć. 
Na szczęście tylko w pracy.
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Opuścisz strefę komfortu, by spróbować swoich 
sił w zupełnie nowych warunkach. Nie wszystko 
od razu się uda, ale pamiętaj, by było lepiej, 
najpierw musi być trochę gorzej. Nigdzie nie 
odpoczniesz tak jak w domu.

Wyznaczysz sobie konkretny cel, a co 
najważniejsze, dobry plan, jak go osiągnąć. 
Nie zapominaj tylko o odpoczynku, najlepiej 
w ramionach partnera. Pojawi się szansa 
na wygraną lub większy zarobek. Do dzieła!

Szef dołoży ci obowiązków, ale o premię sam 
będziesz musiał się upomnieć. Albo poszukać 
nowej pracy, gdzie wreszcie cię docenią. Rodzina 
i partner okażą ci bardzo dużo cierpliwości, nie 
przeciągaj jednak struny. 
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Poczujesz głód adrenaliny, lecz uważaj, by idąc 
za impulsem, nie wpakować się w kłopoty. 
Domownicy przestaną przejmować się twoimi 
kaprysami, przyjaciele poprawią ci humor. 
A w miłości będziesz zdobywcą.

Pewne plany będziesz musiała sobie, Wago, 
odpuścić, bo zabraknie ci na nie pieniędzy, czasu 
lub okażą się po prostu nierealne. Jeśli tylko 
ruszysz się z domu, znajdziesz nowych przyjaciół, 
a być może nawet nową miłość.

Wyzwania, trudne wybory, nowe okoliczności 
i zaskakujące informacje. Twoje życie 
przypominać będzie karuzelę. Na szczęście sił 
i optymizmu ci nie zabraknie. Przekonasz się, 
że przeciwieństwa się przyciągają.
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Masz teraz mniej sił, a i twoja organizacja pracy 
pozostawiać będzie wiele do życzenia. Do przodu 
posuwać się więc zechcesz małymi krokami. 
Do domu powrócą harmonia i spokój. Więcej 
zaufania do partnera!

Świat będzie ci przychylny, przełożeni pobłażliwi, 
nic tylko robić karierę. Wykażesz się przy tym 
refleksem i intuicją, możesz więc zajść daleko.  
Nie zapomnij po drodze wpaść do przyjaciół,  
ktoś bardzo cię potrzebuje.

Pracy będzie więcej, ale pojawią się lepsze 
perspektywy. Poczujesz, że to, co robisz, ma sens. 
Chętnie pomożesz bliskim w potrzebie. W miłości  
zbliża się czas decyzji – zostać czy odejść?  
Jeśli inwestować, to tylko w siebie. 

Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet
Polecajcie nas do czytania!

www.astromagia.pl



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

Tym razem przygotowaliśmy dla Was quiz 
wiedzy ogólnej, obejmujący przeróżne 
dziedziny, od muzyki, rynek pasowy aż 
po sport. Zapraszamy do zabawy – mamy 
nadzieję, że sobie poradzicie. Prawidłowe 
odpowiedzi jak zawsze znajdują się na dole 
strony.    

Quiz
1. Klarnet jest instrumentem:
a) strunowym
b) dętym  
c) perkusyjnym 

2. Powieść „Lalka” Bolesława Prusa 
powstała w epoce:

a) oświecenia
b) pozytywizmu
c) Młodej Polski

3. Czasopismo „Twój Styl” jest:
a) tygodnikiem
b) dwutygodnikiem
c) miesięcznikiem

4. Aktualna nazwa Birmy to::
a) Laos
b) Rangun
c) Mjanma

5. Wokalista zespołu Perfect 
nazywa się:

a) Krzysztof Cugowski
b) Grzegorz Markowski
c) Grzegorz Skawiński 

6. Nominowany do Oscara film 
„Boże Ciało” wyreżyserował:

a) Jan Komasa
b) Łukasz Palkowski
c) Patryk Vega 

7. C oznacza pierwiastek chemiczny, 
którym jest: 

a) wodór
b) tlen
c) węgiel

8. Po Schodach Hiszpańskich można 
się przejść w:  

a) Rzymie
b) Madrycie
c) Barcelonie

9. Na Mistrzostwach Świata 
w marcu 2021 r. polska drużyna 
skoczków narciarskich zdobyła 
medal:

a) złoty  
b) srebrny
c) brązowy

10. Operę „Wesele Figara” 
skomponował: 

a) Jan Sebastian Bach
b) Wolfgang Amadeusz Mozart     
c) Stanisław Moniuszko

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

dla omnibusów

ZD
J

Ę
C

IA
 D

O
M

E
N

A
 P

U
B

L
IC

ZN
A



R
E

K
L

A
M

A

Jednymi z najbardziej toksycznych stwo-
rzeń na Ziemi są płazy z rodziny drzewo-

łazowatych (Dendrobatidae). Rodzina ta 
obejmuje zróżnicowane gatunki niezwykle 
jaskrawo ubarwionych żab, które występują 
w tropikalnych lasach deszczowych Amery-
ki Środkowej i Południowej. Choć wszystkie 
dzikie drzewołazowate wytwarzają toksyny, 
poziom ich toksyczności różni się u poszcze-
gólnych gatunków. Toksyczną substancję 
wydzielają przez swoje gruczoły skórne, a po-
chodzi ona z pożywienia np. po zjedzeniu 
chrząszcza z rodziny Melyridae 
lub bezpośredniej syntezy w skó-
rze. Wydzielina skórna zawiera 
wysoce toksyczną substancję 
chemiczną – lipofilowe alkaloidy. 
Związki z gruczołów skórnych tych 
płazów służą do obrony przed 

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

Śmierć ukryta w kolorach
Kolory w świecie zwierząt służą nie tylko do zwabienia partnerki, ale działają 
ostrzegawczo i odstraszająco. Niezwykłe jaskrawe barwy przybiera skóra pła-
zów z rodziny drzewołazowatych. Te niewielkie żabki zachwycają niezwykłym 
ubarwieniem, ale lepiej ich nie dotykać, ponieważ choć zdają się niewinne, to 
mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Toksyczna wydzielina niektórych gatunków drzewołazów służy 

również Indianom do zatruwania strzałek w dmuchawkach

drapieżnikami. Batrachotoksyna, najsilniej-
sza toksyna wydzielana tylko przez płaza 
z rodziny Phyllobates, silnie zwiększa prze-
puszczalność błony neuronów, powodując 
paraliż ośrodków nerwowych. Ponadto jest 
to niezwykle aktywna kardiotoksyna.

Jad jednej żaby mógłby zabić aż osiem 
osób lub 20 000 myszy. Toksyczna wydzie-
lina służy również Indianom do zatruwania 
strzałek w dmuchawkach.        

(RED)

Nawet wśród tych uroczych żabek dochodzi do kanibalizmu. 
Kijanki drzewołaza karłowatego (Oophaga pumilio) zjadają 
jaja własnego gatunku
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ODDZIAŁ BIA ŁOSTOCKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
15-691 Białystok
Ul. Gen. Franciszka Kleeberga 14B
tel. 85 87 70 900
bia ly stok@kol por ter.com.pl

ODDZIAŁ BYDGOSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski 
Park Przemysłowo-Technologiczny)
tel. 52 561 30 00
fax 52 561 30 27
byd goszcz@kol por ter.com.pl

ODDZIAŁ GDAŃSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
80-720 Gdańsk
ul. Połęże 3
tel. 58 732 51 22 do 27
gdansk@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ KATOWICKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1B
tel. 32 359 68 68
fax 32 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ KIELECKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
25-620 Kielce
ul. Kol ber ga 11
tel. 41 312 35 00, 41 312 35 10
fax 41 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ KOSZALIŃSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 74
tel. 58 732 51 22 do 27
koszalin@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ KRAKOWSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
31-574 Kraków
ul. Ciepłownicza 37
tel. 12 25 49 700
fax 12 25 49 718
krakow@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ LUBELSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
20-231 Lublin
ul. Zadębie 65
tel. 81 445 24 44
fax 81 445 24 24
lublin@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDZKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
93-253 Łódź
ul. Poli Gojawiczyńskiej 22
tel. 42 288 04 11-12,
fax 42 288 04 14
lodz@kolporter.com.pl

OD DZIAŁ OLSZTYŃSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
10-683 Olsztyn
ul. Augustowska 23 a
tel. 22 355 04 00
olsztyn@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ OPOLSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
45-233 Opole, ul. Oleska 117
tel. 77 545 09 40 
fax 77 444 70 88
opole@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ POZNAŃSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
61-315 Poznań
ul. Pokrzywno 10A
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
poznan@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ RZESZOWSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 2
tel. 12 25 49 700
rzeszow@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
70-789 Szczecin
ul. Dąbska 69
tel. 91 881 35 88 
fax 91 881 35 89
szczecin@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
05-080 Izabelin, Mościska
ul. Bakaliowa 3
tel. 22 355 04 00
Prenumerata: wew. 471 – 482
warszawa@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
53-010 Wrocław
ul. Stajenna 3-7 
tel. 71 73 44 501 do 06
fax 71 73 44 531
wroclaw@kolporter.com.pl

ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI 
DYSTRYBUCJI PRASY
65-001 Zielona Góra 
Al. Zjednoczenia 102 B
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
zie lo na go ra@kol por ter.com.pl

Nasze
Oddziały

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

| KARTKA Z KALENDARZA
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Tego dnia nastąpiło otwarcie nowej siedziby Kolportera, tzw. 
„złotego wieżowca” – w kształcie elipsy – przy ul. Zagnań-
skiej w Kielcach. 10-piętrowy obiekt ma w sumie 8 tys. m kw. 
powierzchni.  Spółka Condite, generalny wykonawca obiektu, 
zdobyła główną nagrodę w konkursie „Budowa Roku 2006”, nazy-
waną też budowalnym Oscarem, właśnie za zbudowanie „złotego 
wieżowca”.  
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NOWOŚĆ W SIECI BP!

SPECJALNA PÓŁKA 
NA KSIĄŻKI I KOLEKCJE

DOSTĘPNA W BLISKO 300 STACJACH BP
 W CAŁEJ POLSCE

WYDAWCO, PROMUJ KSIĄŻKI I KOLEKCJE 
NA NOWYM NOŚNIKU REKLAMOWYM

TEL. 510 031 720
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kolporter.com.pl
Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
tel. +48 41 367 88 88

USŁUGI 
MAGAZYNOWE
magazyn@kolporter.com.pl

USŁUGI 
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

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

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl


