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LICZBA MIESIĄCA

OD WYDAWCY | 

Wewnętrzne dziecko

Każdy z nas ma w sobie coś z dziecka. Ciekawość, kreatywność, spontaniczność 
zawdzięczamy dziecięcej części naszej osobowości, którą w psychologii określa się ter-
minem „wewnętrznego dziecka”. Suma doświadczeń i przeżyć z dzieciństwa kształtuje 
nas, dorosłych. Warto o tym pamiętać na co dzień, a nie wyłącznie z okazji Dnia Dziecka.
Czerwiec to miesiąc szczególny dla najmłodszych – nie tylko z okazji ich międzynaro-
dowego święta. To także koniec roku szkolnego i początek wakacji. Zazwyczaj więc 
czerwiec jest ulubionym miesiącem wszystkich dzieci. W tym roku ma on inny, szcze-
gólny charakter – za nami długie miesiące przymusowej izolacji, strachu, ograniczeń. 
Ten czas boleśnie odczuły również dzieci. Warto więc postarać się im wynagrodzić 
utracony kawałek normalnego dzieciństwa. Dlatego też w tym wydaniu „Naszego Kol-
portera” przygotowaliśmy specjalny dodatek dla najmłodszych czytelników. Wewnątrz 
numeru znajdą Państwo aż 10 stron zagadek, rebusów, krzyżówek i humoru. Mam 
nadzieję, że będzie to dodatkowa okazja do wspólnej zabawy i ciekawego spędzenia 
czasu z naszymi bliskimi najmłodszymi.
Warto również przeczytać o ofercie, jaką dla dzieci przygotowują wydawcy prasy. To dziś 
naprawdę szeroki wachlarz różnego rodzaju magazynów, kolekcji, albumów, zabawek 
itp. O tym jak tworzona jest prasa dziecięca, na co warto zwrócić szczególna uwagę 
przy wyborze tytułów, a także jaki wpływ może mieć czytanie prasy na dzieci piszemy 
w artykule „Poczytaj mi, mamo”. Swoimi doświadczeniami podzielili się w nim najwięksi 
wydawcy prasy dziecięcej, z pewnością warto więc zapoznać się z ich opiniami.
O tytułach, które łączą najmłodszych i najstarszych czytelników piszemy natomiast 
w artykule „Komiks wiecznie żywy”. Obrazkowe historie, które są może nawet starsze 
niż cała prasa, mają swoich fanów w każdym przedziale wiekowym. W Polsce komiks 
przeżywa dziś swój renesans, dawne, kultowe tytułu zyskują nowe grono wielbicieli. 
Fenomen komiksu tłumaczą w naszym artykule eksperci – Tomasz Kołodziejczyk 
i Paulina Christa. 

Zapraszam do lektury. 

Dariusz Materek
Redaktor Naczelny

W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH: 

Czas sportu – jak prasa przygotowuje się do 
relacjonowania wielkich wydarzeń sportowych 
– olimpiady w Tokio i ©nału mistrzostw Europy 
w piłce nożnej? 

Promujmy szczepienia – prasa wspiera 
kampanię szczepionkową, prowadzi również 
własne akcje promujące powszechne 
szczepienia.

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

Prasa kocha 
najmłodszych
Gdy na początku lat 50. XX w. wydawnictwo „Nasza Księgarnia” rozpoczęło wydawanie 
niewielkich książeczek dla dzieci, oznaczonych hasłem „Poczytaj mi, mamo” prasa 
dziecięca dopiero raczkowała. Dziś to wyjątkowo bogaty segment rynku prasowego. 
Regularnie ukazują się dziesiątki różnego rodzaju czasopism, książeczek, kolekcji, 
wydań specjalnych, produktów okołoprasowych przeznaczonych dla najmłodszych 
czytelników. Zarówno dzieci, jak i rodzice mają w czym wybierać. 
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Praktycznie wszyscy wydawcy są zgodni – dzieci są wy-
jątkowo wdzięcznym, ale i wymagającym odbiorcą. Oferta 
prasowa przygotowywana dla najmłodszego czytelnika 
musi spełniać jego oczekiwania, nadążać za najnowszymi 
trendami. A także cały czas zaskakiwać. Każda nowość po-
winna być niespodzianką, bo niespodzianki dzieci uwielbiają 
najbardziej. To powoduje, że prasa dziecięca jest obecnie 
prawdopodobnie najbogatszym, ale i najmocniej zmieniają-
cym się segmentem rynku prasowego. 

DZIECI CZEKAJĄ NA NOWOŚCI

 – Dbamy o to, aby produkty spełniały oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających czytelników, do których niewątpli-
we należą dzieci. Gusta odbiorców ewoluują nieustannie wraz 
ze zmieniającymi się trendami, jednak w rozważnie skon-
struowanym portfolio jest miejsce zarówno dla nowatorskich 
gwiazd, jak nawiązujący do światowego fenomenu magazyn 
„L.O.L. Surprise!”, jak i kochanej przez kolejne pokolenia 
czytelników Świnki Peppy oraz niezmiennie popularnego 
psa Scooby-Doo i jego Tajemniczej Spółki. Wartości takie jak 
przyjaźń, współpraca, ale i dbałość o systematyczny rozwój 
najmłodszych są równie ważne dla kolejnych pokoleń rodzi-
ców dlatego tak dużą popularnością cieszą się już nie tylko 
magazyny z atrakcyjnymi dla dzieci dodatkami, ale przede 
wszystkim książki wykorzystujące do zabawy połączonej 
z edukacją ulubionych bohaterów znanych z ekranów telewi-
zyjnych, dodając nową jakość rynkowi prasowemu – zauważa 
Kinga Zarzycka, Dyrektor Marketingu w wydawnictwie 
Media Service Zawada sp. z o.o. – Publikacje oferowane przez 
Media Service Zawada cechuje komplementarność. Zagorza-
ły fan Świnki Peppy, 44 kotów czy laleczek L.O.L. Surprise 
ma szeroki dostęp do różnorakich publikacji: od magazynu 
foliowanego z wartościową, bezpieczną nawet dla najmłod-
szych zabawką poprzez książki z kolorowankami, naklejkami 
i czytankami po atrakcyjne pozycje prezentowe z wysokiej 
jakości dodatkami. Podstawę sukcesu w dotarciu do grupy 
dziecięcej i opiekunów stanowi różnorodność oraz zawsze 
wysoka jakość proponowanych publikacji – dodaje. 
– Ostatnią dużą zmianą było wejście na rynek oferty czaso-
pism z dodatkami w postaci zestawów oryginalnych klocków 
Lego. Pisma te szybko zyskały popularność i ciągle dobrze 
prosperują. Inną ciekawą nowością są produkty L.O.L., które 
przyniosły modę na unpackaging (oryginalne laleczki wraz 
z akcesoriami odkrywa się stopniowo rozpakowując prezenty-
-niespodzianki). W ślad za serią laleczek poszły produkty dru-
kowane: pisma, książki, kolorowanki. Rynek kolekcji zdomino-
wały kolorowe potworki Super Zings. Poza tym zawsze młode 
i popularne pozostają disneyowskie Księżniczki, Barbie, Psi 
Patrol, Kucyki Pony i komisy z Kaczorem Donaldem. W ko-
miksach zwracam uwagę na dwa wielkie powroty: Muminki 
w wielkich solidnych tomach i grube, liczące kilka epizodów, 
zbiory W.I.T.C.H. – dla „byłych dzieci” czyli kolekcjonerów 
– mówi Iwona Tessarowicz, Managing Director Magazines 
w Wydawnictwie Egmont Polska. 
 Monika Pąśko z wydawnictwa Panini zwraca uwagę na 
dynamiczny rozwój produktów okołoprasowych: – Z roku na 

rok przybywa nowych kolekcji, choć pandemia na pewno wy-
hamowała ten trend. Zgodzę się, że moda ma ogromny wpływ 
na wybory dokonywane przez rodziców i dzieci, szczególnie 
te ostatnie chętnie sięgają po nowinki związane z ulubionymi 
grami, serialami i filmami. Są jednak też takie obszary, które 
zawsze wzbudzają zainteresowanie i do nich na pewno zalicza 
się piłka nożna oraz zbliżający się turniej UEFA EURO 2020™. 
Panini na bieżąco śledzi zainteresowania dzieci i stara się tak 
dobierać produkty do swej oferty, by spotkały się z jak najwięk-
szym zainteresowaniem kolekcjonerów – zapewnia. 
Jowita Piotrowska, dyrektor ds. wydawniczych wydawnic-
twa „Ferment” również zwraca uwagę na stałą konieczność 
śledzenia zmieniających się oczekiwań najmłodszych czytel-
ników. – Prasa dziecięca stale poddawana jest zmianom pod 
względem treści jak i formy. Jest zróżnicowana: ze względu 
na wiek czytelnika i na zakres zainteresowań. Redakcje 
w miarę możliwości współpracują z psychologami, pedago-
gami i nauczycielami. Treść książek dziecięcych często wiąże 
się z programami szkolnymi. Bardzo ważne jest, aby prasa 
dziecięca posiadała określone walory edukacyjne i wycho-
wawcze. Jednak istotnym aspektem jest dostosowywanie 
publikacji dla dzieci do aktualnych trendów, ogromnym 
zainteresowaniem cieszą się produkty z dodatkami: stickera-
mi, brelokami, figurkami itp. – mówi.

ZABAWA WYSOKIEJ JAKOŚCI

Proces tworzenia i produkcji czasopisma dla najmłodszego 
czytelnika jest często znacznie bardziej skomplikowany niż 
dla dorosłego odbiorcy. Trzeba sprostać wymaganiom dzieci 
(a te nie są małe), ale także rodziców. Elżbieta Klich, manager 
ds. rozwoju biznesowego w Ediba Polska zwraca uwagą na 
wysoką jakość współczesnej prasy dziecięcej. – Jest spora rota-
cja tytułów na rynku, pojawiają się nowe pisma, które znikają 
po kilku wydaniach. Z drugiej strony istnieją tytuły, które są 
dostępne od wielu pokoleń, np. „Świerszczyk”, które idealnie 
trafiają w potrzeby klientów. Rynek weryfikuje tytuły niskiej 
jakości, proste treści nie wystarczają, a czytelnicy oczekują 
angażującej, edukacyjnej, interaktywnej zawartości, która by-
łyby alternatywą dla mediów elektronicznych. Dlatego, mimo 
chwilowych obaw o ginący świat słowa drukowanego, dorośli 
wciąż kierują swoją uwagę ku wydawnictwom papierowym, 
tradycyjnym. Dzieci także lubią prasę drukowaną, bo mają 
lepszy ogląd treści, których szukają, i tych graficznych i tych 
tekstowych. Czasopisma trafiają zarówno w potrzeby rodzica 
jak i w potrzeby dziecka – mówi. 

 – Zdecydowana większość obecnych na rynku czasopism dla 
najmłodszych jest skierowana do przedszkolaków lub dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym. Wszystkie treści, które trafiają 
do tak młodych odbiorców, mają wpływ na ich dalszy rozwój. 
Niestety, gdy spojrzymy na listę tytułów, dostępną choćby na 
stronach Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, okaże się, że 
większość z nich to czasopisma licencyjne, które są produk-
tami powiązanymi z popularnymi serialami animowanymi. 
W tych publikacjach można oczywiście znaleźć krótkie teksty, 
gry, kolorowe ilustracje, zabawy rozwijające spostrzegaw-
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czość, ale ich głównym celem jest popularyzacja konkretnych 
marek. Zakup następuje głównie pod wpływem impulsu i jest 
często uzależniony od liczby i rodzaju dołączonych gadżetów 
– uważa Eliza Amanowicz, dyrektor marketingu w wydaw-
nictwie Nowa Era, wydawcy m.in. „Świerszczyka”, który 
w ubiegłym roku świętował jubileusz 75-lecia. To najdłużej 
ukazujący się tytuł dla dzieci na polskim rynku. 

– Widzimy, że rodzice szukają mądrych i wartościowych 
treści dla swoich dzieci i wydawnictwo Nowa Era odpo-
wiada na te potrzeby. „Świerszczyk” potrafi bawić i uczyć 
równocześnie, jest w tej chwili jedynym pismem literac-
kim dla dzieci w wieku 6-9 lat. Co więcej, zauważyliśmy, 
że dzieci, w zależności od zainteresowań, szukają bardzo 
zróżnicowanych treści. Jedne preferują zabawę z tekstami, 
inne wolą gry logiczne i umysłowe, a jeszcze inne szukają 
ciekawostek przyrodniczych i popularnonaukowych. Dla-
tego postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom małych 
czytelniczek i czytelników i poszerzyliśmy portfolio na-
szych czasopism o kolejne tytuły – magazyn przyrodniczy 
„Świerszczyk. Reporter” oraz kwartalnik „Świerszczyk. 
Krzyżówki i Łamigłówki” – mówi Małgorzata Węgrzecka, 
redaktor naczelna „Świerszczyka”. – Dotychczasowe dane 
sprzedażowe pokazują, że na rynku jest miejsce na warto-
ściowe magazyny tematyczne dla dzieci – z atrakcyjnymi, 
ale i merytorycznymi treściami i pięknymi ilustracjami, czyli 
magazyny o charakterze edukacyjnym, okraszone dużą 
dawką humoru. Konkurencja ze strony pism licencyjnych 
jest olbrzymia, ale my nie narzekamy – pracujemy dalej i, jak 

pokazują wyniki sprzedaży naszych czasopism, potrafimy 
trafić w gusta i dzieci, i rodziców – dodaje. 

BOHATEROWIE NIE TYLKO Z EKRANU

Kluczowe pytanie, które stale zadają sobie wszyscy wydaw-
cy prasy dziecięcej brzmi: co tak naprawdę interesuje nasze-
go odbiorcę? Co go najbardziej ciekawi, cieszy, co przyciąga 
teraz jego uwagę? 
– Przede wszystkim ważna jest dobra zabawa, najchętniej 
w towarzystwie ulubionych bohaterów. Dzieci – jak my 
wszyscy – potrzebują śmiechu i rozrywki dostosowanej do 
ich wieku. Bardzo się cieszę, że ostatnio coraz bardziej do-
ceniają komiksy z Kaczogrodu, bo to świetna lektura, pełna 
gagów rodem ze slapstickowych komedii i absurdalnego 
humoru (który rozwija intelekt). Ale pojawiają się już także 
inne wątki zainteresowań – na przykład dzieci są świadome 
zagrożeń ekologicznych, chciałyby coś zrobić dla ratowa-
nia naszej planety. Interesuje je postęp techniczny, nowe 
wynalazki, kształtowanie przyszłości świata. I – jak zawsze 
– pragną pomocy w określeniu własnych talentów, zaintere-
sowań, a także zrozumienia kim jestem, jaki jestem – choćby 
poprzez przymierzanie się do zachowań fikcyjnych postaci – 
mówi Iwona Tessarowicz z Wydawnictwa Egmont Polska.
Podobnego zdania jest Kinga Zarzycka z Media Service 
Zawada sp. z o.o. – Najmłodszych czytelników nieustająco 
interesuje zabawa w towarzystwie ulubionych bohaterów 
znanych z ekranów telewizyjnych. Starsze dzieci doceniają 
wartościowe i zawsze modne dodatki dołączana do magazy-
nów „Cartoon Network”, „Ben 10” oraz „Scooby-Doo!”, młod-
sze uwielbiają postaci z kanałów „Mini Mini+” oraz „Nick 
Jr”, a rodzice chętnie sięgają po magazyn oraz różnorodne 
formaty książkowe na licencji Świnka Peppa – uważa. 
Elżbieta Klich z Ediba Polska zwraca natomiast uwagę na 
walor interaktywności i mlutimedialności. – Dzieci żyją 
w kulturze obrazkowej, są jej wdzięcznymi odbiorcami. 
Interesują je żywe obrazy, gdzie jest dużo kolorów, dużo się 
dzieje. Wrażliwość, sposób postrzegania dziecka odbiega 
od wrażliwości osoby dorosłej. Czyli dynamiczne, kolorowe 
obrazki, trafiają w gust i potrzeby maluchów, poruszają ich 
wyobraźnię w inny sposób. I dużo szybciej przykują uwagę 
dziecka niż rysunki niemające wyraźnej treści. Dzieci lubią 
rzeczy interaktywne, czyli takie, które mogą połączyć, 
pokolorować, gdzie mogą wziąć kredkę czy ołówek do ręki, 
coś skomentować, wypełnić, ozdobić. To na pewno będzie 
je angażowało – mówi. – Najlepiej jak ulubieni bohaterowie 
dzieci są obecni w różnych obszarach medialnych. Najpierw 
w formie zabawki, które dziecko może wziąć do ręki, poczuć 
ją. Potem w formie animacji czy filmu, gdzie opowiadana jest 
jakaś wciągająca historia. I na koniec właśnie w formie prasy, 
gdzie może wejść w interakcje z nimi w zupełnie nowy 
sposób. Doświadczenie z gazetą to również doświadczenie 
sensoryczne, którego nie zapewni ani Internet ani żadna 
aplikacja. Dziecko dotyka papieru, przekłada strony, słyszy 
szelest papieru, czuje zapach farby drukarskiej. To jest dużo 
wrażeń naraz, które płyną z mediów drukowanych i nie da 
się ich porównać z medium elektronicznym – dodaje. 
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Redaktor naczelna „Świerszczyka” przypomina z kolei o tym, 
że wartością dla każdego dziecka jest zabawa czy lektura 
wspólna z rodzicami. – Nasze pisma przeznaczone są dla 
dzieci w wieku 6-10 lat. Kupują je rodzice, którzy szukają dla 
swoich pociech wartościowych treści, stymulujących rozwój 
i kształtujących różnorodne kompetencje. Treści w nich 
zawarte są bogate, zarówno jeśli chodzi o zakres tematycz-
ny magazynów, jak i liczbę prezentowanych materiałów. 
Doceniają to zarówno dorośli, jak i dzieci, które uwielbiają 
nasze tytuły za liczne, proste zadania, które mogą wykony-
wać samodzielnie, wierszyki, rymowanki, ale także dowcipy 
i kultowe już gry planszowe. Z przeprowadzonych przez nas 
badań wiemy, że właśnie dzięki temu, że w „Świerszczyku” 
tak dużo się dzieje, mali czytelnicy wielokrotnie wracają do 
każdego numeru pisma. Nieodłącznym elementem zabawy 
z magazynem jest jego wspólna lektura przez dzieci i rodzi-
ców, zwłaszcza w przypadku dłuższych tekstów lub trud-
niejszych zadań logicznych. Stanowi ona element rodzin-
nego rytuału budującego więzi i wzmacniającego poczucie 
bliskości – mówi Małgorzata Węgrzecka. 

POD RODZICIELSKIM NADZOREM

Czasopisma dla dzieci są w zasadzie w równej mierze cza-
sopismami rodziców. To oni ostatecznie decydują o zakupie, 
a później najczęściej pomagają w lekturze. Na co przede 
wszystkim powinni zwrócić uwagę, spełniając życzenia czy 
prośby swoich dzieci?

– Dokonując wyboru warto szukać dodatkowych wartości, 
np. edukacyjnych, takich, które dobrze wpływają na rozwój 
dziecka, jego wyobraźnię. Równie istotne jest to, żeby treści 
były dopasowane do jego wieku. Okres skupienia uwagi ma-
łego dziecka jest dość krótki, czyli muszą to być takie treści, 
które przykują uwagę, będą dla niego interesujące i przez to 
łatwiej będzie mu się na nich skoncentrować. Pismo niedo-
pasowane do wieku, np. zbyt ambitne, z długimi tekstami, 
zbyt małymi literami lub obrazkami nie przyciągnie jego 
uwagi. I rodzic kupiwszy jeden numer, już nie sięgnie po 
następny – zaleca Elżbieta Klich, manager ds. rozwoju biz-
nesowego w Ediba Polska. 
– Rodzice powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na 
fakt, by publikacja była skierowana do wieku ich dziec-
ka, jego możliwości i jeśli to kolorowanka to związana 
oczywiście z zainteresowaniami malucha – dodaje Jowita 
Piotrowska, dyrektor z wydawnictwa „Ferment”. – Jeżeli 
publikację dla dziecka wybiera świadomy rodzic wówczas 
wpływ na wybór mają zapewne walory edukacyjne, szata 
graficzna, objętość oraz to, czym dziecko się interesuje. Jeżeli 
dziecko wybiera sobie samo publikację – to wyznacznikiem 
jest zapewne moda na topową postać, którą zna z ulubionej 
bajki czy reklamy oraz dodatki do publikacji: figurki, kredki, 
naklejki – mówiąc krótko, im więcej tym lepiej – dodaje.
– Ja sprawdziłabym co jest w środku: czy znajdę tam popraw-
ny język, wyraźny staranny druk, czy ilustracje nie wzbudzą 
przerażenia u dziecka, czy nie ma tam scen przemocy, wulga-
ryzmów. A więc – czy będzie to dla nas przyjemna wspólna 

lektura. I czy tematy z pisemka podsuwają mi pomysł na roz-
mowę z moim dzieckiem. Warto przeczytać jakiś fragment ze 
środka, żeby ocenić poziom językowy i przekazywane treści. 
Oczywiście ważne jest dla mnie pozytywne przesłanie, więc 
sprawdzam: króliczek Bing kroi ciasto dla swoich pluszowych 
przyjaciół – dobrze, to znaczy że tu raczej nie użyją noża do 
innych celów i szanują przyjaciół, wiec kupię dla trzylatka. 
A dla czterolatka pewnie wesoły Psi Patrol, w którym dzielne 
pieski potrafią uratować nawet wieloryba – mówi Iwona 
Tessarowicz z Wydawnictwa Egmont Polska. 
Kinga Zarzycka z Media Service Zawada sp. z o.o. zwraca 
uwagę na niezwykle istotną kwestię bezpieczeństwa samego 
produktu, jakim jest czasopismo, książka czy gadżet. – Zarów-
no dodatki do magazynów jak i książki wydawane przez Me-
dia Service Zawada poddawane są szczegółowym badaniom 
laboratoryjnym, dzięki którym wydawca, a docelowo opiekun 
może być pewien, iż dziecku pozostającemu sam na sam z pu-
blikacją nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Najważniejsze, 
aby nauka i zabawa były bezpieczne – zapewnia. 
Małgorzata Węgrzecka, redaktor naczelna „Świerszczyka” 
mówi natomiast o konieczności niezwykle poważnego trak-
towania małego odbiorcy. – Julian Tuwim stwierdził, że dla 
dzieci tworzy się tak samo, jak dla dorosłych, tyle że… trudniej. 
Dobre pismo dla dzieci to zatem mądre teksty, pisane piękną, 
poprawną polszczyzną, zachwycające i rozwijające wyobraźnię 
ilustracje, oraz pobudzające dziecięcą kreatywność aktywności. 
Dobre pismo będzie bawiło, ale też serwowało odpowiednią 
dla wieku dawkę wiedzy i wspierało kompetencje związane 
z czytaniem czy rysowaniem. Ważne są także takie elementy 
jak odpowiedniej wielkości czcionka, interlinia czy przejrzy-
sta szata graficzna. „Świerszczyk” bardzo poważnie traktuje 
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swoich czytelników. Staramy się dostarczać dzieciom treści na 
miarę – zarówno ich samych, jak i czasów, z którymi przyszło 
się nam wszystkim mierzyć. Codziennie staramy się podnosić 
poprzeczkę i pracujemy nad tym, by w każdym z numerów 
dzieci otrzymały idealnie ułożoną mozaikę przezabawnych 
tekstów, pięknych ilustracji, wciągających krzyżówek i łamigłó-
wek. I dzieci to doceniają, bo zawsze jest zapotrzebowanie na 
inspirująco ilustrowane, wciągające opowieści i przytrzymujące 
uwagę aktywności. W „Świerszczyku” niezwykłe jest to, że 
o wszystkie rubryki, nie tylko te literackie, ale także te aktyw-
nościowe, dbają wybitni twórcy. Ilustracje z rubryki „Wytęż 
wzrok” to obrazki, które śmiało można powiesić na ścianie, 
a „Wyszukanka Łośka Tośka” to nie tylko trening spostrzegaw-
czości, ale też bodziec do przemyśleń, a czasem nawet filozo-
ficznych rozważań – mówi.

SPRAWDZIAN TRUDNYCH CZASÓW

Minione miesiące okazały się dla prasy dziecięcej czasem 
szczególnej próby. Dzieci szczególnie ciężko znosiły przy-
musową izolację, oddzielenie od rówieśników. Jaką rolę 
w tym okresie odegrała prasa dziecięca? Czy ten segment 
rynku prasowego również dotknęła pandemia? 
– Wymuszona zmiana sposobu konsumpcji czasu wolnego 
wzmocniła siłę przede wszystkim książek w segmencie dzie-
cięcym. To książka stała się remedium na brak kontaktów 

bezpośrednich z innymi dziećmi, ale również na brak czasu 
zajętych pracą rodziców – dodaje Kinga Zarzycka, Dyrektor 
Marketingu w wydawnictwie Media Service Zawada.
– W jakimś stopniu pandemia zwiększyła zainteresowa-
nie prasą. Zamknięcie w domu oznaczało poszukiwanie 
innych, niż długie godziny przed ekranem, sposobów 
spędzania czasu. Wzrosło zainteresowanie czytelnictwem, 
uwielbianymi przez dzieci komiksami, łamigłówkami, 
grami i domową zabawą. Najlepiej w okresie pandemii od-
nalazły się właśnie te wydawnictwa, które potrafiły wyjść 
naprzeciw tym potrzebom oraz były w stanie zaoferować 
produkty w dostępnych kanałach sprzedaży. Po zamknię-
ciu centrów handlowych sporą rolę odegrały małe sklepy 
sieciowe, również kioski, gdzie prasa dostępna jest przy 
okazji codziennych zakupów. Niektóre tytuły zanotowały 
nawet wzrost sprzedaży – tłumaczy Elżbieta Klich, mana-
ger ds. rozwoju biznesowego w Ediba Polska. 

Jednym z czasopism, które mogły się cieszyć wzrostem 
sprzedaży był „Świerszczyk”. Eliza Amanowicz, dyrektor 
marketingu w wydawnictwie Nowa Era zapewnia, że 
sprzedaż wzrosła aż o 13%. – Pisma licencyjne bazują na 
sprzedaży impulsowej – dziecko widzi plastikową zabaw-
kę dołączoną do gazetki lub swojego ulubionego bohatera 
z serialu animowanego na okładce i prosi rodzica o zakup. 
Ze względu na lockdown i ograniczenie rodzinnych wizyt 
w sklepach, sprzedaż tych pism w naturalny sposób spadła. 
W przypadku „Świerszczyka” sprawa ma się inaczej. Rodzi-
ce wybierają magazyn świadomie, a ponad 40% sprzedaży 
odbywa się w prenumeracie – wyjaśnia. 
– Pandemia i zamknięcie w domach wpłynęły pozytywnie 
na wzrost czytelnictwa. Dzieci odczuwają zmęczenie ciągłym 
obcowaniem z ekranem wymuszonym przez zajęcia szkol-
ne on-line. Rodzice tym bardziej dostrzegają szkodliwość 
wielogodzinnego wpatrywania się w komputer/tablet/komór-
kę przez dzieci. Dlatego częściej kupują pisma, książki i gry 
planszowe a dzieci chętnie z nich korzystają. Po okresie dra-
stycznych ograniczeń w handlu w roku ubiegłym i dotkliwym 
spadku, w tym roku obserwujemy istotny wzrost sprzedaży 
większości tytułów – mówi Iwona Tessarowicz, Managing 
Director Magazines z Wydawnictwa Egmont Polska.
– Współcześnie dzieci stymulowane są olbrzymią ilością 
bodźców. W przypadku prasy i słowa oraz obrazu drukowa-
nego dzieci mają możliwość dłuższego skupienia uwagi na 
danej treści, druk wspiera ich rozwój uwagi i koncentracji. 
Nie ma wyskakujących okienek, przewijających się reklam, 
linków, odsyłaczy. Warto pamiętać, że wybierając czaso-
pismo kształtujemy przyszłe gusta i preferencje młodych 
czytelników, dzisiejsze wybory wpływają na późniejsze 
zachowania. Kształtujemy nie tylko nawyki dzieci związane 
z czytelnictwem. Dodatkowo, dbając o atrakcyjną rozryw-
kę, równocześnie podajemy treści, które będą kształtowały 
postawy maluchów w wieku późniejszych – podsumowuje 
Elżbieta Klich z Ediba Polska.

DARIUSZ MATEREK
KINGA SZYMKIEWICZ

REKLAMA
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kultowy miesięcznik Świerszczyk
literacki magazyn dla dzieci 
plus rozwijające aktywności i gra planszowa

nowy magazyn 
przyrodniczy 
Świerszczyk Reporter

pismo popularno-naukowe 
dla dzieci wieku 6-9 lat
ciekawostki o zwierzętach, 
ludziach i miejscach
dudużo zabaw i gra 
planszowa w środku

kwartalnik dla miłośników 
zabaw słownych i logicznych

krzyżówki, łamigłówki, rebusy, 
labirynty, wykreślanki
gra planszowa 
w każdym numerze
sukces wydawniczy, 
4 p4 premiery w roku

Rodzina magazynów pod marką 
„Świerszczyk” coraz większa!

Świerszczyk 

– 76 lat na rynku, 

stale rosnąca 

popularność i nowe 

tytuły!

dzieci 
go kochają, 

rodzice 
mu ufają



Komiks 
wiecznie 
żywy
Niektórzy uważają, że powstał na długo przed 
pierwszą gazetą. Ale jego prawdziwy rozwój 
jest bardzo mocno związany z rozwojem prasy. 
Komiks był i jest uwielbiany przez swoich 
fanów – zarówno tych w wieku lat kilku, jak 
i kilkudziesięciu. Dziś stał się niezależną 
kategorią wydawniczą, a polskie komiksy 
przeżywają swój renesans. 

Krótkie historyjki obrazkowe w odcinkach pojawiły się 
w XIX-wiecznej prasie. Miały stanowić humorystyczne uzu-
pełnienie poważnej treści. Na początku XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych komiks zaczął zyskiwać swoją właściwą 
formę – zwartej opowieści w kilku obrazkach, z tekstami 
w charakterystycznych „dymkach”. Bardzo szybko zyskał 
taką popularność, że zaczęto wydawać komiksy w formie 
tzw. zeszytów. W USA komiks stał się bardzo szybko nie-
zwykle ważnym elementem pop kultury i cieszy się ogrom-
ną popularnością niezmiennie od około stu lat. Unikatowe, 
historyczne zeszyty osiągają na aukcjach bajońskie ceny, 
istnieje cała sieć sklepów wyspecjalizowanych w komik-
sowym asortymencie i oczywiście wielomilionowa rzesza 
wiernych fanów.

NIECHCIANE OBRAZKI

W Polsce komiks miał zdecydowanie bardziej pod górkę. 
W PRL-u sama nazwa była uznawana za jeden z niepożą-
danych atrybutów „zgniłego Zachodu”; używano określeń 
„historyjki obrazkowe” czy „kolorowe zeszyty”. Oczywiście 
były próby propagandowego wykorzystania komiksu (seria 
o kapitanie MO Żbiku czy partyzantach Gwardii Ludowej), ale 
nie był on traktowany jako znacząca kategoria wydawnicza. 
Spychany w cień przetrwał w zasadzie dzięki kilku pasjona-
tom – wybitnym rysownikom, którzy na Zachodzie byliby 
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z pewnością bardzo zamożnymi ludźmi, ale w PRL-u z trudem 
wiązali koniec z końcem. Karierę na zachodzie zrobił twórca 
nieco młodszego pokolenia – Grzegorz Rosiński, który wy-
emigrował do Belgii. Stworzony przez niego, we współpracy 
z belgijskim scenarzystą Jeanem Van Hamme, „Thorgal” stał 
się jedną z najpopularniejszych komiksowych serii na świecie. 
W Polsce ostoją komiksu była harcerska gazeta „Świat 
Młodych”, w której komiks znalazł swoje stałe miejsce. To 
tam właśnie publikowali swoje obrazkowe historyjki Henryk 
Jerzy Chmielewski, Janusz Christa, Szarlota Pawel. Nieco 
później na rynku ukazał się pierwszy i jedyny w tamtych 
czasach magazyn komiksowy – „Relax”.
Polskim rysownikom udało się stworzyć kilka wybitnych 
i ponadczasowych serii komiksowych. Dziś – mimo upływu 
lat – zyskują następne pokolenia fanów. Ukazują się kolejne 
edycje legendarnych polskich komiksów. „Fakt” (Ringer Axel 
Springer Polska) wydaje właśnie kolekcję 26 ksiąg „Tytusa, 
Romka i A’Tomka”. Wydawnictwo Egmont już kilka lat temu 
wydało cykl 20 ksiąg „Kajka i Kokosza”, a na rynek trafiają 
kolejne zeszyty, przygotowane przez rysowników i scena-
rzystów odwzorowujących wiernie artystyczną koncepcję 
Janusza Christy.

FANI I PASJONACI

To, że polski komiks przetrwał trudne lata i zdecydowanie 
powraca do łask to oczywiście zasługa jego wiernych fanów, 
ale też grupy pasjonatów. 
Pasjonatem komiksu jest z pewnością Tomasz Kołodziejczak, 
pisarz, scenarzysta, wydawca i promotor kultury. Od 1995 
roku jest związany zawodowo z wydawnictwem Egmont 
Polska, w którym m.in. prowadził pisma takie jak „Kaczor 
Donald” i „Witch”, od dwudziestu lat kieruje imprintem „Klub 
Świata Komiksu”, wydającym najpopularniejsze światowe 
komiksy.
– Komiks to specyficzna forma sztuki narracyjnej, inna 
niż literatura i film. Oferująca wspaniałe historie – poważ-
ne bądź zabawne, głębokie lub rozrywkowe, krótkie albo 
rozbudowane w wielkie sagi. Mamy tu i humor, i fantasy, 
i kryminał, i psychologię, i sience fiction, i historię. Do wybo-
ru i, nomen omen, do koloru! Bo komiks to także możliwość 

Polski wyraz „komiks” jest spolszczeniem angielskiego 
zwrotu „comic strip”, który upowszechnił się w liczbie 
mnogiej jako potoczny skrótowiec „comics”. Drugi wywód 
wiąże pochodzenie nazwy od satyrycznego charakteru 
pierwszych komiksów. Nazwa „comic” oznacza w języku 
angielskim termin komiczny czyli komediowy. Pojęcia the 
„comics strip” po raz pierwszy użył amerykański pisarz 
Gilbert Seldes w prekursorskiej książce o amerykańskiej 
kulturze masowej „The Seven Liveely Arts” wydanej w 1924 
roku w USA. Angielski termin „comics strip” oznacza 
„długi, wąski pasek; seria obrazków umieszczonych 
w linii”. W takiej formie był bowiem reprodukowany 
w amerykańskich codziennych gazetach. 
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obcowania z pięknymi grafikami, oglądania niezwykłych 
krajobrazów i scenografii, przeniesienia się na odległe 
planety, ale i w głęboką przeszłość – przekonuje Tomasz 
Kołodziejczak. 
Pasjonatką komiksu jest także Paulina Christa, wnuczka 
Janusza Christy, twórcy „Kajka i Kokosza”. Od kilku lat nie-
zwykle skutecznie dba o przywrócenie twórczości dziadka 
należnego jej miejsca w polskiej kulturze. – W 2015 roku 
założyłam Fundację Kreska im. Janusza Christy, której 
celem jest upamiętnienie dziadka i jego kultowych boha-
terów oraz stworzeniem galerii Janusza Christy. W ciągu 
tych 5 lat udało się nam doprowadzić do powstania serialu 
animowanego dla dzieci ,,Kajko i Kokosz” na Netflix, trwają 
pracę nad musicalem ,,Szkoła latania” w warszawskim 
Teatrze Syrena (premiera 10 września 2021 r.), są napoje, na 
50-lecie Kajka i Kokosza Poczta Polska wyemituje znaczek 
pocztowy (maj 2022), powstają gry na komputery i urzą-
dzenia mobilne, czy nowe przygody Kajka i Kokosza wyda-
wane przez Egmont, w Sopocie właśnie został otwarty plac 
zabaw ,,Gród Milusia” – wylicza Paulina Christa.

DLA DZIADKA, DLA WNUKA

Przez wiele lat komiks był postrzegany jako wydawnictwo 
dla bardzo młodego czytelnika. A kto dziś w Polsce najczę-
ściej sięga po komiksy? 
– To dobre pytanie. Obecnie z naszych danych wynika, 
że mamy w Polsce dwie grupy czytelników komiksów 
dziadka. Jedna to wierni fani, którzy stali w kolejkach do 
kiosków i poszukiwali ich w księgarniach 40-50 lat temu 
oraz nowe pokolenie w wieku od 7 do 11 lat – mówi Paulina 
Christa. – Niezaprzeczalny wpływ na to miało wprowadze-
nie kilka lat temu albumu ,,Kajko i Kokosz – Szkoła latania” 
do kanonu lektur obowiązkowych w IV klasie szkoły 

podstawowej i oczywiście premiera serialu animo-
wanego na Netflix – dodaje.
– Jeszcze na początku tego stulecia typowym 
odbiorcą komiksów w Polsce był młody mężczyzna, 
fan i kolekcjoner, zainteresowany kompletnymi, 
eleganckimi wydaniami. Osobną grupę stanowiły 
nastoletnie czytelniczki komiksów japońskich, czyli 
mangi. Mieliśmy też kilka klasycznych, familijnych 
tytułów, takich jak „Tytus, Romek i A’Tomek”, „Kajko 
i Kokosz”, „Thorgal” czy „Asteriks”, po które sięgali 
czytelnicy w każdym wieku – rodzice kupowali je dla 
siebie i dla swoich dzieci. Większość tych produktów 
dystrybuowana była w kanałach książkowych, a ich 
nakłady były generalnie niższe niż nakłady książek. 
Oczywiście, młodzi czytelnicy sięgali też masowo po 
pisma dziecięce, z dużą zawartością komiksów, takie 
jak „Kaczor Donald” czy „Scooby Doo” – mówi Tomasz 
Kołodziejczak. – Od dekady obserwujemy wzrost zainte-
resowania komiksami. Z jednej strony filmy superboha-
terskie z wielką widownią przekierowały część widzów 
także do komiksowych źródeł. Po drugie, dorosło pokole-
nie, które na początku lat 90-tych miało już obfity dostęp 
do komiksu – i teraz, gdy ma już własne dochody, chęt-
nie kupuje komiksy sobie i swoim dzieciom. Po trzecie, 
nastąpił wielki powrót polskiej komiksowej klasyki i to 
właśnie ona (reedycje, nowe tomy znanych serii) zajmuje 
pierwsze miejsca na liście sprzedażowych bestsellerów. 
Wreszcie, ma znaczenie fakt, że aktywność wydawców, 
publicystów, organizatorów wystaw i konwentów zdjęła 
z komiksu odium „gorszej” literatury. Komiksy omawiane 
są w mainstreamowych mediach, trafiają do bibliotek, 
są prezentowane jako immanentna część współczesnej 
kultury – zauważa.

KOMIKSY WSZECHCZASÓW

„Tytus, Romek i A’Tomek” – seria komiksowa autorstwa 
Henryka Jerzego Chmielewskiego, ps. Papcio Chmiel 
wydawana od roku 1957 do dziś. Początkowo publikowana 
była na łamach młodzieżowej gazety „Świat Młodych” 
(pierwszy raz 22 października 1957), od 1966 – także w wersji 
książkowej. Jest to najdłużej ukazująca się polska seria 
komiksowa. Ukazało się 31 albumów zwanych „księgami” oraz 
8 ksiąg zbiorczych, a także albumy i wydania kolekcjonerskie. 

„Kajko i Kokosz” – seria komiksów autorstwa Janusza Christy, 
która stała się jego najpopularniejszym dziełem. Pierwszy 
pasek z przygodami Kajka i Kokosza ukazał się w „Wieczorze 
Wybrzeża” w 1972. Wkrótce autor przeszedł do „Świata 
Młodych”. Jedna historia ukazała się w magazynie „Relax”, dwie 
kolejne zostały od razu wydrukowane w formie albumowej. 
Kolejne albumy wydawano do 1990 roku. W lutym 2003 r. 
wydawnictwo Egmont Polska rozpoczęło reedycję serii. 

„Jonka, Jonek i Kleks” – seria komiksów dla dzieci 
i młodzieży Szarloty Pawel. Pierwsza historyjka ukazała się 
na łamach „Świata Młodych” 14 maja 1974 roku. Autorka na 
początku swej kariery uczyła się rysować komiksy u Henryka 
J. Chmielewskiego. 

„Thorgal” – belg´ska, francuskojęzyczna seria komiksowa 
stworzona przez polskiego rysownika Grzegorza 
Rosińskiego i belg´skiego scenarzystę Jeana Van Hamme. 
Ukazała się po raz pierwszy w 1977 w odcinkach na łamach 
czasopisma „Le Journal de Tintin”, a od 1980 publikowana 
jest w formie indywidualnych tomów przez wydawnictwo 
Le Lombard. Polskie tłumaczenie wydaje Egmont. Seria 
„Thorgal” zyskała uznanie krytyków i czytelników na całym 
świecie, sprzedano ponad 16 milionów egzemplarzy 
komiksu w 18 językach.

odbiorcą komiksów w Polsce był młody mężczyzna, 

nastoletnie czytelniczki komiksów japońskich, czyli 

tytułów, takich jak „Tytus, Romek i A’Tomek”, „Kajko 

czytelnicy w każdym wieku – rodzice kupowali je dla 
siebie i dla swoich dzieci. Większość tych produktów 
dystrybuowana była w kanałach książkowych, a ich 
nakłady były generalnie niższe niż nakłady książek. 
Oczywiście, młodzi czytelnicy sięgali też masowo po 
pisma dziecięce, z dużą zawartością komiksów, takie 
jak „Kaczor Donald” czy „Scooby Doo” – mówi Tomasz 
Kołodziejczak. – Od dekady obserwujemy wzrost zainte-
resowania komiksami. Z jednej strony filmy superboha-
terskie z wielką widownią przekierowały część widzów 
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PONADCZASOWY FENOMEN

Na czym więc polega fenomen komiksów? Co takiego przy-
ciąga do nich od lat tak pokaźne grono miłośników? Paulina 
Christa uważa, że w trudnych czasach PRL-u każda dawka 
humoru była na wagę złota. Czytelnicy doceniali również 
wyjątkowy kunszt, wspaniałą kreskę polskich rysowni-
ków. Oni sami raczej nie zabiegali o popularność. Janusz 
Christa zdążył narysować 4.700 komiksowych pasków, 
700 plansz i olbrzymią ilość ilustracji. Ukazało się około 40 
albumów komiksowych w łącznym nakładzie 10 milionów 
egzemplarzy. – Dziadek przeżył 74 lata, dorobiwszy się 
małego mieszkanka w Sopocie, medalu Zasłużony Kulturze 
„Gloria Artis” i niezliczonej rzeszy wielbicieli. Stworzone 
przez niego serie komiksowe „Kajko i Kokosz” oraz „Kajtek 
i Koko” od pokoleń cieszą się mianem kultowych. On sam 
był bardzo skromny. Omijał konwenty, stronił od świat-
ka komiksowego i fanów. Choć kiedy tacy pukali do jego 
drzwi, to zawsze ich zapraszał, dawał autografy i chętnie 
rozmawiał. Ale myślę, że do końca nie zdawał sobie sprawy 
ze skali swojej popularności – wspomina Paulina Christa. 
Dziś bardzo cieszy ją renesans dawnego polskiego komiksu, 
ponowna fala popularności twórczości dziadka. – Sytuacja 
zmieniła i nadchodzą lepsze czasy dla komiksu. Świadczy 
o tym już nie tylko świetna sprzedaż egzemplarzowa, ale 
i zainteresowanie marką Kajko i Kokosz. Mamy też podpi-
saną umowę na film aktorski z firmą Aurum Film, która 
rozpoczęła w tym roku pracę nad scenariuszem opartym 
na serii komiksów „Kajko i Kokosz”. Jeśli to nie renesans to 
co? – pyta z uśmiechem. 
Podobnego zdania jest Tomasz Kołodziejczak. – Polski ko-
miks już przeżywa swój renesans. Nieodżałowany mistrz, 
Papcio Chmiel, do końca tworzył nowe historie, wszyst-
kie „Tytusy” od lat były wznawiane, a postać najbardziej 
znanego polskiego szympansa stałą się bohaterem wielkich 
kampanii reklamowych. Od kilku lat widzimy też wielki 
powrót serii „Kajko i Kokosz”. Wszyscy na pewno dostrzegli 
gigantyczną kampanię promocyjną serialu na „Netflixie”. 
Jednak wokół tej serii mnóstwo działań odbywało się od 

lat. Egmont Polska wznowił cały cykl oraz wszystkie inne 
komiksy autorstwa Janusza Christy. Wydał też kilka gier 
planszowych i od lat prowadzi konkurs im. Janusza Christy 
na komiks dla dzieci. Wreszcie, podjął się kontynuacji serii: 
w czerwcu br. ukaże się już czwarty tom „Kajka i Kokosza” 
stworzony przez nowych autorów – „Zaćmienie o zmierz-
chu”. Fundacja Kreska dbająca od dorobek Janusza Christy, 
a prowadzona przez jego wnuczkę, Paulinę, dba o tzw. 
merchendajzing, od serialu i filmu aktorskiego, przez przed-
stawienia teatralne i place zabaw, po produkty spożywcze 
i gadżety. Tak więc seria, która w przyszłym roku będzie 
świętować 50. rocznicę swojego powstania nigdy wcześniej 
nie miała takiej multimedialnej popularności! Warto też 
zauważyć, że obok wielkich klasyków mamy też na rynku 
kilka popularnych cykli tworzonych przez nową generację 
twórców, wspomnę to „Ryjówkę Przeznaczenia” Tomasza 
Samojlika czy „Malutkiego liska i wielkiego dzika” Bereniki 
Kołomyckiej. W ostatnich latach powstaje mnóstwo pol-
skich komiksów – mówi Tomasz Kołodziejczak. 
– Na całym świecie komiksowi bohaterzy to długowiecz-
ne postacie. Na przykład, Superman i Batman liczą ponad 
80 lat, Lucky Luke ponad 70, Asteriks ponad 60, Garfield 
ponad 40. Mają swoje lata, ale trzymają się mocno! Wciąż 
wznawiane są stare komiksy z ich przygodami, wciąż 
powstają nowe. Tworzone są filmy, seriale, książki, gry 
komputerowe i planszowe, a sami bohaterzy promują 
ciuchy, jedzenie czy samochody. Polska jest stosunkowo 
mniejszym rynkiem, nasi bohaterzy funkcjonują lokalnie, 
a nie światowo – więc cały ten merczendajzing nie jest 
tak obfity, jak ten towarzyszący brandom amerykańskim, 
japońskim czy francuskim. Ale jest go, na szczęście, coraz 
więcej. A czemu fani wciąż sięgają po klasyczne komiksy? 
Bo to bardzo dobre opowieści, dające czytelniczą frajdę 
kolejnym pokoleniom. Co ważne – pozwalające na wspólne 
doświadczenie rodzicom (a czasem nawet dziadkom) i dzie-
ciom – dodaje Tomasz Kołodziejczak.

DARIUSZ MATEREK
KINGA SZYMKIEWICZ

PONAD

Na czym więc polega fenomen komiksów? Co takiego przy

ENOMENDCZASOWY FENOMEN

Na czym więc polega fenomen komiksów? Co takiego przy
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komiksy autorstwa Janusza Christy. Wydał też kilka gier 
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Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni  
– w Polsce i na świecie.

| WYDARZENIA

Zmiany w przepisach 

Paszporty 
covidowe

Prawdopodobnie od 1 lipca br. ruszy un´ny 
program z paszportami covidowymi, które mają 
ułatwić podróżowanie po 27 krajach UE oraz 
Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Paszporty 
będą miały trzy rodzaje certy©katów: jeden 
potwierdzający szczepienie, kolejny dokumen-
tujący ostatnie testy na obecność koronawirusa 
oraz trzeci potwierdzający odporność po zaka-
żeniu koronawirusem. Na dokumencie będzie 
się znajdował kod QR, wydawany bez dodat-
kowej opłaty. Kod będzie można przedstawić 
w formie zarówno cyfrowej (na smartfonie), jak 
i w formie wydruku na kartce.  Rozporządzenie 
o paszportach covidowych będzie obowiązywać 
przez 12 miesięcy.

Od 1 czerwca br. obowiązują  nowe przepisy 
dotyczące pieszych. Piesi zyskali pierwszeństwo 
w chwili wchodzenia na zebrę, ale też przecho-
dząc przez ulicę nie mogą korzystać z telefonów 
komórkowych. Ponadto, Kierowcy muszą pamię-
tać, zaczęły obowiązywać nowe limity prędkości 
w terenie zabudowanym (50 km/h przez całą 
dobę) oraz większe odstępy pomiędzy samocho-
dami poza terenem zabudowanym. Na drogach 
szybkiego ruchu bezpieczna odległość między 
pojazdami musi  wynosić połowę aktualnej pręd-
kości, czyli kierowca jadący np. 100 km/h będzie 
musiał jechać 50 m za poprzedzającym samocho-
dem.

Startują 
Mistrzostwa 

Europy

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej rozpocz-
ną się 11 czerwca. Pierwotnie turniej miał 
się odbyć w dniach od 12 czerwca do 12 lipca 
ub.r., jednak UEFA przełożyła mistrzostwa 
z powodu pandemii koronawirusa. Mecze 
będą rozgrywane w jedenastu europejskich 
miastach. Reprezentacja Polski, występują-
ca w grupie E, 14 czerwca zmierzy się ze Sło-
wacją na Stadionie Kriestowskim  w Sankt 
Petersburgu. Na tym samym stadionie 
Polacy zagrają 23 czerwca ze Szwecją, nato-
miast mecz z Hiszpanią zostanie rozegrany 
19 czerwca w Sewilli na Estadio la Cartuja.

Egzaminy 
ósmoklasistów

Pod koniec maja ponad 360 tys. uczniów 
przystąpiło do obowiązkowego egzami-
nu ósmoklasisty. Uczniowie pisali teksy 
z języka polskiego, matematyki i języka 
obcego nowożytnego. Po sprawdzeniu 
prac, wyniki zostaną przysłane do szkół 
przez okręgową komisję egzaminacyjną. 
Informację o swoich wynikach uczniowie 
otrzymają 2 lipca br., a zaświadczenia 
o wynikach egzaminu 9 lipca br.
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„Tygodnik Powszechny” 
zmienił siedzibę

Redakcja „Tygodnika Powszechnego” po 
75 latach opuściła swoją siedzibę przy 
ul. Wiślnej 12 i przeniosła się do nowo-
czesnego biurowca. Nowa siedziba mie-
ści się przy ul. Dworskiej 1c. 23 kwietnia 
ukazało się wydanie specjalne „Tygodnik 
Powszechny Historia” pod tytułem 
„Wiślna 12” o 75 latach spędzonych 
przez redakcję w dawnej siedzibie. Jego 
objętość to 100 str., a cena – 12 zł. Na 
początku roku Archidiecezja Krakowska 
wypowiedziała tytułowi umowę najmu 
pomieszczeń, w których redakcja mie-
ściła się niemal od początku wydawania 
w 1945 roku. Kuria nie komentowała 
sprawy. Redakcja zorganizowała zbiórkę 
pieniędzy na nową siedzibę, zebrano 
prawie 630 tys. zł.

| RYNEK PRASOWY

press news
Nowy dwumiesięcznik

Wydawnictwo Bauer wydało nowy dwu-
miesięcznik – „Życie na Gorąco. Roman-
se”. Pierwszy numer ukazał się 14 maja. 
Czasopismo ma 100 stron i kosztuje 
5,49 zł. Magazyn skierowany jest do 
kobiet powyżej 50. roku życia, zaintere-
sowanych opowieściami „o rodzących 
się uczuciach, spełnionych nadziejach, 
meandrach ludzkich losów, nierzadko 
też o złamanych sercach i rozczaro-
waniu”. Pierwszy numer zawiera 40 
historii o miłości i będzie w sprzedaży 
do 29 lipca. 

Burda przejmuje media Edipresse 
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynął 
wniosek dotyczący przejęcia medialnej części Grupy Edipresse 
przez Burda Media Polska. Przejęcie ogłoszono 6 maja. W ramach 
umowy Burda Media Polska przejmie multimedialne i digitalowe 
portfolio Edipresse Polska, do którego należą serwisy internetowe 
dla kobiet m.in. Wizaz.pl, Polki.pl, Party.pl, Viva.pl, Mamotoja.pl, 
Gotujmy.pl, Niania.pl oraz dwutygodniki „Viva” i „Party”, a także 
magazyny z segmentu true stories (razem 13 tytułów). Edipresse 
pozostaje właścicielem spółki Wydawnictwo Edipresse, zajmują-
cej się wydawaniem książek i kolekcji wydawniczych, magazynów 
custom publishing oraz właścicielem szkoły językowej Lincoln.

Sportowiec stulecia
Ruszył plebiscyt „Przeglądu Sportoweg” na Sportowca Stulecia. 
Jest on organizowany z okazji jubileuszu 100-lecia gazety. Czy-
telnicy mogli oddawać swoje głosy do 24 maja, a ©nał plebiscytu 
przewidziano na czerwiec. Kandydaci do tytułu Sportowca 
Stulecia to: Waldemar Baszanowski, Zbigniew Boniek, Kazimierz 
Deyna, Tomasz Gollob, Otylia Jędrzejczak, Halina Konopacka, Ro-
bert Korzeniowski, Justyna Kowalczyk, Jerzy Kulej, Janusz Ku-
sociński, Grzegorz Lato, Robert Lewandowski, Tomasz Majewski, 
Adam Małysz, Jerzy Pawłowski, Kamil Stoch, Irena Szewińska, 
Ryszard Szurkowski, Anita Włodarczyk i Tomasz Wójtowicz.

Ekologiczne  
„National Geographic”
Cały nakład majowego wydania „National 
Geographic Polska” został wydrukowany na 
ekologicznym papierze. Do jego produkcji 
nie ścięto ani jednego drzewa. Papier po-
chodzi z recyklingu, posiada certy©kat Blue 
Angel przyznawany dla ©rm, które zwracają 
uwagę na ograniczanie wpływu swojej 
działalności na środowisko naturalne. „Na-
tional Geographic Polska” jest drukowany 
w drukarni Quad, która jest zasilana energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 
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200 miesięcy przyjaźni
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PARTNEROM

I PRZYJACIOŁOM

0D 17 LAT  
NA POLSKIM 
RYNKU! 

• Tylko w Men’s Health 
znajdziesz najlepsze 
programy treningowe 
i dietetyczne tipy, masę 
przepisów, porady 
dotyczące zdrowia, seksu 
i stylu, a także patenty, 
dzięki którym Twoje życie 
będzie jeszcze pełniejsze.

• Największy na świecie 
lifestyle’owy magazyn 
dla aktywnych mężczyzn.
• Od 34 lat na świecie,  
od 17 lat w Polsce.
• Lider sprzedaży wśród 
męskich magazynów 
w Polsce od 2011 roku. 
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Prasa na świecie

200 lat dziennika „The Guardian”  
Brytyjski dziennik „The Guardian” obchodził 
w maju br. 200-lecie istnienia. Pierwszy 
numer gazety (na zdjęciu), jeszcze pod 
tytułem „The Manchester Guardian”, ukazał 
się 5 maja 1821 roku. Początkowo „The 
Guardian” był tygodnikiem, jako dziennik 
ukazuje się od 1855 roku. Gazeta prezentu-
je poglądy centrowo-lewicowe, jest w niej 
obszerny dział międzynarodowy, zajmuje 
się też literaturą i sztuką.

Kobiety rządzą 
Coraz częściej kobiety zostają szefami znanych tytułów prasowych. Od 
1 czerwca br. nową redaktor naczelną dziennika „The Washington Post” 
jest Sally Buzbee. Zastąpiła na tym stanowisku Martina Barona, który 
przeszedł na emeryturę.
Nowa redaktor naczelna Sally Buzbee przeszła do „TWP” z agencji pra-
sowej Associated Press, gdzie była redaktor naczelną i starszą wice-
prezeską. Jest pierwszą kobietą, która kieruje „The Washington Post”, 
w 144-letniej historii tego dziennika.

Axel Springer współpracuje z Facebookiem 
Wydawnictwo Axel Springer będzie współpra-
cowało z Facebookiem w zakresie dystrybucji 
treści w USA i Niemczech. List intencyjny 
w tej sprawie został podpisany. Na platfor-
mach Facebooka, m.in. Facebook News, 
będą się pojawiały artykuły i informacje z ta-
kich tytułów, jak „Bild”, „Die Welt” i „Auto Bild”. 
Platforma Facebook News jest już dostępna 
w Wielkiej Brytanii. 

Rezygnacja za napisanie nieprawdy
Laura Italiano, dziennikarka tabloidu „New York Post”, 
odeszła z pracy po tym, jak napisała artykuł o wiceprezy-
dent USA Kamali Harris, zawierający fałszywe informacje. 
Z artykułu wynikało, że dzieci imigrantów dostają od władz 
książki Harris, tymczasem książka Harris była jedną z wielu 
książek podarowanych dzieciom przez mieszkańców w ra-
mach zbiórki, jaką zorganizowały lokalne władze. Italiano 
przyznała, że wymuszono na niej napisanie tego artykułu, 
a ona sama nie potra©ła się temu przeciwstawić.

Zostanie politykiem? 
Nie jest to pierwszy przypadek, gdy człowiek ze świata mediów posta-
nowił zostać politykiem. Tym razem chodzi o Christiana Nienhausa, 
wydawcę dużego niemieckiego dziennika „Die Welt”, który zastanawia 
się nad kandydowaniem do Bundestagu z ramienia partii CDU. Wybory 
odbędą 26 września br. Jeśli Nienhaus zostanie deputowanym, zrezy-
gnuje ze stanowiska w koncernie medialnym Axel Springer, który wydaje 
„Die Welt”. 
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Nowy magazyn w kioskach  
co wtorek z FAKTEM

Nowość

380
zł

z FAKTEM

Cena

pełne emocji i wzruszeń
Historie zwykłych ludzi



Zmiany w opłacie reprogra�cznej
Opłata reprogra©czna – według projektu opubliko-
wanego 5 maja 2021 r. przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu – miałaby objąć 
komputery i dekodery, ale już nie smartfony. 
Resort proponuje, by od stycznia 2022 roku opłata 
reprogra©czna wynosiła od 1 do 4 proc. Zapowie-
dziano, że część wpływów z opłaty będzie nadal 
przekazywana artystom za pośrednictwem istnie-
jących organizacji zbiorowego zarządzania pra-
wami autorskimi, a część zasili Fundusz Wsparcia 
Artystów Zawodowych. 
MKDNiS podkreśla, że „opłata reprogra©czna, 
funkcjonująca w Polsce od 1994 r., nie jest podat-
kiem, ponieważ wpływy z niej nie zasilają i nie będą 
zasilać budżetu państwa ani samorządów teryto-
rialnych. Jest formą zryczałtowanej jednorazowej 
rekompensaty oddawanej artystom przez pro-
ducentów i importerów sprzętu elektronicznego 
umożliwiającego tzw. dozwolony użytek osobisty 
(tj. korzystanie na własne potrzeby z rozpowszech-
nionego już chronionego utworu), co znacząco 
zwiększa popyt na urządzenia elektroniczne”.

Mniej wolności słowa  
– Narodowe świętowanie pierwszej polskiej konstytu-
cji przysłania nam inne ważne znaczenie daty 3 maja. 
Od 1993 roku, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ trzeci maja to Światowy Dzień Wolności 
Prasy – pisze w okolicznościowym komentarzu redak-
tor naczelny „Rzeczpospolitej”, prezes IWP, Bogusław 
Chrabota, publikowanym na łamach www.rp.pl.
W komentarzu czytamy m.in. (…) Wyższy standard 
wolności prasy niż nad Wisłą jest również w RPA, Bot-
swanie, Ghanie, Burkina Faso, Senegalu, czy Nigrze. Oto 
jak mocno potra©ła pracować Deklaracja z Windhuk. 
Polska, ojczyzna drugiej w świecie konstytucji, ojczyzna 
Solidarności i Jana Pawła II plasuje się dziś na 64 pozycji 
indeksu. Wyprzedzają nas w tym rankingu nawet Gruzja, 
czy Armenia, nie wspominają już o Wyspach Tonga. To 
widomy dowód tego, jak bardzo oddaliliśmy się od stan-
dardów wolnego świata i przesłania wolności z lat 80. 
Wielka w tym zasługa dziś rządzących, którzy zafundo-
wali nam spadek do trzeciej ligi w ciągu ledwie siedmiu 
lat. Jeszcze w roku 2015 Polska zajmowała 18 miejsce 
w indeksie i była to najwyższa pozycja, jakiej dochrapali-
śmy się w historii rankingu.

Giganci zapłacą w Australii
Koncern medialny News Corp, należący do Ruperta 
Murdocha, ustalił ostateczne warunki umów z Go-
ogle i Facebookiem dotyczące opłat za treści wy-
dawcy – podał austral´ski „Sydney Morning Herald”. 
Porozumienia z cyfrowymi platformami dotyczą tylko 
rynku austral´skiego.
Austral´ski oddział News Corp, wydawca takich ty-
tułów jak „The Australian”, „The Daily Telegraph” oraz 
„The Herald Sun” zakończył negocjacje ostatecznych 
umów z Google i Facebookiem. Koncerny cyfrowe 
będą płacić News Corp Australia za wykorzystanie 
treści pochodzących od tego wydawcy. Umowy te 
zostały zawarte po tym, jak rząd federalny wpro-
wadził przepisy, które próbowały zmusić gigantów 
technologicznych z USA do negocjacji z lokalnymi 
wydawcami. Kwota jaką News Corp otrzyma od 
Google i Facebook nie jest znana.
Michael Miller, szef News Corp Australia w rozmowie 
z „Sydney Morning Herald” zapowiedział, że w najbliż-
szym czasie News Corp Australia zatrudni dodat-
kowo ok. 100 dziennikarzy i wydawców, głównie 
w lokalnych tytułach.

Kara dla Google  
Włoski Urząd Antymonopolowy nałożył na ©rmę Go-
ogle grzywnę 102 mln euro za nadużywanie pozycji 
na tamtejszym rynku wobec konkurentów.
Amerykańska ©rma naruszyła artykuł 102 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zakazane jest 
nadużywanie dominującej pozycji na rynku we-
wnętrznym lub na znacznej jego części w zakresie, 
w jakim może wpływać na handel między krajami 
członkowskimi. Kara nałożona przez tamtejszy 
Urząd Antymonopolowy obowiązuje tylko na teryto-
rium Włoch.
Na Google w 2018 r. Komisja Europejska nałożyła 
4,3 mld kary za wykorzystywanie dominującej po-
zycji aplikacji Android (m.in. konieczność instalacji 
przeglądarki Chrome). W 2019 r. prawie 1 miliard 
euro amerykańska ©rma zapłaciła w ramach ugody 
zawartej z francuską prokuraturą w toczącym się 
od 2015 r. dochodzeniu w sprawie unikania płacenia 
podatków. W ubiegłym roku francuski regulator 
(CNIL) zarządził 100 mln euro kary za nieprzestrze-
ganie prywatności użytkowników.
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Więcej ciekawych wyzwań dla młodych konstruktorów 
znajdziesz w magazynie LEGO EXPLORER
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„LEGO EXPLORER” 
Czasopismo przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 
lat, które łączy zabawy najbardziej znanymi kloc-
kami na świecie z edukacją STEM. W magazynie 
czytelnicy znajdą mnóstwo pomysłów na wykorzy-
stanie swoich klocków Lego oraz porady projek-
tantów i ekspertów Lego, którzy podpowiedzą, jak 
używać klocków w niekonwencjonalny sposób i jak 
zostać jeszcze lepszym budowniczym.

„LEGO EXPLORER” to magazyn, który inspiruje 
dzieci do rozwijania kompetencji STEM, wykorzy-
stując w tym celu zabawę uwielbianymi klockami. 
Czasopismo zachęca dzieci do twórczego myśle-
nia i rozwijania swoich umiejętności w różnych 
obszarach wiedzy; z „LEGO EXPLORER” dzieci 
poznają fascynujące fakty ze świata nauki, tech-
niki, inżynierii, sztuki i matematyki. Każdy numer 
magazynu ma temat przewodni oraz nawiązujący 
do niego prezent: wyjątkowy zestaw klocków 
LEGO, z którego można zbudować więcej niż jedną 
zabawkę.  Magazyn „LEGO EXPLORER” rozbudza 
dziecięcą wyobraźnię i ciekawość świata, inspi-
ruje do uwolnienia swojej kreatywności i do nauki 
poprzez twórczą zabawę.
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PATENTY PATENTY

Zaledwie tyle szybkiej powtórki materiału pozwala 
zapamiętać więcej. Powtarzanie to kluczowy element 
procesu przyswajania wiedzy – lepiej po przeczytaniu 

danego rozdziału spróbować sobie wszystko przypomnieć 
w 40 sekund, niz potem czytać rozdział od nowa. 

PLAN MINIMUM
Najlepiej jest trenować trzy razy  tygodniowo po 
45-60 minut, uwzględniając w planie treningi 
kardio i siłowe. Ale nie wszystko musisz robić 
najlepiej. Jeśli masz dużo obowiązków i możesz 
znaleźć na trening co najwyżej kwadrans, to 
też wystarczy. Uczeni z McMaster University 
wykazali, że aby zachować formę, wystarczy 
trzy razy tygodniowo przez 11 minut wykony-
wać proste ćwiczenia gimnastyczne z cięża-
rem własnego ciała: podskoki w miejscu, przy-
siady, pompki i skłony. Potraktuj to jak plan 
minimum,  a z czasem zwiększaj obciążenia.

CO W NUMERZE?
• Anita Werner: 

„Mój wolny czas nie polegał  
na nicnierobieniu, ale na 

aktywności i odkrywaniu.
• Tych kosmetyków lepiej 

unikaj latem
• Test - czy jesteś w formie?
• Czy można wytrenować 

pewność siebie?
• Ćwiczenie dla tych,  
co godzinami siedzą.

 
ZDRZEMNIJ SIĘ
Popołudniowa fala mejli sprawia, że 
jesteś bliska paniki? Zdrzemnij się. Jak 
donosi BMJ, ludzie, którzy po południu 
ucinają sobie krótką drzemkę, lepiej 
sobie radzą  z podejmowaniem decyzji 
i lepiej zapamiętują fakty niż ci, którzy 
na siłę próbują przezwyciężyć senność. 
Tylko nie zapomnij nastawić alarmu.

O tyle zwiększa się ryzyko, że dziecko urodzi się z wadą 
wrodzoną, jeśli ojciec na pół roku przed poczęciem regu-

larnie pił alkohol. Tak w ogóle ryzyko jest niewielkie, więc 
nie ma powodów do paniki, ale jeśli planujecie, na pewno 
lepiej co najmniej ograniczyć piwko i mocniejsze drinki.

35%

40 sekund

Wątroba potrafi jednorazowo zneutralizować ok. 80 
gramów czystego alkoholu, czyli mniej więcej cztery 

kieliszki wódki lub cztery piwa. Staraj się nie przekraczać  
tej dawki, a będziesz się budził bez kaca. 

Co to znaczy z umiarem?

 
CO W NUMERZE?

• Michael B. Jordan.  
Poznajcie faceta,  

który chce coś zmienić.

• Swing na poręczach. 
Z tym ćwiczeniem szybko  

wyrzeźbisz sześciopak.

• Naucz się oddychać 
i dotleń organizm.

• Randkowanie przez  
internet. Instrukcja.

Skoncentruj się!
Gdy czujesz się zmęczony  

i wysiada Ci koncentracja, napij się... wody. 
Mózg w 80% z niej się składa, więc nic dziw-

nego, że gdy jesteś odwodniony, nie funkcjo-
nuje najlepiej. Uczucie pragnienia to sygnał,  

że organizm już jest w pewnym stopniu 
odwodniony. Badacze wyliczyli, że  

1% odwodnienia powoduje spadek zdolności 
kognitywnych aż o 5%.

Reklama MH i WH do Kolportera 193x268 05_2021_porady i tipy.indd   1 17.05.2021   16:56:00



Mam wrażenie, że Pana pokolenie ma więcej 
pogody ducha, więcej luzu w sobie i bardziej 
potrafi cieszyć się życiem?
– Nie wiem, czy tak jest, mogę mówić tylko za 
siebie. Staram się mieć tę pogodę ducha, cieszę 
życiem i staram się otaczać osobami, które, tak 
jak ja, patrzą na świat pozytywnie i z optymi-
zmem. Unikam ludzi, którzy są wiecznie nie-
szczęśliwi, szczególnie, gdy nie mają powodów 
do narzekań.

Na wspomnienie tych wszystkich ról filmo-
wych, które Pan zagrał, kręci się Panu łezka 
w oku?
– Wszystkich to może nie, bo było ich ponad 
200. Więcej miał chyba tylko Leon Niemczyk, 
i tak szczerze, to nie wszystkie pamiętam. Na 
pewno z ogromnym sentymentem wspomi-
nam serial „Dom”. Każdy odcinek „Domu”, to 
właściwie był taki mały film fabularny.
A druga moja ulubiona produkcja i rola, to 
Lucek w „Nocy świętego Mikołaja”. Nakręcił 
to mój przyjaciel, Janusz Kondratiuk, a docenił 
sam mistrz Gustaw Holoubek, mówiąc mi po 
seansie w nieistniejącym już kinie „Capitol”, że 
to oscarowa rola.

Sądząc po Pana dorobku filmowym był Pan 
gościem w domu?
– I tak i nie, bo tam, gdzie mogłem jeździłem 
z moją rodziną – czasem była to tylko żona, 
czasem żona i dzieci. Ale, mam świadomość, 
co zresztą mówiłem też w wywiadach, że 
„przeciągałem strunę” – no i chyba tak, 
owszem, zdarzało się, że bywałem gościem 
w domu z powodu zawodowych zobowiązań 
i dlatego, że miałem dużo kolegów, z którymi 
spotykałem się „na mieście”. Na szczęście 

mam wspaniałą żonę, a powodzenie naszego 
małżeństwa to głównie jej zasługa. Często 
wyjeżdżałem na plan filmowy, ale po po-
wrocie zawsze starałem się i dzieciom i żonie 
wynagrodzić tę moją nieobecność. Uczyłem 
je wszystkiego co sam potrafiłem robić 
najlepiej. Dzisiaj wiem, że nasze wysiłki nie 
poszły na marne. Córka jest magistrem eko-
nomii, syn prawnikiem. Każdemu facetowi 
życzę też, żeby spotkał taką kobietę jak moja 
Jola, mądrą i tolerancyjną. Moja żona tak 
naprawdę wychowała nasze dzieci i zrobiła 
to wspaniale!

Czy to zawrotne tempo pracy nie sprawiało 
nigdy psikusów Pana pamięci? Były jakieś 
wpadki na planach, zamiana ról, kwestii?
– Wiadomo, że są jakieś wpadki, bo nie ma 
takiego aktora, który nie ma wpadek. Jest też 
trema i to akurat jest dobre, bo myślę, że gdy-
by nie było tremy, to niejeden aktor mógłby 
się oszukać i mogłaby go zjeść rutyna. A tak 
to czuję nad sobą taki bicz boży: „Uważaj, bo 
może ci się noga poślizgnąć”. W moje książce 
„Pisz pan książkę” opisałem kilka zabawnych 
historii. Pamiętam, jak kręciliśmy teatr sen-
sacji w reżyserii Piotra Szulkina, przywożono 
nam wspaniałe zakąski, z różnych dobrych 
restauracji. Pamiętam, jak mój kolega, Wie-
siek Drzewicz rzucił żartem, żeby napić się 
wódeczki, skoro mamy takie pyszne zakąski. 
No i z jednej butelki, zrobiła się druga, a że 
jeden z kolegów, o czym zapomnieliśmy, miał 
słabą głowę, zaczął coś bełkotać. I wtedy 
reżyser powiedział: „Bardzo dobrze, ale pan 
troszeczkę przesadza. Proszę już mówić 
normalnie”. Ale większych wpadek z tego 
powodu nie było. Kiedyś w teatrze, w czasie 

Patrzę na świat 
pozytywnie
Pięćdziesiąt lat w zawodzie, czterdzieści w małżeństwie, dwoje dzieci, pięcioro 
wnucząt – to dla Zbigniewa Buczkowskiego, którego widzowie mogą oglądać 
w „Lombardzie. Życiu pod zastaw” oraz w „Barwach szczęścia”, sukces.
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przedstawienia, jedna z koleżanek miała 
wyjść na swoją kwestię. Stoję na scenie, 
czekam, nie wychodzi, zaczynam improwi-
zować. Jej wciąż nie ma. Okazało się, że ona 
zasłabła, wzywano pogotowie, a na scenę do 
mnie wyszła inna koleżanka. Widzowie nie 
zauważyli. Taki luz kontrolowany w podej-
ściu do sceny pomaga, kiedy się zapomni 
tekstu, na planie filmowym jest lepiej, bo 
dubel. W teatrze gorzej.

I gdzieś w tym zawodowym biegu poznał Pan 
swoją żonę. Ten adres chyba na zawsze ma 
Pan w sercu? Kawiarnia „Mozaika”. Wtedy 
złapał Pan oddech, przewartościował to, co 
w życiu ważne?
– Zanim poznałem moją żonę, to już złapałem 
filmowego bakcyla na poważnie. Zagrałem 
wtedy już w „Dziewczynach do wzięcia” 
i w „Przepraszam, czy tu biją”, i w serialu 
„Dom”. Nie myślałem o założeniu rodziny, tyl-
ko o kolejnych rolach. Ale, w tamtych czasach, 
gdy ktoś miał 30 lat i nadal był tak zwanym 
singlem, to był mocno podejrzany. Dlatego, 
jak się okazało, że w „Mozaice”, oprócz mojej 
mamy i jej koleżanki jest jeszcze piękna blon-
dynka, czyli Jola, to sobie pomyślałem wtedy, 
że to jest ta kobieta, z którą mogę stworzyć 
rodzinę i mieć dzieci. Na szczęście nie musia-
łem niczego przewartościowywać, bo zawsze 
byłem rozsądny, a dzięki mojej żonie mogę 
spełniać swoje marzenia, także te zawodowe.

ROZMAWIAŁA BEATA BANASIEWICZ/AKPAF
O

T.
 A

K
PA

Zbigniew Buczkowski  – polski ak-
tor 	lmowy, estradowy, telewizyjny 
i teatralny, scenarzysta i reżyser. 
Zadebiutował w 1972 r. epizodyczną 
rolą kelnera w 	lmie Janusza Kon-
dratiuka „Dziewczyny do wzięcia”. 
Zaważyło to na decyzji porzucenia 
wyuczonego zawodu, by poświęcić 
się aktorstwu. Na początku lat 80. 
zadebiutował na deskach Teatru 
Komedia w Warszawie. Największą 
popularność przyniosły mu role 
w serialach telewizyjnych: „Dom”, 
„Graczykowie”, „Święta wojna”. 
W październiku 2014 wydał auto-
biogra	ę pt. „Pisz pan książkę!”.
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Dzieci kochają słodycze

| WIADOMOŚCI HANDLOWE

Dzień Dziecka to świetny okres dla producentów 
słodyczy oraz dla sieci handlowych. Z badań Listonic 
wynika, że w 2020 r. w tygodniu poprzedzającym 
wspomniane święto nastąpił wzrost zakupu lizaków 
(o 135 proc. rok do roku), czekolad (o 98 proc.) i żelków 
(o 131 proc.).

Z kolei w pierwszym tygodniu maja 2021 r. obfitował 
w kosze pełne batoników (+21 proc.). Promocje na konkretne 
marki, coraz większa oferta słodyczy na sklepowych 
półkach, przyczyniły się do wzmożonego zainteresowania 
konsumentów tą kategorią produktową.
Listonic wskazuje w swojej analizie, że wielu Polaków na 
co dzień ogranicza spożycie słodkości przez swoje pociechy, 
natomiast Dzień Dziecka „jest często jedynym czasem, kiedy 
najmłodsi mogą bez ograniczeń sięgać po łakocie”.
– Część z nas nie wyobraża sobie również 1 czerwca 
spędzonego bez interakcji z innymi. Mimo zeszłorocznych 
obostrzeń dotyczących zgromadzeń, w wielu miejscach 
odbywały się pikniki, na które można było udać się 
całą rodziną. Jednak wielu konsumentów postanowiło 
zorganizować spotkania w gronie najbliższych, w domach lub 
ogrodach. Takie wybory pozwoliły im zachować niezbędne 
bezpieczeństwo i mieć kontrolę nad liczbą zaproszonych osób – 
tłumaczą autorzy analizy.
Tegoroczny boom na lody marki Koral przyczynił się do 
spektakularnego wzrostu tego produktu w branży spożywczej. 
Wraz z nadejściem ciepłych dni, szczególną popularność 
zyskały lody na patyku, w pierwszych tygodniach maja Listonic 
odnotował wzrost zainteresowania mrożonymi słodyczami 
o 2449 proc. rok do roku. W tej kategorii najczęstszym 
wyborem w pierwszym tygodniu maja były lody marki Koral 
(+81 proc.) i Nestle (+307,79 proc.).
Lody sławnych youtuberów (Ekipa Friza), które zaoferowała 
marka Koral, stały się hitem sprzedaży. Kolejki w sklepach, 
opóźnienia produkcyjne i mała dostępność artykułu 
spowodowały, że coraz więcej osób chciało przekonać się 
o fenomenie artykułu na własnej skórze.
Analitycy Listonic podkreślają, że Polacy zaczynają 
przygotowania do Dnia Dziecka z początkiem maja. W tym 
roku, w pierwszych tygodniach tego miesiąca, przedstawiciele 
firmy odnotowali wzmożone zainteresowanie zakupem sprzętu 
sportowego dla dzieci. Polacy dodawali do list coraz więcej 
rowerów (+3,28 proc. rok do roku), hulajnóg (+52,46 proc.) oraz 
rolek (+37,54 proc.).
W zeszłym roku Listonic odnotował wzrost liczby dodań do list 
zakupowych puzzli (+120 proc. rok do roku), gier planszowych 
i wideo (+66,09 proc.) oraz zestawów plastycznych, w tym 
pędzli i farb (+84 proc.), jednak ten rok ukazał mniejsze 
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zainteresowanie tymi formami rozrywki. Do 15 maja do 
koszyków trafiało mniej puzzli (-31,36 proc. rok do roku), 
gier planszowych i wideo (-4,10 proc.) czy zestawów 
plastycznych (-18,47 proc.).
– Zeszłoroczny wybuch pandemii sprawił, że domownicy 
zaczęli spędzać ze sobą coraz więcej czasu – dlatego 
oczywistym wyborem prezentowym stały się zabawki. 
(...) Jednak w tym roku, z uwagi na stopniowe znoszenie 
obostrzeń oraz pojawiające się możliwości szczepień, 
priorytetowym stał się dla nas wybór prezentu, 
który zmotywuje nasze pociechy do wyjścia z domu 
i skorzystania z pięknej pogody – tłumaczą analitycy 
Listonic.

WWW.WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
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Mniejszy strach 
przed pandemią
Jak wynika z trzeciej już lokalnej edycji badania 
EY Future Consumer Index, Polacy nieco mniej 
niż jeszcze pół roku temu niepokoją się skutkami 
pandemii. Choć zdrowie, �nanse i przyszłość 
zawodowa nie są już obecnie tak dużym powodem 
zmartwień, nie oznacza to, że kwestie te nie 
oddziałują na zachowania konsumenckie.

Mimo nieco lepszych nastrojów i bardziej 
optymistycznych deklaracji niż jeszcze kilka miesięcy 
temu, wciąż z dużą uwagą i ostrożnością podchodzimy 
do kwestii finansowych i – jak wynika z badania EY 
Polska – niezmiennie trzymamy wydatki w ryzach, 
jednocześnie starając się oszczędzać więcej. Wprawdzie 
podobna liczba respondentów jak w październiku 
deklaruje, że wydaje pieniądze z większą rozwagą 
w porównaniu do czasu sprzed pandemii (obecnie 
58,9%), to jednak pytani o konkretne zachowania 

zakupowe, ankietowani deklarują, że bliżej przyglądają 
się produktom w swoim koszyku zakupowym. Obecnie 
34,1% ankietowanych zmienia marki produktów, które 
kupuje, aby obniżyć koszty. Wcześniej na takie działanie 
decydowało się aż o 10 pkt proc. respondentów mniej. 
Większego znaczenia niż jeszcze miesiąc temu nabrało 
także w trakcie zakupów kryterium ceny. Kieruje się 
nim obecnie 59,1%, podczas gdy w październiku było to 
53,3%.
Liczy się również to, jakiego rodzaju produkty wkładamy 
do koszyka. Ograniczanie wydatków na artykuły 
inne niż niezbędne (czyli na przykład nowe ubrania, 
przedmioty kosmetyczne, artykuły gospodarstwa 
domowego) dotyczy 54,4% badanych, podczas gdy 
w październiku stosowanie tego typu ograniczeń 
zakupowych deklarowało 45% z nich.

WWW.WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
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| PSYCHOLOG RADZI

„Moje dziecko doprowadza mnie do granic wytrzymałości, 
do szału!” – to zdanie często można usłyszeć od rodziców. 
Nie ma znaczenia, czy dotyczy ono dziecka, które jest małym 
bobasem, czy też wyrośniętym nastolatkiem. Wypowiadając 
je, matka czy ojciec mają poczucie winy i rodzicielskiej 
porażki. Czy słusznie?

W CZERWCOWYM WYDANIU 
„CHARAKTERÓW” POLECAMY:

NA TEMAT

Odwaga bycia sobą 
Jak w czasach kryzysu zmierzyć się z własnym 
lękiem i zawalczyć o to, co dla nas ważne?

A jednak mężczyźni płaczą… 
O stereotypach przeżywania emocji i męskim 
punkcie widzenia mówi Paweł Pilich w rozmo-
wie z Dorotą Krzemionką

Nie wiem, jak Ci to powiedzieć, żeby Cię nie zranić 
Jak odnaleźć w sobie odwagę, by rozmawiać 
w związku o tym, co trudne?

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE 

„Czasem mam dość swojego dziecka” 

Zabójczy perfekcjonizm 
Jak uwolnić się od przymusu bycia ideałem, 
zaakceptować swoje błędy i odpoczywać bez 
poczucia winy?

Konopie na lęk, stres i napięcie

TRENING PSYCHOLOGICZNY

Trening zdrowego snu 
Za pomocą jakich technik zadbać o własny sen, 
by stał się gwarancją dobrego funkcjonowania?

Jestem ważny, bo jestem 
Ćwiczenia i praktyki wzmacniające poczucie 
własnej wartości u dziecka

Od samopotępienia do samowspółczucia

PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA

Siła wglądu 
Natalia de Barbaro

Bóg chce nas wszystkich 
Dlaczego otwarcie na drugiego człowieka po-
zwala budować nie tylko relacje, ale też siebie 
samego? Ksiądz profesor Andrzej Szostek 
w rozmowie z Pauliną Chołdą

Nuda nudzie nierówna

JOMO, czyli radość z przegapiania 
Jaką korzyść może przynieść życie o»ine?

„Czasem  
mam dość 
swojego dziecka” 
– to normalne!

Pomyśl przez chwilę, jak się czujesz, gdy nie dbasz o siebie i swoje potrze-
by. Jak wyglądasz i jak brzmisz, gdy Twoja energia jest bliska zeru? A jak 
wyglądasz i jak brzmisz, kiedy Twoje potrzeby nie są zaniedbywane? 
Można to porównać do silnika samochodu. Masz na swoim pokładzie 
małego pasażera (lub nawet kilku), do tego obowiązki zawodowe oraz 
rodzinne. Czy bez paliwa uda się dojechać do celu? 
Kiedy nie dbamy o siebie, jesteśmy znacznie mniej odporni na wszelkie 
stresy, dużo bardziej reaktywni i wielokrotnie przytłoczeni wyzwaniami 
zarówno w pracy, jak i w domu. Wraz z pojawieniem się dzieci rośnie 
liczba naszych obowiązków i zmartwień.
Spora część młodych i zestresowanych rodziców przekształca się w su-
rowego generała rozkazującego wszystkim dookoła albo rozpływa się we 
łzach frustracji i wyczerpania.
Jak znaleźć czas dla siebie, by „naładować baterie”, gdy ogrom obowiąz-
ków jest tak duży, że trudno ocenić, od czego zacząć? Stare afrykańskie 
przysłowie mówi: „Potrzeba wioski, aby wychować dziecko”.
Jest to okazja, aby potwierdzić, że dbasz o siebie i zdecydować, czy chcesz 
dokonać jakichś zmian w swoim stylu życia. Nie ma to na celu wywoła-
nia w Tobie poczucia winy – może natomiast posłużyć jako motywacja 
do koniecznej zmiany, by stać się zadowolonym 
z życia rodzicem.
Postęp cywilizacyjny doprowadził do tego, 
że młodzi rodzice, w szczególności matki, 
są często pozostawione same z dzieckiem, 
zamknięte w czterech ścianach. Brak rozmów 
z dorosłym, ciągłe skupienie tylko i wyłącznie 
na dziecku doprowadza do wypalenia, wsku-
tek czego kobieta często odreagowuje swoją 
złość i frustrację na partnerze lub dziecku. Warto 
wtedy poszukać innych osób w okolicy, które też 
czują się samotne w rodzicielstwie i potrzebują 
wsparcia. Wspólne spotkania i spędzanie cza-
su pomogą spojrzeć na swoje rodzicielstwo 
z innej perspektywy i nabrać dystansu do 
wielu spraw.
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KTO DECYDUJE O MOIM SPOKOJU?

To pytanie jest jednym z najważniejszych, na jakie powinien odpowiedzieć 
sobie współczesny rodzic. Wielu z nich pociąga idea bycia spokojnym i wy-
ważonym. Większość zgodzi się, że ta koncepcja jest warta uwagi, ponieważ 
nie lubimy krzyczeć i mówić rzeczy, których potem zwykle żałujemy, szcze-
gólnie w stosunku do własnych dzieci. Jednak spora grupa osób nie jest 
w stanie uwierzyć, że można być spokojnym, gdy dzieci „grają nam na ner-
wach” i przekraczają granice. Dlatego często jedynym rozwiązaniem, które 
wydaje im się możliwe, jest krzyk lub inny rodzaj emocjonalnej reakcji.
„Czasem zamykam się w łazience tylko po to, by nie słyszeć jego wrzasków. 
Za każdym razem, gdy proszę go o posprzątanie pokoju, wyłączenie bajki 
czy umycie zębów, słyszę jedno słowo: „nie”. Nie potrafię poradzić sobie 
z własnym dzieckiem. Wstydzę się tego, ale czasem specjalnie biorę dodat-
kowe nadgodziny w pracy, bym nie musiała wracać tak szybko do domu” – 
Eliza, l. 35, mama trzyletniego Mateusza.
Taki sposób reakcji niesie za sobą konsekwencje. Kiedy stajemy się nadmier-
nie skupieni na nakłanianiu swoich dzieci, by spełniały nasze oczekiwania 
w konkretnym momencie, tracimy zdolność samoregulacji. W efekcie odda-
jemy moc regulacji naszych emocji w ręce swoich dzieci. Wtedy też pojawia 
się poczucie przytłoczenia i bezsilności. Niepokój i poczucie braku kontroli 
nad sytuacją wzrastają, więc tym usilniej rodzic stara się przejąć kontrolę 
nad dziećmi. Wraz ze wzrostem niepokoju rośnie też jego reaktywność. 
Reakcją na niepokój zwykle jest krzyk, kontrola, ignorowanie, aż w końcu 
poddanie się i krytyka, a także obwinianie.
Następnie wszyscy w rodzinie działają na poziomie niepokoju, a nie 
rozsądku i wyważenia. Rozpoczyna się swoista walka o władzę, która 
wydaje się nigdy nie kończyć. To jest powód, dla którego tak ważne jest, 
aby rodzic nauczył się uspokajać. Kiedy myślisz, że odpowiadasz za to, jak 
wypadnie Twoje dziecko, wywierasz na siebie ogromną presję, ponieważ 
jest to niemożliwe zadanie. To jeden z powodów, dla których zaczynasz się 
denerwować, reagować i wściekać na swoje dzieci. Istotne jest, by pamię-
tać, że nie odpowiadasz za życiowe sukcesy swojego dziecka. Rodzic, który 
pragnie sukcesu swojego dziecka za wszelką cenę, w pewnym momencie 
zawsze zmierzy się z poczuciem porażki. Jest to związane przede wszyst-
kim z przenoszeniem własnych ambicji na dziecko. A przecież dzieci są 
osobnymi bytami, które mają prawo do własnych marzeń i dążeń. Bycie 
rodzicem, który wspiera i towarzyszy, jest niezwykle trudnym zadaniem, 
a jeszcze trudniejsze będzie, gdy zwykle wchodziliśmy w rolę autorytarne-
go i kontrolującego rodzica.

ANNA BAJUS
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A jednak 
mężczyźni płaczą 
O wrażliwych poprawiaczach świata 
z Pawłem Pilichem rozmawia Dorota 
Krzemionka. 
„[…] Na okazywanie wzruszenia czy lęku 
jest miejsce wtedy, gdy druga strona 
jest gotowa o tych uczuciach słuchać, 
towarzyszyć w ich przeżywaniu. Nie po 
to, żeby zyskać przewagę, coś udowod-
nić, czy kogoś zmienić, ale żeby być 
w relacji. W ten sposób buduje się bli-
skość. Na terapię, szczególnie grupową, 
zgłaszają się osoby, które mają w tym 
zakresie złe doświadczenia, zwłasz-
cza mężczyźni, którzy jako chłopcy za 
okazywanie słabości byli odrzucani, 
ośmieszani, zawstydzani. […]”

Bóg chce 
nas wszystkich 
Ksiądz profesor Andrzej Szostek w roz-
mowie z Pauliną Chołdą
„[…] podczas pandemii zostaliśmy pod-
dani egzaminowi na kreatywność. I stać 
nas na to, by go zdać. Nie ulegajmy 
przygnębieniu. To trudny czas, ale mo-
żemy z tej próby wyjść silniejsi. Oprócz 
koronawirusa mamy dodatkową epide-
mię: plagę naszych upartych, niekiedy 
zaciekłych sporów, w których nawet 
nie usiłujemy dojść do wzajemnego 
zrozumienia i zgody. Obawiam się, że ta 
choroba potrwa dłużej niż koronawirus. 
Jak znaleźć język wspólny z kimś, z kim 
go straciłem? Podziały ideologiczne 
zamykają nas w osobnych bańkach i nie 
mamy ochoty z nich wyjść. […]”
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MOMENT ZAJĘCIA I PRZEBIEG  
EGZEKUCJI

Obowiązek zawiadomienia o egzeku-
cji wszystkich podmiotów biorących 
udział w postępowaniu egzekucyjnym 
z wierzytelności wynikającej z rachun-
ku bankowego ciąży na komorniku. 
Bank prowadzący rachunek dodat-
kowo zawiadamia o zajęciu pozostałe 
placówki mogące dokonywać wypłat. 
Zajęcie wierzytelności z rachunku 
bankowego w stosunku do banku 
jest dokonane z chwilą doręczenia 
mu zawiadomienia o zakazie wypłat 
z tego rachunku (art. 890 § 1 kodeksu 
postępowania cywilnego). Od tego dnia 
bank musi się zastosować do poleceń 
komornika wynikających z zajęcia 
i od tej też chwili zajęcie wywołuje dla 
banku określone przepisami skutki.
Na przebieg egzekucji z rachunku ban-
kowego składa się zaledwie kilka czyn-
ności. Po wszczęciu egzekucji komornik 
poprzez zawiadomienie dokonuje 
zajęcia rachunku. Zajęta zostaje kwota 
znajdująca się na rachunku w chwili 

PRZYMUSOWE WYEGZEKWOWANIE

Dłużnik jest zobowiązany do określo-
nego zachowania (art. 354 kodeksu 
cywilnego), jednak nie zawsze chce 
dobrowolnie uczynić zadość tej po-
winności. Wierzyciel musi wówczas 
podjąć kroki zmierzające do przymu-
sowego wyegzekwowania świadcze-
nia. Egzekucja polega na zastosowaniu 
przez uprawnione do tego organy 
(egzekucyjne) środków przewidzia-
nych przez kodeks postępowania cy-
wilnego, celem wykonania uprawnień 
przysługujących wierzycielowi wzglę-
dem dłużnika, określonych w tytule 
wykonawczym. Przedmiotem egze-
kucji świadczeń pieniężnych w myśl 
kodeksu postępowania cywilnego 
mogą być ruchomości, nieruchomości, 
wynagrodzenie za pracę, wierzytelno-
ści i inne prawa majątkowe (zbywal-
ne), a także wierzytelności wynika-
jące z rachunku bankowego. Przez 
wierzytelność wynikającą z rachunku 
bankowego rozumie się natomiast 
wszelkie prawa posiadacza rachun-
ku, jakie przysługują mu względem 
banku, zwłaszcza prawo żądania 
wypłacenia odpowiedniej, znajdującej 
się na rachunku kwoty pieniężnej, 
ewentualnie z umówionymi odsetka-
mi. Dłużnikiem wierzytelności zajętej 
podczas egzekucji z rachunku banko-
wego jest zawsze bank, ewentualnie 
inny podmiot, jeżeli posiada upraw-
nienie do wykonywania określonych 
czynności bankowych – prowadzenia 
rachunków bankowych.

jego zajęcia, a jeżeli kwota ta jest niższa 
od kwoty określonej w zawiadomieniu 
o zajęciu, to zajęte zostaną także kwoty, 
które wpłyną na rachunek po jego 
zajęciu – do momentu osiągnięcia kwoty 
wskazanej w zawiadomieniu o zajęciu 
rachunku bankowego. Zajęte zostają 
również środki pieniężne, które zostały 
wpłacone na inny rachunek zobowią-
zanego, otwarty po dokonaniu zajęcia. 
Dalsze czynności zmierzających do 
zaspokojenia wierzyciela realizuje prak-
tycznie bank (dłużnik zajętej wierzytel-
ności), przekazując na wskazany przez 
komornika rachunek środki pieniężne 
dłużnika. Komornik dokonuje ich 
podziału, jeśli w egzekucji uczestniczy 
kilku wierzycieli. W sytuacji, w której 
egzekwującym jest jeden wierzyciel, ko-
mornik przelewa otrzymane od banku 
pieniądze na jego rachunek. Z punktu 
widzenia komornika atrakcyjność tego 
sposobu egzekucji polega na tym, że 
w obecnej rzeczywistości posiadanie 
rachunku bankowego przez dłużników 
jest niemal powszechne.

| PRAWO I FINANSE

Jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych jest zajęcie wierzytelności z rachunku 
bankowego dłużnika. Sposób ten należy do najczęściej stosowanych w praktyce ze względu na swój 
nieskomplikowany charakter oraz efektywność (pod warunkiem posiadania przez dłużnika środków 
pieniężnych na rachunku bankowym). 

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

Egzekucja z rachunków 
bankowych 

WARTO WIEDZIEĆ

Dłużnik ma dziś małe szanse na ukrycie przed komornikiem swojego 
rachunku bankowego. Nawet jeśli wierzyciel nie jest w stanie wskazać 
numeru rachunku komornik ma możliwości pozwalające mu na szybkie 
znalezienie takiej informacji. Może np. wystąpić o jej udostępnienie 
poprzez system OGNIVO lub skierować zapytanie do Centralnej 
Informacji o Rachunkach Bankowych. Ma także uprawnienia do ustalania 
danych w drodze tzw. „czynności terenowych”, czyli m.in. poprzez 
skierowanie zapytania do pracodawcy lub biura rachunkowego. 
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TYGODNIK

WSZYSTKIE
GAZETY 

W JEDNEJ!

Humor z zeszytów
Kiedy jest ślisko, mój dziadek nie wy-

chodzi, bo boi się złamać rękę, nogę al-
bo inny członek.

* * *
Będąc mały, las mnie przerażał.

* * *
Po śmierci żony Wokulski nadal krę-

cił swoim interesem.

* * *
Muzyk zagrał piękny utwór na szczyp-

cach.

* * *
Bolało mnie serce i w ośrodku zdro-

wia miałem robione KGB.

* * *
Ryba jest pokryta dachówkami.

* * *
Przed „i” nie stawiamy przecinków, 

bo nie ma po co.

* * *
Achilles zagaił ciszę w te słowa...

* * *
Fryderyk Chopin urodził się w Żelazo-

wej Woli, gdy miał osiem lat.

* * *
Historię Romea i Julii czytałem z wiel-

kim zaparciem.

* * *
Kochanowski w swoich utworach po-

kazuje nam prosty język.

* * *
Koń ma cztery nogi, po jednej w każ-

dym rogu.

* * *
Nel była hipochondryczką, a Staś Po-

lakiem.

* * *
Cukrzyca jest chorobą słodką.

* * *
Kwas masłowy występuje w pocie czoła.

* * *
Ludność Warszawy z wielką radoś cią 

powitała na lotnisku zwłoki poety.

* * *
Antek zmartwił się ze zmartwienia.

* * *
Łęcki często bawił się za granicą 

i dlatego Izabela chyli się ku upadkowi.
 Internet

28  MAJA rozpoczynają działalność – 
w reżimie sanitarnym – kluby fitness, ba-
seny i siłownie. 

AFERA. Na zabytkowym moście Ponia-
towskiego w Warszawie stanęło 6 słu-
pów radarowych. 

TAAAKI PROBLEM! Poseł Konfederacji 
jest oburzony nową tęczową torbą Ikei.

PAMIĄTKA. Muzeum w Gdańsku z oka-
zji rocznicy zdobycia klasztoru na Mon-
te Cassino sprzedawało… skarpetki.

UWAGA! Elektryczne hulajnogi doczeka-
ły się uregulowania w przepisach – m.in. 
nie wolno przewozić innych osób.

PRZERWA NA REKLAMĘ

Joanna Liszowska (42 l.) przeżyła niema-
ły stres. Ktoś spod domu aktorki ukradł luksu-
sowy samochód – Bentley Bentayga, którego 
wartość wynosi 750 tysięcy złotych. Gwiaz-
da szybko zawiadomiła policję, której zostały 
przekazane nagrania z monitoringu oraz do-
wody na popełnione przestępstwo. Po wnikli-
wych poszukiwaniach policja natrafiła na nowe 
informacje i nie są to dobre wiadomości. Jak 
donosi Fakt, na warszawskim Wilanowie zo-
stała zlokalizowana „dziupla” rabusiów, gdzie 
ściągali skradzione samochody, aby rozebrać 
je na części. Wśród zabezpieczonych materia-
łów dowodowych policja rozpoznała części ka-
roserii skradzionego auta. Zgadza się również 
tablica rejestracyjna ze szwedzkimi numerami 
należącymi do pojazdu gwiazdy „Przyjaciółek”. 
Jak twierdzą funkcjonariusze, jest to znak, że 
Joanna raczej nie odzyska pojazdu w całości. 
Najprawdopodobniej złodzieje sprzedali ma-
szynę na części. W sprawie zatrzymano trzy 
osoby podejrzane wymienione przestępstwa.

� � �
Nowe gniazdko wiją Izabela Janachow-

ska (34 l.) i jej małżonek Krzysztof Jabłoń-
ski (61 l.). Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, 
koniec roku mogą przywitać już w nowym 
apartamencie. Janachowska chętnie korzy-
sta z mediów społecznościowych, pokazu-
jąc na kilku platformach, jak prowadzi ślubny 
biznes i  jak wygląda jej luksusowa codzien-
ność. Nie dziwi zatem fakt, że właśnie na swo-
im InstaStories emerytowana tancerka zapre-
zentowała, jak w Warszawie powstaje... nowy 
apartament państwa Jabłońskich! Janachow-
ska pokazała w sieci gołe ściany przyszłego, 
oczywiście luksusowego, mieszkania. Na ra-
zie lokum jest w stanie prawie surowym: wszę-
dzie widać kable, wsporniki i rury. Na ścianach 
wiszą już jednak plany apartamentu, a ekipa 
budowlana uwija się, by wszystko było gotowe 
za kilka miesięcy. – Mamy ambitny plan, że-
by zakończyć remont jak najszybciej! Najlepiej 
w kilka miesięcy – poinformowała Janachow-
ska na Instagramie. Na pierwszy rzut oka wi-
dać, że i tu będzie luksusowo: pomieszczenia 

są przestronne, z dużymi oknami i  tarasem. 
Za nim rozpościera się widok na malowniczą 
zieleń. Jest więc intymnie, ale i wielkomiejsko. 
Znając ceny mieszkań w Warszawie, śmiało 
można zakładać, że takie „mieszkanko” kosz-
tuje kilka milionów złotych.

� � �
– Miłość to taka bestia, która jest w stanie 

dopaść nas o każdej porze roku, chociaż bez 
wątpienia przyjemniej jest zakochać się w ma-
ju niż w listopadzie – mówi na łamach Twojego 
Imperium Tomasz Stockinger (66 l.). Cho-
ciaż serialowy doktor Lubicz ma pokaźne gro-
no wielbicielek, jego serce jest wolne od lat. 
Aktor nie traci jednak nadziei na znalezienie 
tej jednej jedynej, twierdząc, że serce nie słu-
ga i metryka nie jest żadną przeszkodą. – Każ-
dy marzy o tym, żeby jego związek pięknie się 
rozwijał i trwał. Ale to się tylko niektórym udaje, 
a reszta... niestety, szuka dalej. Taka jest natu-
ra miłości. Jedni wychodzą ze związków po-
krzywdzeni, inni rozczarowani albo oszukani. 
Różnie bywa (...). No, ale w końcu każdy ma 
prawo zarówno do tego, by się zakochać, jak 
i odkochać – zapewnia gwiazdor. Aktor, cho-
ciaż jest singlem, zna tajemnicę udanej rela-
cji. – Mówmy partnerce lub partnerowi szcze-

rze, co jest dla nas dobre, a co nie, co lubimy, 
a czego nie chcemy. Bo tylko wiedząc o tym, 
druga strona może nam to dać. W przeciwnym 
razie nie będzie miała szansy spełnić naszych 
oczekiwań – twierdzi Stockinger.

� � �
Dorota Szelągowska (40 l.) zazwyczaj 

podejmuje się remontów wnętrz należących 
do uczestników jej programów. Jak się oka-
zuje, wkrótce będzie mogła zająć się aranża-
cją pomieszczeń w nowym domu. Projektant-
ka wyznała właśnie, że rusza budowa. – Za 
chwilę rozpoczynam budowę domu, o którym 
marzyłam i do którego dążyłam, mam już za-
kupione siedlisko... Jak już będę bardzo boga-
tą osobą, przerobię to miejsce. Będzie można 
się tam spotkać, organizować warsztaty, wy-
począć – mówi Szelągowska, która nie kry-
je, że chciałaby, aby nieruchomość była oazą 
nie tylko dla niej, ale również dla przybywają-
cych do niej gości. Projektantka nie zdradzi-
ła, gdzie zamierza zbudować swój wymarzony 
dom. Możemy się za to spodziewać, że po raz 
kolejny zaaranżuje nieszablonowe i zarazem 
praktyczne wnętrza, tak jak robi to w progra-
mie „Totalne remonty Szelągowskiej”.

� MAŁGORZATA KOPEĆ
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Wojciech Chmielarz  
„Wilkołak”  
Marginesy 

Nowa powieść wielokrotnie nomi-
nowanego i nagradzanego autora 
kryminałów, thrillerów i sensacji. 
Świetna historia, wartka akcja, 
nieprzewidziane zakończenie, które 
dosłownie wbija w fotel.

Prywatny detektyw Dawid Wolski nie spocznie. Na 
cmentarzu, na pogrzebie swojego ojca, mecenasa Wol-
skiego, który doprowadził do uwolnienia mordercy Igi, 
kobiety jego życia – widzi ją z daleka i już wie, że prze-
szłość wróciła i niemożliwe stało się możliwe. Dziew-
czyna jest dziesięć lat starsza, zmieniona, ale to Iga. 
Tylko on ją zobaczył, tylko on ją rozpoznał. Nikt mu nie 
wierzy, lecz on jest pewien – Iga żyje. Żyje i z jakiegoś 
powodu znowu znika. Od chwili jej śmierci Wolski wie, 
że coś jest nie tak i teraz ma pretekst, żeby to sprawdzić. 
Dopuszcza się profanacji i w niebezpieczną grę wciąga 
jedynego przyjaznego mu człowieka – prokuratora 
Adama Górnika. Prawda okaże się jednak zbyt trudna 
do przyjęcia, ale dla Wolskiego nie ma ratunku…

Charlotte Link 
„Czas burz” 
Znak 

Bestsellerowa Charlotte Link w nie-
znanej dotychczas odsłonie. „Czas 
burz” to pierwszy tom wielopoko-
leniowej sagi o kobietach z rodziny 
Dombergów. 
Jest rok 1914. Niemcy szykują się do 

konfliktu zbrojnego. Osiemnastoletnia Felicja wiedzie spo-
kojne życie w rodzinnym majątku w Prusach Wschodnich. 
Dumna i uparta dziewczyna nie interesuje się światem po-
lityki, do którego mimowolnie wprowadza ją jej przyjaciel 
Maksym. Między młodymi rodzi się uczucie, ale chłopak 
marzy, by poświęcić życie dla socjalistycznych ideałów. 
Dlatego odrzuca Felicję i opuszcza Prusy, aż w końcu trafia 
do ogarniętej rewolucją Rosji. Rozczarowana dziewczyna 
wychodzi za przystojnego przedsiębiorcę z Monachium. 
Ten trudny człowiek kocha swoją żonę, ale silne osobo-
wości małżonków nie pozwalają im się porozumieć. Gdy 
wojenne koleje losu znowu stawiają na drodze Felicji Mak-
syma, ta – targana emocjami i dawnym uczuciem – podej-
muje decyzje, które mogą zaważyć na jej przyszłości…  

| DOBRE DO CZYTANIA

Beata Kozidrak 
„Beata. Gorąca krew” 
Agora 

Ekspresyjna wokalistka, liderka 
Bajmu, autorka tekstów kultowych 
piosenek, gwiazda. Teraz Beata 
Kozidrak odsłania zupełnie nową 
twarz – pisarki, autorki autobiogra-

ficznej książki „Beata. Gorąca krew”.
To opowieść dziewczyny z lubelskiej starówki, która 
poznaje mroczne strony życia, ale dzięki determinacji, 
wsparciu najbliższych i przekonaniu, że spotka ją coś 
niezwykłego, niemal z dnia na dzień zostaje gwiazdą. 
„Gorąca krew” opowiada o barwnych epizodach kariery 
Beaty, zdradza kulisy narodzin największych przebojów 
i ich ukryte znaczenia. Pozwala nam także podróżo-
wać z Beatą po świecie – od Wietnamu, przez Stany 
Zjednoczone po Związek Radziecki – ale też przyjrzeć 
się codziennemu życiu gwiazdy. To również książka 
o przemianie: dziewczyny w męskim świecie w liderkę 
rockowej grupy, pełnej kompleksów nastolatki w pewną 
siebie kobietę, córki w matkę, nieśmiałej nastoletniej 
poetki w autorkę przebojów, które zna cała Polska.

Teresa Southwick
„Oaza szczęścia” 
Ringier Axel Springer Polska

Teresa Southwick jest amerykań-
ską autorką współczesnych i histo-
rycznych powieści romantycznych. 
Jej powieść pt. „Oaza szczęścia” to 
kolejny, trzeci tom, który ukazał się 

w serii „Książki wypełnione miłością”.
Crystal, aby zdobyć pracę w pałacu szejka, ukrywa 
swoją urodę. Co się stanie, gdy mężczyzna odkryje pod-
stęp? Jedno jest pewne – niełatwo będzie jej porzucić 
intratną posadę i przystojnego mężczyznę.
Crystal, inaczej niż większość kobiet, włożyła wiele wysiłku 
w to, by ukryć swoją urodę. Pragnie dostać posadę niani 
w egzotycznym Al Zafirze, a szejk Farik wyraźnie zazna-
czył, że przyjmie jedynie niezbyt atrakcyjną kobietę. Pod-
stęp Crystal świetnie się udał – dostała wymarzoną posadę, 
ma wysoką pensję i luksusowy apartament w pałacu. Po-
winna być szczęśliwa, tymczasem coraz poważniej obawia 
się o swoją przyszłość. Jeżeli szejk odkryje, że go oszukała, 
poszuka nowej niani. Crystal straci nie tylko pracę, ale też 
szacunek mężczyzny, którego szczerze pokochała… 
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W BudujemyDom

jest miesięcznikiem wydawanym przez AVT Korporacja od 1998 roku. 
Na ponad 200 stronach co miesiąc przedstawiane są krok 

po kroku wszystkie etapy powstawania domu jednorodzinnego. 
Językiem przystępnym dla niefachowców opisywane są technologie 

i materiały stosowane w budownictwie jednorodzinnym.”

budujemydom

Zamów najnowszy numer już dziś!



| HISTORIA PRASY 

Upadek ze szczytu

W ŚRODKU DRAMATYCZNYCH 
ZDARZEŃ

Jack Kelley, bo o nim mowa, pisał 
dla „USA Today” wysokonakłado-
wej amerykańskiej gazety. W su-
mie przepracował w zawodzie 21 
lat, aż pięć razy był nominowany 
do prestiżowej nagrody Pulitze-
ra, m.in. „za szeroko zakrojone 
i prorocze doniesienia o centrach 
zagranicznego terroryzmu, często 
prowadzone na osobiste ryzyko”. 
Faktycznie, Kelley nie zajmował się 
drobiazgami, podejmował ważkie 
tematy, pisał m.in. o zbrojnych 
konfliktach na Bliskich Wscho-
dzie i Ameryce Łacińskiej. Jego 
dramatyczne reportaże zawierały 
opowieści np. o tym, jak spędził 
noc z egipskimi terrorystami, wziął 
udział w niebezpiecznym polo-
waniu na Osamę bin Ladena czy 
odwiedził punkt zgromadzenia 
terrorystów na granicy afgańsko-
-pakistańskiej. Nic dziwnego, że 
Kelley był szanowanym, cenionym, 
a nawet wielbionym reporterem, 
pupilem założyciela „USA Today” 
Ala Neuhartha. Jako ekspert od 
spraw międzynarodowych zapra-
szany był do największych stacji 
telewizyjnych. 

JAK RUNĄŁ MIT

Mit odważnego i rzetelnego korespondenta runął, gdy jeden 
z pracowników „USA Today” odkrył w 2003 r., że Kelley 
splagiatował słowo w słowo reportaż z „Washington Post”. 
Rodzima redakcja postanowiła wtedy przyjrzeć się dokład-
nie twórczości dziennikarza, wysyłając swoich śledczych na 
Kubę, do Izraela i Serbii. Przejrzano 720 artykułów napisa-
nych przez Jacka Kelleya w latach 1993-2003. Po zakończeniu 
śledztwa gazeta ogłosiła, że Kelly wymyślił część co najmniej 
ośmiu artykułów, popełniając „dziennikarskie grzechy”, 
które były „rozległe i znaczące”. Za najbardziej skandalicz-
ny występek Kelleya  uznano jego reportaż z 2000 roku, 

kiedy wykorzystał zdjęcie zrobione 
kubańskiej pracownicy hotelu, żeby 
napisać  fałszywą historie o kobie-
cie, która zginęła uciekając z kraju 
łodzią. W rzeczywistości kobieta nie 
uciekła, żyła – dotarli do niej śledczy 
z „USA Today”.
Zebrano też dowody na to, że inne 
rewelacje Kelleya zostały wyssane 
z palca.  Np. w reportażu z Paki-
stanu w 2002 roku, napisał, że na 
własne oczy widział, jak podejrzani 
terroryści z Al-Kaidy wymknęli się 
amerykańskim komandosom w gó-
rach regionu Północnego Waziri-
stanu. Dochodzenie wykazało, że 
Kelley nie mógł dotrzeć do maleń-
kiej wioski, w której, jak pisał, miała 
miejsce akcja. Śledczy stwierdzili 
też, że niektóre opisy i cytaty były 
podobne do tych, które można było 
znaleźć w innych publikacjach.

DZIENNIKARZE WSTRZĄŚNIĘCI

Kelley zaprzeczał postawionym mu 
zarzutom, jednak w styczniu 2004 r. 
zrezygnował z pracy w „USA Today”. 
Skandal doprowadził też w kwietniu 
2004 r. do rezygnacji dwóch kluczo-
wych pracowników gazety, naczelnej 
redaktorki Karen Jurgensen i szefa 

działu wiadomości Hala Rittera. Dziennikarze „USA Today” 
byli wstrząśnięci zakresem oszustw ujawnionych w śledztwie. 
Oprócz artykułu na pierwszej stronie z przeprosinami, aferze 
poświęcono też dwie wewnętrzne strony gazety.
Do sprawy odniósł się także komitet przyznający nagrody 
Pulitzera. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że gdy-
by organizatorzy w tamtym czasie wiedzieli o fałszerstwach 
Kelleya, na pewno nie zostałby nominowany do nagrody.   
Od tamtej pory o dziennikarzu Jacku Kelleyu jest głucho. 
Media przypominają sobie o nim tylko wtedy, gdy wybucha 
jakaś afera z prasowym plagiatem.    

GK 
W TEKŚCIE WYKORZYSTANO INFORMACJE Z ARTYKUŁU PAULA RICHTERA  

W „THE LOS ANGELES TIMES” Z 20 MARCA 2004 R.

W naszym cyklu często przedstawiamy reporterów i publicystów znanych ze swoich dziennikarskich 
osiągnięć. Tym razem piszemy o cenionym niegdyś amerykańskim korespondencie zagranicznym, 
który był na medialnym szczycie, a obecnie najbardziej jest znany ze swojego zawodowego upadku 
w 2004 roku.  

„USA Today”, wydanie z 19 marca 2004 r., 
z materiałem o dziennikarskich fałszer-
stwach Jacka Kelleya 
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Former USA TODAY reporter Jack Kelley wrote hundreds of stories during his 21-year career at the nation’s largest newspaper. 
Substantial portions of some of his most memorable stories are untrue. Evidence uncovered by a group of journalists 
examining Kelley’s work shows that Kelley fabricated stories. He lifted material from competing publications and passed it off 
as his own. He jeopardized the future of a Cuban woman who befriended him. And he engaged in elaborate efforts to mislead 
reporters and editors investigating his work. These are key findings at this stage of the investigation.

Fabrications mar reporter’s work

By Kevin McCoy
USA TODAY

Jack Kelley’s June 24, 2002, story 
from Ghulam Khan, Pakistan prom-
ised readers a firsthand look at sus-
pected al-Qaeda terrorists playing a 
dangerous game of hide-and-seek 
with U.S. commandos.

His front-page account  featured 
an Osama bin Laden supporter 
warning that “our work has just 
begun” — the sort of vivid detail that 
had made Kelley USA TODAY’s star 
foreign correspondent. But the story 
was also emblematic of another side 
of Kelley’s journalistic legacy.

It wasn’t true.
A USA TODAY investigation of the 

story, including interviews with the 
Pakistani man Kelley said enabled 
him to reach Ghulam Khan, show 
that Kelley could not have reached 
the tiny hamlet along the Pakistan-
Afghanistan border. The investiga-
tion also found that Kelley’s story 
contains descriptions and a quota-
tion similar to those found in stories 
previously published elsewhere.

Kelley asked three editors lead-
ing USA TODAY's investigation of 
his work what was wrong with the 
story. But he raised no challenges to 
a point-by-point list Thursday.

Ghulam Khan is in Pakistan’s 
North Waziristan area, where tribal 
leaders hold more power than the 
central government.

Travel to Ghulam Khan is virtually 
impossible for Western journalists 
unless they have permission from 
both the Pakistani government and 
local tribal leaders. They also need 
to hire armed tribesmen as protec-
tion in the virtually lawless region.

Officials from Pakistan’s Infor-
mation Ministry and office of Inter-
Services Public Relations, the agency 
that coordinates military informa-
tion, said in telephone interviews 
that they could find no record that 
Kelley sought permission for a visit.

“I remember him being here (in 
Pakistan),” said Khalil Humayun, an 
Information Ministry official familiar 
with many of the Western journal-
ists who reported from the country 
after the Sept. 11 terrorist attacks. 
“But we have no record of this” trip.

 Kelley told USA TODAY reporter 
Chris Woodyard at the time that he 
had managed to reach Ghulam Khan 
without a government escort. In a 
July 31, 2002, e-mail to Woodyard, 
he explained, “I went with the 
Yusufzais.”

That, too, is untrue, according to 
Rahimullah Yusufzai, a senior editor 
at The News International and an in-

fluential figure in Pakistan regularly 
interviewed by Kelley and other 
reporters. In telephone interviews, 
Yusufzai said he had spoken with 
Kelley several times but did not help 
him get to Ghulam Khan.

Yusufzai’s nephew, Mustaq, a re-
porter who has worked as a transla-
tor for Western journalists, also said 
in a telephone interview that he had 
never worked with Kelley and had 
never been to Ghulam Khan.

Nonetheless, travel expense re-
ports Kelley filed with USA TODAY 
list $3,450 in payments to Mustaq 
Yusufzai for 23 days of assistance 
in June 2002, including the pe-
riod when he wrote and filed the 
Ghulam Khan dispatch. Mustaq 
Yusufzai insisted that he had never 
received any payment from the for-
mer USA TODAY correspondent.

“That was not my signature,” said 
the younger Yusufzai after he exam-
ined a faxed copy of the handwrit-
ten expense receipt Kelley filed with 
USA TODAY. “I want to file a case 
against the man.”

Rahimullah Yusufzai said, “It has 
been almost impossible for any 
journalist”  — Western or Pakistani 
— “to go to Ghulam Khan alone.”

Yet Kelley recently told three out-
side editors chosen by USA TODAY 
to lead the newspaper’s investiga-
tion that he had “spent three and 
a half days” in the border area near 
Ghulam Khan. “I went throughout 
the entire area just interviewing dif-
ferent people,” he said.

The Islamabad Marriott Hotel 
served as Kelley’s operations base 
during the reporting assignment, 
his travel records show. It would 
take about 8 1/2 hours on rough 
roads to reach the area near Ghulam 
Khan, according to Pakistani officials 
and a USA TODAY correspondent 
who has traveled in the area.

 However, Kelley’s hotel bill lists 
room-service meals charged to his 
room for all but one of the 11 days 
before the date he transmitted his 
story. That means he could not have 
spent 3 1/2 days near Ghulam Khan. 

His story also included an inter-
view with a shepherd who said 
he had seen U.S. commandos near 
Ghulam Khan. Pakistani officials 
forced the shepherd “to sign a state-
ment saying the soldiers “were on 
the Afghan side of the border.”

Newsweek reported a nearly 
identical incident about a shepherd 
in a May 13, 2002, story. A copy of 
that Newsweek story was stored on 
Kelley’s computer the day after he 
arrived in Pakistan, USA TODAY’s 
investigation found.

Mileage, expenses
and facts don’t add up

By Julie Schmit and Blake Morrison
USA TODAY

Perhaps the most riveting story Jack Kelley 
wrote for USA TODAY involved a suicide 
bombing in Jerusalem on Aug. 9, 2001 — a 
bombing Kelley says he witnessed.

Afterward, Kelley spoke about the bombing 
often — first for USATODAY.com, then on cable 
TV and in speeches. 

Two witnesses contacted by USA TODAY 
put Kelley at the scene within minutes of the 
bombing. 

On Thursday, Kelley stood behind his eye-
witness account. "I know what I saw," he said.

But what really happened that day, based 
on police records and interviews with rescue 
workers and others at the scene, differs sub-
stantially from Kelley's  Aug. 10 account:
uKelley could not have seen three men 

decapitated. He wrote in his story: “Three 
men, who had been eating pizza inside, were 
catapulted out of the chairs they had been sit-
ting on. When they hit the ground, their heads 
separated from their bodies and rolled down 
the street.” In a first draft that Kelley submit-
ted for publication, he wrote that some of the 
heads rolled “with their eyes still blinking.” 

How Kelley — by his own account 90 feet 
away and with his back to the pizzeria and 
having first been thrown to his knees by the 
blast — could have turned and seen the blink-
ing eyes of victims is unclear. 

Regardless, no adult victims were decapi-
tated, say Israeli National Police spokesman 

Gil Kleiman and Zaka Rescue and Recovery, 
religious Jews who collect the bodies and 
body parts of terror victims. Kelley also wrote 
and talked about another man who lost his 
legs and died in front of Kelley moments later. 
By Kelley’s count, four men — not counting the 
bomber — died in the blast. Three men died. 
uKelley wrote that he saw the suicide 

bomber, but the man he described could not 
have been the bomber. Kelley wrote that he 
saw “a young man, wearing a white T-shirt 
and dark sport jacket. A black pouch, similar 
to a small camera case, was attached to his 
waist.” The man, he wrote, turned out to be 
the bomber.  In a television interview on CNN 
five days later, Kelley said, “The suicide bomb-
er was right in front of me.  I said, ‘excuse me,’ 
and I continued to walk 30 yards down.  And 
that’s when the bomb exploded.” 

But police records in Israel show the bomb-
er, Izzadin Masri, carried the bomb in a guitar, 
not a camera case. Kelley made no mention of 
a guitar. In his story, Kelley also wrote that “a 
policeman pointed to what he said was the 
top of the head of the suicide bomber, which 
was lying on the floor. The nose and mouth 
were missing. … ‘You’ve killed us all, you bas-
tard,’ the officer said, pointing to the head.” 

During his CNN interview, Kelley explained 
that he knew he had bumped into the bomber 
because “there was (the) gentleman’s head 
laying on the floor, and I could recognize him 
as the gentleman who I had saw …” 

But Kleiman says the bomber’s head and 
upper body flew up and got stuck in a vent 

above the pizzeria’s ovens. Kleiman allowed a 
USA TODAY reporter to review pictures of the 
remains of the bomber. The bomber’s head 
remained with his torso, and his nose and 
mouth were intact and clearly distinguishable, 
contrary to what Kelley wrote he saw. 
uThere is no record of the rabbi Kelley 

wrote found the hand of a little girl “splat-
tered against a white Subaru parked outside 
the restaurant.” Kelley quoted “Rabbi Moshe 
Aaron” in the story as saying, “She was prob-
ably 5 or 6, the same age as my daughter.” But 
Zaka spokesman Zelig Feiner in Jerusalem has 
no record of a rabbi named Moshe Aaron who 
helped collect body parts that day. A roster is 
kept for insurance purposes.
uKelley was likely not with an Israeli intel-

ligence officer, as he wrote. The newspaper 
talked with two reporters — one American, 
one Israeli — who put Kelley on the scene 
within minutes of the blast. But when the 
newspaper asked Kelley for the name of the 
person he wrote he was with when the explo-
sion occurred, he suggested a reporter call a 
man he said was code-named “David.” 

Kelley said he and David were about to eat 
lunch that day when the explosion occurred.

 In truth, David is a Jerusalem businessman. 
Interviewed Thursday in Jerusalem, the man 
told a USA TODAY reporter that he is not a 
member of the Israeli security force Shin Bet, 
as Kelley continued to insist Thursday.

 The man would not answer other ques-
tions, including whether he was with Kelley 
at the bombing.  

Unbelievable timing, incredible account
Jerusalem, Aug. 9, 2001

June 24, 2002, Ghulam Khan, Pakistan

Correcting the record

London Evening Standard,
March 15, 1995

Chechen actor-turned-businessman Meirbek 
Magomadov, who has lived in Moscow for two 
years, puts on thick pink-rimmed spectacles 
when he goes out, to disguise his dark brows and 
lashes. "But it’s still unbearable. They stop you 
all the time. They search you, they take your car 
apart, they insult you. And they only give your 
papers back if you put money in their paws.” 

The Jerusalem Post, Dec. 19, 1998

“The people are saying this isn’t just a strike 
against Iraq, that it is a strike against all Arabs 
from the Strait (of Gilbraltar) to the Gulf,” added 
Abdel-Hadi Hmouz, an animal feed supplier.

Asiaweek, July 1, 1997

Between 1976 and 1994, oral-cancer rates 
skyrocketed from one per 100,000 to eight per 
100,000 -- and 88% of those diagnosed were 
regular chewers.  … Taiwan is going through an 
identity crisis. And the betel nut, in its own mod-
est way, is either part of the solution or part of 
the problem.

Chicago Tribune, May 11, 1997:

    Known until recently as the Las Vegas of 
southern China, this once peaceful enclave has 
now been dubbed the “Chicago of the Orient” by 
the local press as the killers become ever more 
brazen. … Too small to compete with neighbor-
ing Hong Kong for a piece of Asia’s heavyweight 
economic action, Macau had turned itself into 
the region’s playground. Gambling lures 8 million 
visitors a year, from all over Asia and, increas-
ingly, China, where gambling is illegal.

Former USA TODAY reporter Jack Kelley insists he never used material from other publica-
tions without crediting them. “Completely off-limits,” he said in interviews with three jour-
nalists monitoring the newspaper's examination of Kelley's work.

Since he resigned from USA TODAY in January, news reports have raised questions about 
two Kelley stories that contained passages similar to those published in The Washington Post. 
A review of his work shows dozens of other examples of Kelley using material from other 
news organizations or wire services without crediting them. Two of the stories were among 
those for which Kelley was named a 2001 Pulitzer Prize finalist:

June 20, 1995

Chechen actor Meirbek Magomadov dons 
fake eyeglasses whenever walking Moscow’s 
streets. Anything, he says, to avoid looking 
Chechen. “It’s unbearable. The (police) stop you 
all the time,” Magomadov says. “They search 
you. They take your car apart. They insult you. 
And they only give you your papers back if you 
put money in their paws.” 

Dec. 21, 1998

“The people are saying this isn’t just a strike 
against Iraq, that it is a strike against all Arabs 
from the strait (of Gibraltar) to the gulf,” said 
Abdel-Hadi Hmouz, an animal feed supplier.

July 18, 1997

Oral cancer rates in Taiwan skyrocketed from 
one per 100,000 in 1976 to eight per 100,000 
in 1994. And 88% of those diagnosed were 
regular chewers. At a time when Taiwan is 
seeking a separate cultural identity from China, 
the betel nut could be part of the solution.

July 24, 1997

Now the peninsula and islands called Macau 
have been dubbed the ”Chicago of the Orient” 
by the press, recalling an era when gangsters 
like Al Capone ruled the Windy City. Too small 
to compete with Hong Kong for a piece of Asia’s 
economic action, Macau has turned itself into 
the region’s playground. Gambling lures 8 mil-
lion visitors a year from Asia and an increasing 
number from China, where gambling is illegal. 

Jack Kelley in USA TODAYOther publication

Material without attribution
Jack Kelley gave the newspaper names 

of people he said would authenticate his 
stories or resolve inconsistencies. Some 
of those people contradicted him. 

Russia

Kelley wrote 12 stories in 1999 about 
an investigation of an alleged Russian 
money-laundering scandal. He reported 
that as much as $15 billion was laun-
dered through U.S. banks and that the 
money included at least $10 billion in 
IMF loans. Those details conflicted with 
reports in other media at the time.

 Kelley told three independent editors 
leading the USA TODAY investigation 
that his “main source” was a Russia spe-
cialist at Harvard University. He said the 
specialist was “directly in on” meetings 
with FBI and other probers and “would 
leak stuff to me.” But the specialist said 
he told Kelley he “had no knowledge” 
of money laundering other than media 
reports and said he “never worked for 
the FBI” or other such agencies.

Iraqi general

Kelley reported on March 23, 2003, 
that U.S. intelligence had contacted 
Abdul Qassab, an Iraqi general, and urged 

him to defect from Saddam Hussein’s re-
gime. He wrote that Qassab’s daughter, 
Milad, told him her father “is ready to 
fight” and “will not give in to the CIA.”

  In an interview, Qassab said he retired 
from the military in 1991, was “never”  
contacted about defecting and was 
“never" ready to fight for Saddam. He 
said his family had no contact with any 
U.S. reporter before the Iraq invasion and 
does not have a daughter named Milad.

Egyptian terrorists

A Nov. 25, 1997, story featured what 
Kelley reported was a meeting with 
members of al-Gama’a al-Islamiya, an 
outlawed extremists group in Egypt.

In a diary Kelley provided to USA 
TODAY, he wrote that Scripps Howard 
News Service reporter Lance Gay had 
accompanied him to a mosque and a car 
dealership to set up the meeting. When 
USA TODAY called Gay last month, he 
said he was with Kelley in Egypt in 1993, 
not 1997. The next day, Kelley said his 
diary must be wrong.

In recent interviews, Kelley said that 
Egyptian journalist Nadia Abou El-Magd 
accompanied him to the mosque and car 
dealership. Magd, now an Associated 
Press reporter, said, “I clearly recall that 

I wasn’t involved in going to a mosque or 
car dealer or anything like that.”

Kelley quoted Montasser al-Zayat, 
a Cairo attorney who has represented 
many of the extremists. Al-Zayat does 
not speak English. When an Arabic-
speaking freelancer contacted him, al-
Zayat said he does not recall talking to a 
USA TODAY reporter.

Islamic schools

Days after the Sept. 11 attacks, Kelley 
reported a visit to two Islamic schools in 
Pakistan. At Dar-ul-Uloom Haqqania, he 
wrote, a student said he had attended a 
terrorist training camp. Hussain Zaeef 
read aloud from a training manual that 
called for bombing "vital"  U.S. buildings, 
he wrote. And a student displayed a pic-
ture of the Sears Tower in Chicago and 
said, “This one is mine,” he reported. 

At another school, Kelley reported 
that a senior teacher, Abdullah Shah, 
said, “We are all Osama bin Ladens.”

Dar-ul-Uloom Haqqania records 
show no one named Hussain Zaeef ever 
enrolled. School officials said they did 
not see any student display a picture of 
the Sears Tower. And 2001 records at the 
second school  show no teacher named 
Abdullah Shah.

Other inconsistencies in Kelley’s stories

A team of reporters spent seven weeks examining the work of for-
mer USA TODAY reporter Jack Kelley. The reporters read about 720 
stories Kelley filed from 1993 through 2003. Each of the stories was 
read and discussed by at least two members of the team. Hundreds 
were relatively routine news reports. But about 150 stories stood out 
to the group for a variety of reasons.

At least 56 were based on exclusive, eyewitness reports, usually 
reported overseas. Dozens cited anonymous intelligence officials. 
Others were human-interest stories that offered poignant details 
about the suffering of war, illness and oppression. In at least 10 cases, 
Kelley wrote that he watched someone die. 

To verify the stories, members of the team interviewed dozens 
of people; reviewed scores of Kelley’s expense reports; traveled to 
Cuba, Israel and Jordan; scoured records from Kelley’s hotel, mobile 
and office phones; reread transcripts of speeches Kelley gave; ran 
at least 150 stories through plagiarism-detection software; and 

examined the contents of the laptop computer Kelley was issued 
by the company. Phone records were incomplete, and most of the 
documents on the laptop had been deleted before Kelley left the 
newspaper in January. 

Three veteran journalists from outside the paper – Bill Hilliard, 
Bill Kovach and John Seigenthaler – monitored the process and spent 
about 25 hours interviewing Kelley about his stories and the news-
room culture at USA TODAY. The transcripts of those interviews were 
shared with the team.  Seigenthaler is the founding editorial director 
of USA TODAY. Hilliard is former editor of The Oregonian in Portland, 
Ore. Kovach is chairman of the Committee of Concerned Journalists, 
a group devoted to discussing journalism's future. 

Members of the team, which continues to examine Kelley’s work, 
are: John Hillkirk, editor; Michael Hiestand, Kevin McCoy, Blake 
Morrison, Rita Rubin and Julie Schmit, reporters; Ruth Fogle and Tom 
Ankner, researchers. 

How USA TODAY is conducting the investigation

By Rita Rubin/USA TODAY
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Zaprezentujesz się z jak najlepszej strony,  
świetnie pozdajesz egzaminy. Podróże okażą  
się bardzo owocne. Nie tylko te służbowe.  
Uważaj, co mówisz, bo otaczać będą cię 
wyjątkowo obrażalscy ludzie.

Przed tobą naprawdę pracowity czas. Obowiązki 
wygrają z przyjemnościami, a emocje nieraz 
trzeba będzie powściągnąć. Inaczej narazisz 
się szefowi, podpadniesz rodzinie i zaplączesz 
w pechowy romans.

Działać będziesz na pełnych obrotach, bez trudu 
znajdziesz więc jakieś dodatkowe zajęcie, które 
uratuje cię przed finansową klapą. Z rodziną 
nie zdołacie się dogadać. Za to z przyjaciółmi 
zrozumiesz się bez słów.
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Konkurencja da ci prztyczka w nos, ale intuicja 
podsunie właściwe rozwiązanie, wyjdziesz 
więc na swoje. Z krewnymi uda się dojść 
do kompromisu. Bywaj wśród ludzi, a na pewno 
poznasz kogoś wyjątkowego.

Z twoich planów nic nie wyjdzie, ale wymyślisz 
nowe. Po tym, jak porządnie odpoczniesz. 
W domu nikogo nie zdołasz zadowolić, więc 
chyba nie ma sensu próbować. Warto odkurzyć 
swoje dawne hobby.

Będziesz musiał stawiać czoła konkurencji 
i walczyć o swoje. Nie przenoś tylko konfliktów 
z pracy do domu – rodzina stanie się i tak 
wyjątkowo drażliwa. Przyjaciele poprawią ci 
humor. Szukasz miłości? Nie przestawaj...
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Dostaniesz drugą szanse, by osiągnąć coś, 
na czym ci zależy. Tym razem dobrze się 
przygotuj. Nie wierz plotkom, szukaj informacji 
u źródła, a unikniesz nieporozumień. Jeśli chcesz 
się polenić, to nie na oczach szefa. 

W pracy zechcesz uczyć się na błędach, 
na szczęście nie swoich. W domu nie ustępuj dla 
świętego spokoju, bo rodzina tylko czeka, aby 
wejść ci na głowę. Za to z partnerem będziesz 
doskonale wiedzieć, na czym stoisz. 

Spadnie na ciebie mnóstwo dodatkowych 
obowiązków, ale na pewno nie będziesz tyrał 
za darmo. Przez twój dom przewinie się wielu 
gości, będzie więc głośno i wesoło. Flirt? 
Właściwie czemu nie? Może nawet romans?
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Jeśli tylko uwierzysz w siebie dostatecznie mocno, 
nic nie stanie ci na drodze do sukcesu. Pojawi się 
okazja, by odświeżyć jakąś dawną znajomość, 
a może i miłość. Na zakupach pilnuj portfela. 
Przed samym sobą też.

Nic nie powinno wytrącić cię z zawodowej rutyny, 
krok po kroku zrealizujesz wszystkie swoje plany. 
Dom stanie się twoim ulubionym miejscem, 
a ukochana osoba zadba, byś nie spędzał 
wieczorów samotnie.

Gdy otworzysz się na nowe doświadczenia, 
wszystko pójdzie ci jak z płatka. Licz także 
na szczęście w pracy i być może nawet wygraną. 
W związku jest szansa zarówno coś zepsuć, jak  
i naprawić, wybieraj mądrze.

Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet
Polecajcie nas do czytania!

www.astromagia.pl



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

Dzisiaj quiz dziecięco-młodzieżowy, ale 
taki, który mogą rozwiązać zarówno dzieci 
i nastolatkowie, jak i rodzice – oddzielnie lub 
wspólnie.  Pytania w naszym quizie dotyczą 
szeroko rozumianej kultury dziecięco-
młodzieżowej. Prawidłowe odpowiedzi 
jak zwykle znajdują się na dole strony. 
Zapraszamy do zabawy!   

Quiz
1. Klocki Lego powstały w:
a) Szwecji
b) Danii
c) Norwegii 

2. Powieść „Sposób na Alcybiadesa” 
napisał:

a) Adam Bahdaj
b) Edmund Niziurski
c) Aleksander Minkiewicz 

3. Jedyny w Europie park rozrywki 
Disneyland znajduje się w:

a) Wiedniu
b) Londynie
c) Paryżu 

4. Chłopiec, z którym przyjaźnił się 
Kubuś Puchatek, miał na imię:

a) Krzyś 
b) Jaś
c) Piotruś  

5. W polskim dubbingu filmu 
„Shrek” tytułowy bohater mówił 
głosem:

a) Zbigniewa Zamachowskiego
b) Jerzego Stuhra   
c) Wojciecha Manna    

6. Pierwsza powieść z cyklu 
o Harrym Potterze nosi tytuł:

a) „Harry Potter i Komnata 
Tajemnic”

b) „Harry Potter i więzień Azkabanu” 
c) „Harry Potter i Kamień 

Filozoficzny” 

7. Koleżanką Bolka i Lolka była: 
a) Tosia
b) Tola
c) Tonia 

8. Małgorzata Musierowcz NIE 
napisała:  

a) „Kłamczuchy”
b) „Zapałki na zakręcie”
c) „Opium w rosole”

9. W serialu „Samochodzik 
i templariusze” postać Pana 
Samochodzika grał:

a) Leon Niemczyk  
b) Emil Karewicz
c) Stanisław Mikulski

10. Miś z klapniętym uszkiem to: 
a) Miś Uszatek 
b) Paddington       
c) Colargol 

Ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.).
8-10 pkt. /10 – Znakomicie! Możesz się pochwalić dużą wiedzą ze świata kultury 
dziecięcej i młodzieżowej. 
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.

dziecięco-młodzieżowy  
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Związek Radziecki 
wysłał w kierunku 
Marsa dwie sondy rozpoznawcze, które 
dość szybko zakończyły swoją misję na 
skutek awarii rakiet nośnych. Pierwsza 
misja na Marsa zakończyła się fiaskiem. 
Podobnie skończyło 5 dalszych sond ra-
dzieckich, zanim NASA postanowiła wziąć 
udział w tym kosmicznym wy-
ścigu.

Rozwój technologiczny szedł 
w parze z rosnącym doświadcze-
niem, co w latach 60. XX wieku 
zaowocowało zadowalającym 
stanem szczegółowego moni-
toringu planety prowadzonego 

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

Pozdrowienia z Czerwonej Planety
Ludzkość coraz śmielej podbija kosmos. Od kil-
kuminutowych lotów w przestrzeń, stopniowo 
wchodzimy w erę, w której poważnie rozważamy 
kolonizację innych planet. Wśród najgorętszych 
kandydatów znajduje się Mars, w wielu aspek-
tach przypominający Ziemię.

Przepełniona rodzima planeta już nie 
wystarcza coraz bardziej ekspan-

sywnemu gatunkowi ludzkiemu, dlatego 
poszukujemy nowego miejsca do życia. 
Jednym z kandydatów w naszym Układzie 
Słonecznym jest Mars, którego ewentual-
na kolonizacja jest źródłem wielu speku-
lacji i poważnych badań naukowych. Jak 
do tej pory badania czerwonej planety 
przyniosły użyteczne informacje o warun-
kach panujących na jej powierzchni, dość 
łatwej dostępności wody, co na chwilę 
obecną czyni z Marsa najodpowiedniej-
szego kandydata na skolonizowanie.

Pierwsze próby odwiedzin planety od-
były się w październiku 1960 roku, kiedy 

przez dziesiątki automatycznych sond. 
To był dopiero początek fascynującej po-
dróży, która ostatecznie doprowadziła do 
bieżących wypraw rozpoznawczych, dzięki 
którym możemy z bliska przyjrzeć się tej 
niesamowitej planecie.            (RED)

I I  E D Y C J A  K O N K U R S U

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST GREMI MEDIA S.A.
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.NASZ KOLPORTER.COM.PL/REGULAMINY 

ORAZ PRENUMERATA.RP.PL/KONKURS

Dziękujemy wszystkim,  
którzy wzięli w nim udział.  
Publikujemy listę laureatów. 

Zwycięzcom gratulujemy!

Zachęcamy do udziału w kolejnych 
edycjach konkursów organizowa-
nych przez Gremi Media S.A.

miejsce kwota brutto imię i nazwisko

1 1000 zł Joanna Bogucka-Lipka
2 750 zł Jarosław Mikusek
3 500 zł Stefan Wasik
4 400 zł Beata Lewińska
5 350 zł Wioletta Sochacka
6 300 zł Joanna Skowrońska-Wójcik
7 250 zł Daniel Misiak
8 200 zł Urszula Siwik-Pidperyhora
9 150 zł Dariusz Piliszko
10 100 zł Leszek Góral

KONKURS

SPRZEDAJ WIĘCEJ EGZEMPLARZY 
„RZECZPOSPOLITEJ”  
ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY
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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 Oddział Logistyki Centralnej Kolportera w podwar-
szawskich Mościskach zakupił siedem nowych pojazdów do 
rozwożenia prasy. Pojazdy to inaczej zestawy samochodowe, 
z których każdy składał się z ciągnika siodłowego marki Mer-
cedes Actros oraz naczepy ©rmy Schmitz. Kolejna wymiana 
naczep nastąpiła pod koniec 2019 r. Wówczas do warszawskie-
go Oddziału Logistyki Centralnej Kolportera tra©ło 9 nowych 
naczep Wielton.  

NASZ KOLPORTER 06/2021
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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


