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W tylu dyscyplinach będą 
rywalizować sportowcy podczas 
igrzysk olimp�skich w Tokio.

LICZBA MIESIĄCA

OD WYDAWCY | 

Zdrowe emocje

Czy po kilkunastu trudnych, pandemicznych miesiącach czeka nas wreszcie powrót 
do normalności? Tego na razie nikt nie jest w stanie de§nitywne stwierdzić. Na razie 
cieszymy się chwilowym oddechem, poluzowaniem koronawirusowych obostrzeń 
i zdrowymi emocjami, jakie sprezentowało nam tegoroczne lato. 
Chodzi oczywiście o emocje sportowe, których z pewnością nie będzie nam brako-
wać w czasie dwóch wakacyjnych miesięcy. Lipiec i sierpień upływają pod znakiem 
dwóch wielkich imprez Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro i XXXII Letnich 
Igrzysk Olimp«skich. O ile w przypadku piłkarzy nasze nadzieje i emocje trwały dość 
krótko to możemy mieć nadzieję, że na olimpiadzie w Tokio polscy sportowcy zdo-
będą co najmniej kilka medali. Do relacjonowania obu wydarzeń już od kilku miesię-
cy przygotowują się praktycznie wszystkie światowe media, w tym także oczywiście 
większość tytułów prasowych. Jak pracują redakcje? Jakie dodatki przygotowują? 
Czym starają się zaskoczyć czytelników? O tym piszemy w artykule „Lato kibiców”. 
Dla tych, którym sport jest całkowicie obojętny tegoroczne lato może być okazją 
do poszukiwania pozytywnych emocji w ciekawej lekturze. Podczas wakacyjnych 
urlopów chętniej sięgamy po prasę i książki, a czytanie kojarzy się większości z nas 
z formą relaksu i wypoczynku. Po jaką prasę najchętniej sięgamy na urlopach? Jakie 
tytuły książkowe cieszą się największą popularnością? Tego dowiecie się Państwo 
z artykułu „Wakacyjni czytelnicy”
O roli rzetelnego dziennikarstwa i wyzwaniach jakie stoją dziś przed mediami będą 
dyskutować redaktorzy i wydawcy podczas zbliżającego się Światowego Dnia 
Wiadomości. Tematem przewodnim ma być znaczenie dziennikarstwa dla przyszło-
ści naszej planety. O tej wyjątkowo ciekawej i ważnej kampanii piszemy w artykule 
„Wiadomości ważne dla całej planety”.

Zapraszam do lektury. 

Dariusz Materek
Redaktor Naczelny

W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH: 

Historia na łamach – tematyka historyczna 
cieszy się sporym zainteresowaniem, wielu 
wydawców przygotowuje specjalne dodatki 
dla miłośników historii. 

Przed czwartą falą – prasa cały czas jest 
na pierwszej linii walki o zdrowie Polaków: 
promuje szczepienia, informuje o nowych 
zagrożeniach. 

Prasa ma siłę – kolejny wywiad w naszym 
redakcyjnym cyklu, poświęconym przyszłości 
rynku prasowego.
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Tegoroczne lato będzie z pewnością 
niezapomniane dla wszystkich fanów sportu. 
Wakacyjne miesiące upłyną pod znakiem 
dwóch wielkich imprez – Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA Euro i XXXII Letnich 
Igrzysk Olimpijskich. Do relacjonowania tych 
wyjątkowych wydarzeń już od kilku miesięcy 
przygotowują się praktycznie wszystkie 
światowe media, w tym także oczywiście 
większość tytułów prasowych. 

Przygotowania do startu obu imprez zostały w ubiegłym 
roku nieoczekiwanie przerwane przez pandemię koro-
nawirusa. Zarówno piłkarskie mistrzostwa Europy, jak 
i olimpiada zostały przesunięte o kilkanaście miesięcy. Kibice 
musieli uzbroić się w cierpliwość, a zawodnicy i dziennikarze 
sportowi całkowicie przestawić zaplanowany harmonogram 
pracy. Zwłaszcza dla tych ostatnich pandemia okazała się 
szczególnie trudnym czasem. Odwołane imprezy i rozgryw-
ki, ograniczony dostęp do zawodników, kolejne lockdowny 
w znaczący sposób ograniczyły mediom sportowym normal-
ną pracę. Dopiero tegoroczne lato może im pomóc zrekom-
pensować te straty. 
W dużej mierze zależy to od wyników polskich sportow-
ców – zainteresowanie czytelników rośnie proporcjonalne 
do sukcesów, jakie osiągają nasi reprezentanci. Na razie, 
niestety, nie możemy się nimi pochwalić. Polska zakończyła 
udział w turnieju UEFA Euro 23 czerwca – po rozegraniu 
trzech meczy, z wynikiem jeden remis, dwie przegrane, 
zajęliśmy ostatnie miejsce w grupie i odpadliśmy z dalszych 
rozgrywek. Pozostaje więc czekać na sukcesy naszych 
olimpijczyków – piłkarskie mistrzostwa kończą się 12 lipca, 
a jedenaście dni później, 23 lipca 2021 roku w stolicy Japonii 
rozpoczną się Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020.

PRZYGOTOWANI NA KAŻDY SCENARIUSZ

Wpływ wielkich wydarzeń sportowych na prasę najbar-
dziej widoczny jest w dziennikach. Podczas mistrzostw 
świata czy Europy w piłce nożnej, olimpiad, innych wielkich 
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turniejów gazety czasowo reorganizują swoją zawartość – 
przybywa stron sportowych, sport pojawia się też często na 
pierwszych stronach. Spektakularne sukcesy naszych repre-
zentantów stają się wydarzeniami dnia, spychając na dalszy 
plan inne wydarzenia. 
Oczywiście wszystkie redakcje, zarówno dzienników 
sportowych, jak i ogólnoinformacyjnych, przygotowania 
do relacjonowania wielkich imprez rozpoczynają znacznie 
wcześniej. Trzeba zorganizować pracę całego zespołu, akre-
dytować dziennikarzy i fotoreporterów itp. A ponieważ sport 
jest nieprzewidywalny redakcje muszą być przygotowane 
na każdy scenariusz – zarówno spektakularny sukces, jak 
i wielką klapę. 
Potwierdza to Andrzej Wasik, redaktor naczelny dziennika 
„Sport”. – Przygotowywania zaczynają się kilka miesięcy 
przed terminem imprezy. Trzeba zaplanować kto będzie 
relacjonował wydarzenie, bo trzeba takie osoby akredy-
tować u organizatora, ustalić harmonogram godzin zsy-
łania materiałów z drukarnią. Na końcu przygotowujemy 
makiety gazety, dostosowane do zwiększonej ilości materia-
łów poświęconych np. Euro. Na kolegium w zależności od 
wydarzeń staramy się reagować na to co się dzieje z dnia na 
dzień – mówi red. A. Wasik. – Pracujemy głównie w syste-
mie zdalnym, korzystając z wideokonferencji, koresponden-
cji mailowej. W redakcji codziennie jest redaktora wydania, 
tak zwany dziennikarz czytający, pełniący rolę korektora, 
oraz pracownicy składu, łamiący poszczególne strony 

WARTO WIEDZIEĆ 
Przyjmuje się, że pierwsza publikacja na temat 
kultury §zycznej ukazała się na łamach polskiej prasy 
w sierpniowym numerze „Dziennika Wileńskiego” w 1805 r. 
Była to rozprawa Jędrzeja Śniadeckiego pt. „Uwagi 
o §zycznym wychowaniu dzieci”. Najwcześniejsza 
wzmianka prasowa dotycząca sportu (łyżwiarskiego) 
ukazała się na łamach „Gazety Krakowskiej” w 1838 r. 
Rok ten przyjmują historycy prasy sportowej za datę 
powstania pierwszego na świecie pisma sportowego, 
które ukazało się w Anglii. Miało ono tytuł „Bell's Life”, 
który potem zmieniono na „Sporting Life”. 1 kwietnia 
1881 r. ukazał się we Lwowie „Przewodnik Gimnastyczny”. 
Był to organ Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Datę powstania miesięcznika uznaje się za początek 
polskiej prasy sportowej. Słowo „sport” pojawiło się po 
raz pierwszy na łamach „Przewodnika” w 5 numerze 
z maja 1884 r. Słowem tym zatytułowano wzmiankę 
kronikarską o konkursach strzeleckich w Monte Carlo, 
gdzie pierwszą nagrodę i złoty medal zdobył Henryk 
Skarżyński.

Na podstawie: Tuszyński, Bogdan, (1973), Rzut oka na 
główne kierunki rozwoju polskiej prasy sportowej do 1939 
roku, w: Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 
12/4, s 495-515.
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gazety. Pracujemy w specyficznym czasie, do niedaw-
na praktycznie nie można było „na żywo” obserwować 
sportowe wydarzenia, brak było dostępu do zawodników 
i trenerów – dodaje.
– Redakcja „Rzeczpospolitej” ma wysłannika na Euro i bę-
dzie go miała w Tokio. Obu imprezom poświęcimy więcej 
miejsca w gazecie i serwisie online niż to zwykle bywa ze 
sportem. Przy okazji igrzysk w Tokio zamierzmy też zwró-
cić uwagę na aspekty pozasportowe – polityczne, finanso-
we i oczywiście pandemiczne – mówi Mirosław Żukowski, 
kierownik Działu Sportowego „Rzeczpospolitej”. – Praca 
wygląda tak samo jak to się dzieje codziennie w pandemicz-
nym czasie, głównie zdalnie, ale nie sprawia to specjalnych 
kłopotów – dodaje.
Swoich korespondentów na Euro 2020 miała również 
„Gazeta Polska Codziennie”. Akredytowani dziennikarze 
i fotoreporter dbali o bieżący serwis informacyjny. – Sze-
rokie relacje z wydarzeń na mistrzostwach zamieszczamy 
w każdym numerze. Jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie 
w Tokio również przewidujemy obszerne relacje w gaze-
cie, choć nikt z redakcji nie będzie tam obecny osobiście. 
Planujemy materiały z wydarzeń olimpijskich w każdym 
numerze, być może dedykowane strony. O ważniejszych 
zdarzeniach dotyczących polskich drużyn i sportowców 
informujemy również na okładce – mówi Beata Dróżdż, 
prezes FORUM S.A., wydawcy „Gazety Polskiej Codzien-
nie”. 
Swoich korespondentów na Euro miała również „Gazeta 
Wyborcza”. Relacje z mistrzostw przygotowywali Rafał 
Stec i Marcin Wesołek. „Gazeta” zdecydowała się ponad to 
zaprosić do współpracy pokaźne grono ekspertów i komen-
tatorów, którzy przygotowywali swoje autorskie publikacje. 

AUTORYTETY ZAWSZE W CENIE

– Nowymi felietonistami „Wyborczej” – specjalnie w związ-
ku z Euro – zostali: Katarzyna 

Kiedrzynek, polska piłkarka, która grała w finałach Ligi 
Mistrzyń, Pablopavo, czyli wokalista i pisarz Paweł Sołtys 
oraz znany dziennikarz Tomasz Zimoch. Więcej tekstów 
publikuje w „Wyborczej” pisarz Wojciech Kuczok, laure-
at Nagrody Nike, a pogłębione teksty newsowe i analizy 
pisze dla Wyborcza.pl Piotr Żelazny – wydawca magazynu 
„Kopalnia” i ekspert telewizyjny. W serwisie dostępne są 
też kolejne felietony Philippa Lahma, kapitana reprezenta-
cji Niemiec, która przed siedmiu laty zdobyła mistrzostwo 
świata – mówi Agata Staniszewska, rzecznik prasowy 
Agora SA, wydawcy „Gazety Wyborczej”. 
Komentarze ekspertów, fachowe i pogłębione analizy, 
statystyki – to tylko niektóre elementy, którymi prasa stara 
się przyciągnąć czytelników. Nie ma co ukrywać – sport, 
z uwagi na swoją dynamikę, to domena telewizji. Gazety 
i czasopisma relacjonując wielkie imprezy sportowe mają 
więc trudne zadanie – przygotować materiał, który będzie 
unikalny i interesujący dla kibiców. 
Maciej Sołdan z wydawnictwa Giga Media sp. z o. o., wy-
dającego dwumiesięcznik „Giga Sport” jest przekonany, że 
mimo oczywistej dominacji telewizji rola prasy sportowej 
jest nadal duża. – Specjalne dodatki, terminarze wyda-
rzeń, ciekawe tytuły, dobry dobór zdjęć, ekskluzywne 
materiały, to wszystko pomaga przyciągnąć czytelnika – 
zauważa. 
– Prasa musi skupić się na oryginalnych, własnych tre-
ściach – komentarzach, opiniach, analizach i wywiadach, 
wtedy ma szanse uzupełnić telewizyjny przekaz. Wyniku 
meczu już dziś nikt w gazecie nie szuka. Liczą się przede 
wszystkim autorzy z nazwiskami i pozycją, oni przyciągają 
czytelników – wyjaśnia Mirosław Żukowski z „Rzeczpo-
spolitej”. – Staramy się wyróżnić ciekawymi, oryginalnymi 
tekstami. Czytelników najbardziej przyciągają wyraziste 
komentarze i analizy.
– Wbrew pozorom nasz czytelnik, zwłaszcza starszej 
daty, szuka opisu meczów i innych wydarzeń. Staramy się 
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znaleźć swoje miejsce, proponując pogłębione komentarze 
i analizy. Ważną rolę spełniają też zapowiedzi, których czę-
sto w telewizji brakuje. Czytelników oczywiście przyciąga 
dobra jakość publikacji i informacji. Na co dzień naszym 
walorem jest także lokalność – chyba jako jedyna gazeta na 
rynku publikujemy wyniki, relacje i tabele od ekstraklasy 
do piątego, a nawet szóstego poziomu rozgrywek. To też 
przyciąga czytelników – dodaje Andrzej Wasik, redaktor 
naczelny dziennika „Sport”.

NIE TYLKO DO CZYTANIA

Czytelnicy-kibice cenią również wszelkiego rodzaju dodat-
ki specjalne i wydania okolicznościowe, które przy okazji 
wielkich imprez sportowych przygotowuje wiele redakcji. 
Z okazji Euro 2020 redakcja „Przeglądu Sportowego” 
(wydawca: Ringer Axel Springer Polska) przygotowała 
specjalne wydanie „Skarbu Kibica”, które ukazało się wraz 
z „Przeglądem Sportowym” i „Faktem”. To obszerne, liczące 
ponad 200 stron opracowanie zawierało szczegółową 
prezentację wszystkich drużyn, biorących udział w mi-
strzostwach. Również tygodnik „Piłka Nożna” (wydawca: 
Profus Management Marek Profus) w całości poświęcił 
jeden z numerów Mistrzostwom Europy. Wydawnictwo 
Ediba Polska przygotowało natomiast zupełnie nowy tytuł 
– „Strzał na bramkę. Magazyn młodych piłkarzy”. To dwu-
miesięcznik dla najmłodszych fanów piłki nożnej, w wieku 
7-10 lat. Nowe czasopismo zawiera porady dla młodych 
piłkarzy, specjalny dział TO JEST GRANE! z terminarzem 
EURO, superbohaterami na boisku, a dodatkowo: komiks 
o polskim futbolu, krzyżówkę, quizy i zagadki oraz atrak-
cyjne dodatki: zawieszkę na drzwi, planszę do gry, plakat 
reprezentacji i naklejki.
– Na Euro ukazał się specjalny dodatek (12 stron) „Polskie 
orły przy piłce”, mam nadzieje, że tak samo będzie przed 
igrzyskami w Tokio – mówi Mirosław Żukowski z „Rzecz-
pospolitej”.
– Przed inauguracją rozgrywek ligowych, nie tylko piłkar-
skich, ale także siatkarskich, koszykarskich, w piłce ręcznej 
i hokeja na lodzie, zawsze dajemy kompendium wiedzy 
– o składach, terminarzach i zmianach regulaminowych. 
Również przed największymi sportowymi wydarzeniami 
– jak trwające Euro, czy zbliżające się igrzyska olimpijskie 
w Tokio – robimy poświęcone im dodatki – dodaje Andrzej 
Wasik, redaktor naczelny dziennika „Sport”.
Swój „Skarb Kibica” w związku z mistrzostwami Euro 2020 
przygotowała także „Gazeta Wyborcza”. 
– Na inaugurację mistrzostw opublikowaliśmy ośmio-
stronicowy dodatek „Euro 2020”, dostępny w tradycyjnej 
i cyfrowej wersji. Czytelnicy znaleźli w nim m.in. wywiad 
z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem, esej Wojcie-
cha Kuczoka o „jego Euro”, korespondencję Rafała Steca 
z Rzymu, a także materiały z działu danych „Wyborczej” 
o stadionach – mówi Agata Staniszewska, rzecznik praso-
wy Agora SA. 
Beata Dróżdż, prezes FORUM S.A., informuje, że również 
„Gazeta Polska Codziennie” wydała swój dodatek na Euro 

2020. – Jeszcze nie ma decyzji, co do wydania dodatku 
przed igrzyskami olimpijskimi. Ale w zależności od rozwoju 
sytuacji, nadzwyczajnych wydarzeń i polskich sukcesów 
nie możemy tego wykluczyć – mówi. 
Specjalną piłkarską kolekcję przygotowało Wydawnic-
two Panini, specjalizujące się w wydaniach i produktach 
kolekcjonerskich. – Sport jest naszą pasją, źródłem naszej 
inspiracji i radości, którą dzielimy się z kolekcjonerami. 
Kolekcje dedykowane Mistrzostwom Europy w piłce nożnej 
wydajemy już od 1980 roku. Do każdej nowej edycji kolek-
cji, przygotowujemy się zawsze z największą starannością, 
opierając się na naszym dużym doświadczeniu oraz wy-
chodząc naprzeciw oczekiwań kolekcjonerów – zapewnia 
Monika Pąśko z Wydawnictwa Panini.
Na rynek trafiły w tym roku dwie kolekcje UEFA EURO 
2020™: naklejkowa – TOURNAMENT EDITION oraz 
karciana ADRENALYN XL™ 2021 KICK OFF. Kolekcja 
naklejkowa to specjalny 96-stronicowy album i saszetki, 
zawierające naklejki z logo drużyny, i portretami graczy. 
UEFA EURO 2020™ ADRENALYN XL 2021 to z kolei 
zupełnie nowa kolekcja, zawierającą m.in. najświeższe 
zdjęcia, zaktualizowane składy, wszystkie zakwalifikowane 
drużyny i ich zawodników. – Nasze produkty są kierowane 
przede wszystkich do fanów piłki nożnej, niezależnie od 
wieku oraz tych osób, które lubią kolekcjonowanie – mówi 
Monika Pąśko. 
Po zakończeniu tegorocznych mistrzostw Euro i igrzysk 
olimpijskich kibice będą musieli poczekać na kolejną dawkę 
wielkich emocji do jesieni przyszłego roku. Wtedy to 
w Katarze rozpoczną się XXII Mistrzostwa Świata w Piłce 
Nożnej. Część wydawców już dziś myśli o tym jak najlepiej 
zrelacjonować je swoim czytelnikom i jakie atrakcje dla 
nich przygotować. 

DARIUSZ MATEREK
KINGA SZYMKIEWICZ

Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 z powodu 
pandemii koronawirusa odbędą się w rygorze 
sanitarnym i bez zagranicznych kibiców. Wszelki ruch 
i kontakt sportowców ze światem zewnętrznym będzie 
mocno ograniczony. Przyjęta „zasada bańki” umożliwi 
im praktycznie tylko poruszanie się pomiędzy wioską 
olimp«ską a obiektem startowym i treningowym. 
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimp«skich 2020 będą 
rywalizować w 37 dyscyplinach. Użytych ma zostać 37 
obiektów. 

Na 100 dni przed rozpoczęciem olimpiady 
polscy zawodnicy mieli około 100 kwali§kacji 
w 17 dyscyplinach. Docelowo, zdaniem Andrzeja 
Kraśnickiego, Prezesa Polskiego Komitetu 
Olimp«skiego, polska reprezentacja olimp«ska będzie 
liczyć maksymalnie 240 zawodników.

Igrzyska zakończą 8 sierpnia 2021 roku. Hasło 
olimpiady w Tokio to: „Odkryj jutro”. 
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Trochę czasu już od pamiętnej Barcelony minęło. 
Dużo się zmieniło w polskim pięściarstwie?
Wojciech Bartnik: – Od paru lat widzę progres. Za-
wodnicy nie muszą się martwić, jak zdobyć pienią-
dze. Najlepsi, reprezentanci kraju, dostają stypendia 
i mogą się skupiać na podnoszeniu kwalifikacji. Za-
rząd Polskiego Związku Bokserskiego działa skutecz-
nie i przekłada się to na wyniki. Na młodzieżowych 
Mistrzostwach Świata w Kielcach Kuba Straszewski 
doszedł do finału, gdzie powalczył z Kubańczykiem, 
dziewczyny też zdobyły kilka medali. Organizujemy 
na najwyższym poziomie duże imprezy w boksie 
olimpijskim. Jest z czego się cieszyć i liczę, że pokaże-
my się z dobrej strony na igrzyskach w Tokio.

Chciałbyś przestać być ostatnim polskim medalistą 
igrzysk?
– Cieszę się, że zdobyłem ten medal, ale już dawno 
powinniśmy mieć kolejny. Andrzeja Rżanego i Tomka 
Borowskiego skrzywdzono, nie rozumiem jak Tomek 
przegrał z Turkiem. Bardzo istotne jest to, żebyśmy 
byli widoczni w strukturach sędziowskich i tu też jest 
postęp. Będą nasi przedstawiciele w Tokio i to znaczy, 
że z nami się liczą. Przy równych pojedynkach to może 
pomóc Polsce, bo jesteśmy lepiej postrzegani.

Czego oczekujesz od turniejów bokserskich w Tokio?
– Damian Durkacz to bardzo ciekawy zawodnik 
i musi wygrać trzy pojedynki, by znaleźć się w stre-
fie medalowej. Kwalifikacje były dla niego takim 
wymagającym przetarciem i wie co może poprawić. 
Liczę na jego dobre losowanie tak, by w pierwszej 
fazie nie trafił na Rosjanina, Kubańczyka czy Ka-
zacha. W Barcelonie w 1992 roku musiałem wy-
grać w pierwszym pojedynku z młodym 19-letnim 

Rozmowa z Wojciechem Bartnikiem, 
ostatnim polskim bokserem z medalem 
olimpijskim.

W 1992 roku w Barcelonie Wojciech Bartnik wywalczył ostatni medal 
igrzysk dla Polski w boksie. W kategorii półciężkiej sięgnął po brąz, 
w drodze do którego pokonał świetnego Kubańczyka Angela Espinozę. 
W pojedynku pół§nałowym sędziowie nieco przychylniejszym okiem 
patrzyli na Niemca – Torstena Maya i nieznacznie pokonał urodzonego 
w Oleśnicy na Dolnym Śląsku Polaka. Bartnik do dziś ma poczucie 
niedosytu, ale bardziej go martwi, że po nim nikt z rodaków nie 
wzbogacił medalowej kolekcji Polski na igrzyskach.

Pilnowanie wagi
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talentem z Portoryko. Potem pokonałem mistrza Afryki 
z Algierii. W ćwierćfinale trafiłem na legendę, Angela 
Espinozę z Kuby. Wygrałem z nim i miałem zapewniony 
medal. Niemca też powinienem pokonać. Wielokrotnie 
oglądałem walkę z Torstenem Mayem i uważam, że 
zostałem oszukany. Dotknął mnie może dwa, trzy razy. 
Spotkało się dwóch mańkutów i doszło do bokserskich 
szachów, a arbiter ugotował mnie dając dwa ostrzeżenia. 
Niemiec dostał sześć punktów w prezencie. Pozostał 
niedosyt. Wiedziałem, że wygrywam, a okazało się, że 
przegrałem. Gdy czujesz się lepszy, trudno jest pogodzić 
się z werdyktem. Po zwycięstwie z Espinozą byłem po-
obijany, lecz nie przejmowałem się spuchniętym okiem. 
Mając brąz pragnąłem walczyć o najwyższą pulę. Nie 
wyszło, niestety nie miałem na to takiego wpływu, jak-
bym chciał. Radość z medalu – owszem tak, ale smutek 
też, bo powinienem dostać się do finału. 

Igrzyska w Barcelonie to największe przeżycie w twojej 
karierze?
– Musiałem utrzymywać wagę, a to wcale nie jest takie 
proste. Za wiele nie chodziłem po wiosce olimpijskiej. Sku-
piałem się na treningach. Waga mi leciała, ale trzeba było 
przecież coś jeść. Utrzymanie kategorii 81 kilogramów 
było trudnym zadaniem, ale mi się ta sztuka powiodła. 
Lepiej cierpieć miesiąc, a nawet rok, żeby były wyniki. 
Nie było mowy o sztucznym robieniu wagi, bo to potem 
się odbija. Drastyczne środki w tych kwestiach – nie było 
o nich mowy w moim przypadku. Na następnych igrzy-
skach już tej wagi nie robiłem, ale zabrakło wyniku. 

W 1992 roku utrzymywałeś kontakty ze sportowcami 
z innych dyscyplin?
– Czasami przychodziłem do misji polskiej. Każdego 
dnia byli tam nagradzani nasi medaliści. Mogłem sobie 
pozwolić na szampana bezalkoholowego, coś słodkiego, 
oczywiście symbolicznie. Wtedy polski boks i piłka noż-
na wywalczyły swoje ostatnie medale igrzysk. Byłem na 
finale piłkarzy z Hiszpanią. Gdy na Nou Camp w Bar-
celonie wszedł król Juan Carlos, biało-czerwoni stracili 
dwa gole. A wracając do boksu w Tokio, liczę także na 
Sandrę Drabik, bardzo dobrą zawodniczkę, mądrą kobie-
tę, która wie, czego chce. Wielki talent ma wspomniany 
Durkacz. Chłopak się poprawił, a irytowało mnie u niego 
opuszczanie rąk. Sam tak kiedyś robiłem, choć głównie 
wtedy, gdy widziałem, że rywal nie ma szybkości, jest 
wolniejszy. Damian wziął sobie uwagi do serca i cieszy 
mnie to niezmiernie. W ostatnim okresie mamy dużo 
sportowych imprez z topu. Piłkarskie Euro, w którym 
nasza kadra zawiodła, teraz igrzyska. Żona się śmieje 
i mówi, że potrafię oglądać nawet szachy lub snookera. 
Lubię sport, rywalizację i liczę, że po Tokio dziennikarze 
będą dzwonić porozmawiać o kolejnych medalowych 
sukcesach Polski w boksie. Z przyjemnością się podzielę 
swoimi spostrzeżeniami. 

ROZMAWIAŁ JAROMIR KRUK

TOKIO 2020. LISTA DYSCYPLIN 

Badminton (24 lipca - 2 sierpnia) 

Baseball (28 lipca - 5 sierpnia) 

Boks (24 lipca - 8 sierpnia) 

Gimnastyka (24 lipca - 4 sierpnia) 

Golf (29 lipca - 7 sierpnia) 

Hokej na trawie (24 lipca - 6 sierpnia) 

Jeździectwo (24 lipca - 7 sierpnia) 

Judo (24 lipca - 31 sierpnia) 

Kajakarstwo (24 lipca - 7 sierpnia) 

Karate (5 - 7 sierpnia) 

Kolarstwo (24 lipca - 7 sierpnia) 

Koszykówka (24 lipca - 8 sierpnia) 

Lekkoatletyka (30 lipca - 8 sierpnia) 

Łucznictwo (23 - 31 lipca) 

Pięciobój nowoczesny (5-7 sierpnia) 

Piłka nożna (21 lipca - 7 sierpnia) 

Piłka ręczna (24 lipca - 8 sierpnia) 

Piłka wodna (24 lipca - 8 sierpnia) 

Pływanie (24 lipca - 6 sierpnia) 

Pływanie synchroniczne (2-7 sierpnia) 

Podnoszenie ciężarów (24 lipca - 5 sierpnia) 

Rugby (26-31 lipca) 

Siatkówka (24 lipca - 8 sierpnia) 

Skateboarding (25 lipca - 5 sierpnia) 

Skoki do wody (25 lipca - 7 sierpnia) 

Softball (21-27 lipca) 

Sur�ng (25-28 lipca) 

Strzelectwo (24 lipca - 2 sierpnia) 

Szermierka (24 lipca - 1 sierpnia) 

Taekwondo (24-27 lipca) 

Tenis stołowy (24 lipca - 6 sierpnia) 

Tenis ziemny (24 lipca - 1 sierpnia 

Triathlon (26-31 lipca) 

Wioślarstwo (24-31 lipca) 

Wspinaczka sportowa (2-5 sierpnia) 

Zapasy (1-7 sierpnia) 

Żeglarstwo (27 lipca - 6 sierpnia) 

WARTO WIEDZIEĆ 

Na letnich Igrzyskach Olimp�skich Polacy 
zdobyli do tej pory

68 złotych medali
84 srebrne medale
131 brązowych medali
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| RYNEK PRASOWY

Wakacyjni 
czytelnicy
Podczas wakacyjnych urlopów Polacy 
zdecydowanie chętniej sięgają po prasę 
i książki. Czytanie kojarzy się większości z nas 
z formą relaksu i wypoczynku. Dobra lektura, 
ciekawe czasopismo, krzyżówka umilają 
nam wolny czas. Co roku, latem w kurortach 
sprzedaż prasy i książek rośnie.
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Według Polskich Badań Czytelnictwa latem zdecy-
dowanie najwięcej czytają osoby, które wybierają 
się na urlopy zagraniczne. W tej grupie wskaźnik 
czytelnictwa rośnie latem do poziomu ponad 21 
procent (dla całej populacji wynosi od ponad 12 
proc.). Dla osób wypoczywających w kraju wskaź-
nik czytelnictwa prasy wynosi ok. 16 procent. 
Najniższe czytelnictwo jest natomiast wśród osób, 
które nigdzie nie wyjeżdżają i spędzają urlop 
w domu – po gazety lub czasopisma sięga ok. 8 
procent z nich. 
Po jaką prasę najchętniej sięgamy na urlopach? Od 
co najmniej kilku lat zestaw najpopularniejszych 
tematyk jest stały – to różnego rodzaju czasopisma 
dla pań, krzyżówki i pisma dla dzieci. Chętniej niż 
w pozostałych miesiącach roku sięgamy również po 
książki – w tym oczywiście popularne serie przygo-
towywane przez wydawnictwa prasowe, książko-
we dodatki do gazet i czasopism, kolekcje. 

ROZRYWKA, LEKTURA I KOSMETYKI

Dla wydawców czasopism wakacje to czas szcze-
gólnie intensywnej pracy. Na ten właśnie okres 
przygotowywane są różnego rodzaju wydania spe-
cjalne. Zmienia się też nieco podstawowa zawartość 
pism – więcej miejsca zajmują m.in. wakacyjne 
poradniki i działy poświęcone rozrywce. Wszystko 
z myślą o czytelniczkach i czytelnikach.
– W okresie wakacyjnym dużą popularnością cieszą 
się pisma rozrywkowe oraz krzyżówki. Czytelnicz-
ki mogą poświęcić więcej czasu na lekturę, więc na-
sze kolejne wydania zaplanowane na okres wakacji 
będą zawierały dłuższe materiały redakcyjne i będą 
miały bardziej przekrojowy charakter. Zachęcamy 
też do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu 
– mówi Marek Lasota, członek zarządu i wydaw-
ca w Wydawnictwie Bauer. – Na letnie miesiące 
przygotowaliśmy na przykład trzy wyjątkowe 
propozycje firmowane przez najpopularniejszy 
tygodnik rozrywkowy „Życie na Gorąco”. Wyda-
nie specjalne „Życie na Gorąco – Gry i Zabawy na 
wakacje” to 227 zadań i pomysłów na rozrywkę dla 
całej rodziny. Każde pokolenie znajdzie tam coś dla 
siebie: ciekawe łamigłówki, zabawy i szarady, testy 
pamięci, a nawet karciane sztuczki. 24 czerwca 
ukazało się natomiast wspomnieniowe wydanie 
specjalne „Życia na Gorąco”, poświęcone Księżnej 
Dianie. 8 lipca na rynek trafiło wakacyjne wydanie 
„Życie Na Gorąco Magazyn”. Jest to nowa propo-
zycja dla czytelniczek pism rozrywkowych. Na 72 
stronach, oprócz obszernych artykuły o ulubionych 
gwiazdach, czytelniczki znajdą duże, unikatowe 
zdjęcia, niezwykłe historie i opowieści, reportaże, 
porady i ciekawostki o luźniejszej, wakacyjnej tema-
tyce. Oczywiście nie zabraknie również krzyżówek 
– informuje Marek Lasota. 

Sporą porcję rozrywki proponuje również „Tina” 
w wydaniu „Tina poleca. Horoskopy i rozrywka 
na lato”. W magazynie znalazło się 29 krzyżówek, 
łamigłówek i szarad oraz wielki horoskop wakacyj-
ny i egipski. Pod koniec czerwca na rynek trafiło 
także wydanie specjalne „Poradnika 50+” – „Lato 
z rozrywką 50+”. 
Wakacyjne wydania czasopism, zwłaszcza tych 
skierowanych do pań, bardzo często ukazują się 
również z różnego rodzaju dodatkami – oczywiście 
dostosowanymi do sezonu urlopowego. Numer 
„Gali” (wyd. Burda Media Polska), który ukazał się 
21 czerwca jest dostępny w wariancie z książką do 
wyboru oraz z broszurką „Letnie trendy w pie-
lęgnacji”. „Wysokie Obcasy Extra” (wyd. Agora) 
w lipcu proponują dodatek dla miłośników słonecz-
nych kąpieli – mleczko do opalania marki Bielenda. 
Z kolei do części wakacyjnego wydania magazynu 
„Glamour” (Burda Media Polska) dodana została 
czarna, płócienna torba z logo magazynu – ideal-
na nie tylko na plażę, ale także letnie wycieczki. 
Lipcowe „Zwierciadło” (wyd. Zwierciadło) proponuje 
czytelniczkom kilka różnych dodatków do wyboru: 
maskę do włosów Rated Green, żel pod prysznic 
Westlab, nawilżającą bazę Bielendy, balsam do 
ciała Vianek lub kilka tytułów książek. Książkę 
do wyboru – „Jak być paryżanką w Polsce” Natalii 
Hołowni, „Eko w wielkim mieście” Ewy Kozioł lub 
„Nie ma mowy” Helen Russell – mają również czy-
telniczki „Claudii” (wyd. Burda Media Polska). A do 
części lipcowego wydania „Elle” (wyd. Burda Media 
Polska) dołączone zostały dwie maseczki Bielenda 
Smoothie Mask. 
 Aleksandra Lorkowska, zastępca dyrektora 
wydawniczego w Wydawnictwie Bauer potwier-
dza tę specyfikę wakacyjnych wydań. – Sprzedaż 
czasopism w sezonie wakacyjnym zwykle rośnie. 
Czytelnicy chętniej sięgają po pisma, wykorzy-
stując czas wolny na lekturę i rozrywkę. Letnie 
numery, często mają rozbudowaną sekcję krzy-
żówkową oraz dodatkowe mutacje – wyjaśnia. 
Oznacza to, że na rynek trafiają czasopisma 
w dwóch lub więcej wariantach, z dodatkiem lub 
bez. Przykładowo: „Kobieta i życie” ukazała się 
w lipcu z książką „Satyra w krótkich majteczkach”, 
„Pani domu” z książką „Po prostu miłość. Zdarzyło 
się naprawdę”, a „Poradnik domowy” z wybranymi 
powieściami dla kobiet. Czytelniczki mogą wybrać 
czy chcą kupić pismo z dodatkiem czy też w pod-
stawowej wersji. 
Z kolei wakacyjny „Twój Styl” ukazał się w dwóch 
formatach – małym i dużym. To również ukłon 
w stronę czytelniczek korzystających z urlopu. 
– Mały format, bardziej poręczny z pewnością 
lepiej sprawdzi się w podróży – uważa Aleksandra 
Lorkowska. 
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KRYMINAŁ NA TOPIE

Nie przypadkiem jednym z najczęściej dołączanych do 
czasopism dodatków są książki. Analizy pokazują, że 
w wakacje chętniej niż w pozostałe miesiące sięgamy 
po lekturę. – Lato to najlepszy czas na czytanie. Mimo 
iż w tym okresie nie jesteśmy zarzucani aż taką ilością 
premier jak na wiosnę czy jesień to jednak mamy więcej 
czasu niż zwykle na nadrabianie książkowych zaległości 
– mówi Urszula Jurkowska, menadżer odpowiedzialny 
w Kolporterze za kategorię „książka”. 
Klienci saloników chętnie kupują zarówno bestsellery 
znanych autorów, jak i kolekcje, przygotowywane przez 
wydawców prasy. Sporą popularnością cieszą się obecne 
od pewnego czasu na rynku tzw. wydania kieszonkowe 
(pocketowe). To książki w niewielkim, poręcznym for-
macie, ale przede wszystkim – co istotne dla kupujących 
– tańsze od wydań tradycyjnych. 
– Trendy czytelnicze w okresie letnim dotyczą całego 
rynku i nasz klient również im podlega. Niezmiennie 
od lat najchętniej kupowane są kryminały i tzw. litera-
tura szeroko pojętego nurtu kobiecego: romanse, oby-
czajowe, sagi z wątkiem miłosnym itp. Obie kategorie 
cieszą się u nas jednakowym zainteresowaniem a ich 
sprzedaż osiąga podobne wartości. To książki zarówno 
autorów zagranicznych, jak i polskich. Najpopularniejsi 
są obecnie: Stephen King, Laila Shukri, Nora Roberts, 
Camilla Läckberg, Tanya Valko, Jo Nesbø, Danielle 
Steel, Agatha Christie, Blanka Lipińska, Remigiusz 
Mróz, Katarzyna Bonda, Marcin Margielewski, Woj-
ciech Chmielarz, Paulina Świst, Jacek Piekara, Andrzej 
Pilipiuk, Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch, Krystyna 
Mirek, Katarzyna Puzyńska, Katarzyna Grochola – wy-
licza Urszula Jurkowska. Ten „żelazny” zestaw autorów 
to podstawa oferty książkowej. Ale latem w salonikach 
Kolportera zostaje ona dodatkowo poszerzona o klasykę 
i nowości. 
Kolporter stara się dodatkowo wspierać sprzedaż 
książek różnego rodzaju działaniami marketingowymi 
i promocyjnymi. – W naszych salonikach przez cały 
rok kładziemy duży nacisk na promocję i ekspozy-
cję książek. Wychodzimy z założenia, że w każdym 
saloniku klient powinien mieć szansę kupić książkę 
dlatego nawet w tych najmniejszych eksponujemy ją 
na tematycznych regałach. Wszystkie ekspozytory są 
tak zaaranżowane, aby ułatwić klientom bezpośredni 
dostęp do każdej książki. Oczywiście systematycznie 
organizujemy akcje promocyjne na wybrane tytuły – to 
np. promocje cenowe typu „2 egzemplarze w cenie 1” lub 
obniżki cen o np. 20 procent – mówi Urszula Jurkowska 
z Kolportera. 

KRZYŻÓWKI ZAWSZE POPULARNE

Od kilku lat prawdziwym wakacyjnym hitem są krzy-
żówki. Ta forma rozrywki cieszy się stałą popularnością 
przez cały rok, ale to właśnie latem sprzedaż krzyżówek 
wyraźnie rośnie. 
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„ŻYCIE NA GORĄCO. 
GRY I ZABAWY” 
(WYDAWNICTWO BAUER)

„ZWIERCIADŁO” 
(WYDAWNICTWO 
ZWIERCIADŁO)

„GALA”  
(BURDA MEDIA POLSKA)

„WYSOKIE OBCASY 
EXTRA”  
(WYDAWNICTWO AGORA)

„ELLE” 
(BURDA MEDIA POLSKA)

„GLAMOUR” 
(BURDA MEDIA POLSKA)

„TWÓJ STYL” 
(WYDAWNICTWO BAUER)

„TINA POLECA. 
HOROSKOPY I 
ROZRYWKA NA LATO” 
(WYDAWNICTWO BAUER)

„ROZRYWKA 
DO PODRÓŻY” 
(WYDAWNICTWO ROZRYWKA)

„KRZYŻÓWKI Z 
PRZYMRUŻENIEM OKA” 
(WYDAWNICTWO TECHNOPOL)
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– Na przestrzeni lat zainteresowanie krzyżówkami 
zmieniało się, kiedyś okres zimy był szczytem sprze-
daży, sprzyjały temu długie wieczory i przesiadywa-
nie w domu, od kilku lat obserwujemy, że wakacje 
są również dobrym okresem, urlopowicze w czasie 
wolnym coraz częściej sięgają po ten rodzaj intelek-
tualnej rozrywki, zamiast np. biernego przyglądania 
się w ekran telewizora – mówi Jerzy Rogula, Prezes 
Agencji Wydawniczej „Technopol” sp. z o.o., która od 
1987 roku wydaje różnego rodzaju krzyżówki i sza-
rady. – Wszystkie nasze krzyżówki cieszą dużym 
zainteresowaniem, zarówno „panoramiczne”, „jolki”, 
jak i te dla bardziej wymagających „krzyżówki z przy-
mrużeniem oka”, oczywiście najbardziej popularne są 
krzyżówki panoramiczne może z uwagi na ich prostą 
konstrukcję, określenie znajduje się w kratce, od której 
wpisuje się rozwiązanie, zamiast wodzić wzrokiem 
poza diagramem, jak to jest w przypadku innych krzy-
żówek – dodaje.

– Podczas sezonu urlopowego, oprócz stałych odbiorców, 
po nasze krzyżówki sięgają osoby które na co dzień nie 
kupują krzyżówek, część z nich pozostaje, stając się ich 
fanami. Wystarczającą zachętą jest nasza marka „Tech-
nopol” znana od ponad 30 lat, nie ma chyba domu, gdzie 
by te krzyżówki nie przewinęły się w tym czasie, dla no-
wych nabywców znaczenie ma też przyznane naszym 
krzyżówkom godło „Teraz Polska”, które eksponujemy na 
okładkach – uważa Jerzy Rogula. 

Od ponad 60 lat wydawaniem krzyżówek zajmuje się 
wydawnictwo „Rozrywka” sp. z o.o. Iwona Broniarek, 
Prezes Zarządu spółki potwierdza, że lato to pora roku, 
w której wyraźnie przybywa miłośników różnego 
rodzaju szarad. – Wakacje to okres, gdy możemy więcej 
czasu poświęcić swojemu hobby, np. szaradziarstwu, 
a także spędzić miło czas na plaży, na działce, rozwiązu-
jąc krzyżówki. Co roku, właśnie w czasie kanikuły, uka-
zuje się wydanie specjalne „Rozrywki” pt. „Krzyżówki 
na Lato”. Warto podkreślić, że w tym tytule zastosowa-
liśmy większą czcionkę a także powiększyliśmy kratki 
diagramów, co docenią osoby starsze, czy też mające 
problemy ze wzrokiem. A w naszych pozostałych tytu-
łach czytelnik znajdzie zadania tematycznie związane 
z wakacjami, i wszystkim tym, co kojarzy się z wypo-
czynkiem oraz latem. W tytułach publikowanych przez 
wydawnictwo Rozrywka zamieszczane są wszelkie 
typy szaradziarskich zadań: od rebusów i palindromów 
po jolki, które od wielu już lat są ulubionym zadaniem 
naszych czytelników – mówi Iwona Broniarek. I dodaje: 
– Krzyżówki to dobry sposób na spędzenie czasu i roz-
ruszanie szarych komórek, niektórzy, z braku czasu na 
co dzień, mogą to robić tylko w czasie wakacji. I do tego 
bardzo zachęcamy.

DARIUSZ MATEREK
KINGA SZYMKIEWICZ
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E. L. JAMES 
„WYZWOLONY. NOWE 
OBLICZE GREYA 
OCZAMI CHRISTIANA”

SHERYL BROWNE 
„DRUGA ŻONA”

MARCIN MARGIELEWSKI 
„KOSZMAR ARABSKICH 
SŁUŻĄCYCH”

PAWEŁ PIOTR RESZKA 
„BIAŁE PŁATKI, ZŁOTY 
ŚRODEK. HISTORIE 
RODZINNE”

WIKTOR MROK 
„INCEL”

DONATELLA RIZZATI 
„MAŁA ZIELARNIA W 
PARYŻU”

MAGDALENA 
WITKIEWICZ 
„WIZJER”

ANNA SZAFRAŃSKA 
„UWAŻAJ CZEGO 
PRAGNIESZ”

MILENA WÓJTOWICZ 
„ZAPLANUJ SOBIE 
ŚMIERĆ”

EYAL NADAV 
„REWOLTA”
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Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni  
– w Polsce i na świecie.

Będzie trzecia dawka?

Zaczynają się 
igrzyska  

11 tysięcy sportowców z całego świata weźmie 
udział w XXXII Letnich Igrzyskach Olimp«skich, 
które  odbędą się w Tokio w dniach 23 lipca – 8 
sierpnia br. Pierwotnie ta największa sportowa 
impreza  miała się odbyć w 2020 roku, ale z po-
wodu pandemii COVID-19 przełożono ją na rok 
2021. Wszystkie zawody mają być rozgrywane 
przy zachowaniu najwyższych rygorów sani-
tarnych, jednak wielu Japończyków uważa, że 
olimpiada powinna zostać odwołana.  

Rząd negocjuje dostawy kolejnej dawki szcze-
pionki przeciw COVID-19. Za rozmowy odpowie-
dzialna jest Komisja Europejska – podał „Dziennik 
Gazeta Prawna”. Dla Polski zagwarantowane ma 
być ponad 30 mln dawek, czyli po jednej dawce 
dla każdej osoby. Chodzi o to, aby w przypadku 
niebezpiecznych mutacji koronawirusa można 
było błyskawicznie uruchomić szczepienia uzu-
pełniające.

| WYDARZENIA

Spis starych 
pieców

Od 1 lipca br. każdy właściciel bądź zarząd-
ca nieruchomości ma obowiązek złożenia 
deklaracji o źródłach ciepła i spalania 
paliw. Inaczej mówiąc każdy ma obowiązek 
przyznania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego 
nie zrobi, grozi mu kara grzywny od 20 zł 
do nawet 5 tys. zł. Nie znaczy to, że rząd 
chce karać tych, którzy przyznają się, że 
ogrzewają dom starym piecem, zatruwa-
jącym środowisko. Ewidencja ma pozwolić 
określić skalę problemu. Zbieranie dekla-
racji ma potrwać rok.

Bez limitów 
w pociągach

Pociągi PKP Intercity będą przewozić 
w wakacje więcej osób. Spółka poinfor-
mowała, że 26 czerwca 2021 r. zniesio-
ny został „limit zajętości w wysokości 
100 proc., a w składach wagonowych 
przewoźnika będzie można podróżować 
również bez rezerwacji miejsca siedzą-
cego”. W komunikacie podano również, 
że „cały czas obowiązywać będzie 
zakrywanie ust i nosa podczas trwania 
całej podróży”.
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Trener się 
nie zmieni

Wakacyjny sondaż Można w innym punkcie

Loteria dla 
zaszczepionych

Wszyscy wiemy, że występ polskiej repre-
zentacji na Mistrzostwach Europy, zakoń-
czył się niepowodzeniem, w grupie elimi-
nacyjnej Polska zajęła ostatnie, czwarte 
miejsce. Wiele wskazuje, że trener Paolo 
Sousa pozostanie na stanowisku. Jego 
zmiany nie chcą ani obecny prezes PZPN 
Zbigniew Boniek, ani potencjalni nowi pre-
zesi (wybory w PZPN 18 sierpnia br.).  

Jak wynika z sondażu dla „Dziennika Gazety 
Prawnej” i RMF FM, wakacyjny wyjazd planuje 
46,7 proc. ankietowanych Polaków, z czego 
34,5 proc. spędzi urlop w kraju, 51,2 proc. 
nie zamierza nigdzie wyjechać, a 2,2 proc. 
pytanych jeszcze o tym nie myślało. Z sonda-
żu wynika też, że za granicę na urlop zamie-
rza się wybrać ponad 12 proc. zapytanych. 
Spośród deklarujących zagraniczne podróże 
przeważają mieszkańcy dużych miast. Odpo-
czynek poza Polską częściej wybierają także 
osoby z wyższym wykształceniem i zatrud-
nione na umowę o pracę.

Do 30 września br. będzie trwała loteria Naro-
dowego Programu Szczepień. Może wziąć w niej 
udział każda pełnoletnia i zaszczepiona na CO-
VID-19 osoba. Podczas losowań można wygrać 
drobne nagrody pieniężne, hulajnogi elektrycz-
ne i samochody. Przewidziano też dwie nagrody 
główne w wysokości 1 miliona złotych.  Aby 
wziąć udział w loterii, należy zarejestrować się 
przez Internetowe Konto Pacjenta lub dzwoniąc 
na infolinię 989. Można też wysłać SMS o treści 
SzczepimySie na numer 880-333-333.

Od 1 lipca br. istnieje możliwość zmiany 
punktu szczepienia na przyjęcie drugiej dawki 
szczepionki przeciw koronawirusowi. Dzięki 
temu Polacy przebywający na wakacjach 
mogą przyjąć szczepionkę poza miejscem 
zamieszkania. Aby zmienić punkt szczepień, 
nie trzeba wcześniej umawiać się na drugą 
dawkę w innym miejscu, jednak szczepienie 
może zostać wykonane tylko jeżeli upłynął już 
minimalny czas od podania pierwszej dawki. 
Idąc na szczepienie trzeba pamiętać, aby 
mieć przy sobie dokument tożsamości oraz 
zaświadczenie o przyjęciu pierwszej dawki 
szczepionki.
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press news
„Charaktery” dla dzieci
 Forum Media Polska rozpoczęło wyda-
wanie „Małych Charakterów”, pierwszego 
na rynku czasopisma psychologicznego 
skierowanego do dzieci w wieku 6-10 lat. 
Magazyn przygotowuje redakcja „Charak-
terów”. „Naszą misją jest wspieranie dzieci 
w kształtowaniu kompetencji psychospo-
łecznych, komunikacyjnych, poznawczych, 
kreatywnych i logicznego myślenia, 
budowanie w nich poczucia własnej 
wartości i sprawstwa oraz wzmacnianie 
ich umiejętności rozumienia, wyrażania 
i regulowania emocji. Edukujemy dzieci 
w aspekcie psychologicznym przez teksty 
literackie, zagadki, ćwiczenia i propozycje 
aktywności. Dajemy rodzicom konkretne 
narzędzia potrzebne w wychowywa-
niu mądrych i szczęśliwych dzieci oraz 
w tworzeniu z nimi głębokich, opartych 
na zaufaniu więzi” – napisali wydawcy 
nowego pisma. 

Człowiek Roku  
„Gazety Wyborczej” 
Redakcja „Gazety Wyborczej” po raz kolejny 
przyznała tytuł człowieka roku. Po raz pierw-
szy jednym z laureatów była grupa anoni-
mowych ludzi – wszystkich, którzy w Polsce 
walczyli z pandemią. Zdaniem redakcji to 
właśnie oni byli „nową generacją bohaterów”. 
Tytułem Człowieka Roku wyróżniono również 
marszałka Senatu Tomasz Grodzkiego i Swia-
tłanę Cichanouską, liderkę białoruskiej opozy-
cji. Tytuł Człowieka Roku jest przyznawany 
od 1999 r. W 2009 laureatem został Tadeusz 
Mazowiecki, uznany jednocześnie człowie-
kiem 20-lecia „Gazety Wyborczej”.

Równowaga, odpoczynek, 
zdrowie  
„Vogue Polska Beauty”– specjalne wydanie 
magazynu „Vogue Polska” (Wydawnictwo 
Visteria) w najnowszym numerze zachęca 
do aktywności §zycznej i doskonalenia 
sztuki odpoczynku. Poświęcając wydanie 
„Vogue Polska Beauty” ciału, wierzymy, że 
równowaga jest dla niego najlepszym darem” 
– pisze we wstępniaku specjalnego wydania 
magazynu redaktorka prowadząca Micha-
lina Murawska. W numerze przedstawiono 
m.in. sposoby na wyciszenie i pobudzenie, 
rozmowy ze specjalistami o profesjonalnych 
zabiegach i domowe rytuały. 

Kot kontra pies

Świat dzieli się na miłośników kotów 
i miłośników psów. Każda ze stron 
jest przekonana o wyższości swojego 
ulubionego czworonoga. Redakcja 
magazynu „Focus” (wyd. Burda Media 
Polska) przygotowała naukowy raport, 
z którego wynika, kto jest najlepszym 
przyjacielem człowieka. Jest on 
tematem numeru lipcowego wydania 
„Focusa”. Część nakładu miesięcznika 
jest dostępna z książką Katarzyny 
Puzyńskiej „Policjanci. W boju”.

Magazyn  
z infogra�kami
Wydawnictwo Bauer przygotowało 
pierwszy na rynku magazyn składający 
się z samych infografik. Pismo „Świat 
Wiedzy – ZOOM” ukazało się jako 
wydanie specjalne „Świata Wiedzy”. 
Składa się z ponad 60 infografik, 
dotyczących bardzo różnej tematyki 
– m.in. historii, technologii, ekonomii, 
współczesnych zagrożeń czy stosun-
ków międzynarodowych. W ciekawej 
formie graficznej przedstawione 
są m.in. rekordy i nagrody Roberta 
Lewandowskiego, raport na temat 
COVID-19, nierówności ekonomiczne 
w Polsce i na świecie, ciekawostki 
o Google, korzyści z jedzenia owadów 
czy sympatie Polaków do innych naro-
dowości. Czasopismo ma się ukazy-
wać jako kwartalnik.

nowego pisma. 
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Nieruchomości  
dla każdego 
„Salon” – to tytuł wydania specjalnego 
„Polityki” (Wydawnictwo Polityka), 
poświęconego wzornictwu rodem 
z południa Europy oraz inwestycjom 
w nieruchomości w tym zakątku świa-
ta. W magazynie można m.in. prze-
czytać o faktach i mitach na temat 
domów za 1 euro, znaleźć porady gdzie 
i jak kupić nieruchomość bezpiecznie; 
jak uniknąć pułapek prawnych i po-
datkowych; z jakimi wydatkami należy 
się liczyć, ile przeznaczyć na remont, 
w jaki sposób odnowić. Przedsta-
wiono także historie ludzi, którzy 
zainwestowali w zabytkowe obiekty do 
renowacji w różnych regionach Włoch. 
Ponadto wiele praktycznych tema-
tów, m.in. o chłodzeniu domu – jak 
w dobie zmian klimatycznych radzić 
sobie z nadmiernym nagrzewaniem 
się wnętrz oraz przegląd najnowszych 
rozwiązań prysznicowych, oszczędza-
jących wodę i energię.

Wywiady ze znanymi  
ludźmi

Ukazało się wydanie specjalne 
„Newsweeka” (Ringier Axel Springer 
Polska) pt. „Wywiady”. To 25 porusza-
jących rozmów o zmieniającym się 
świecie, pandemii i dobrym życiu. Iga 
Świątek wyznaje Tomaszowi Lisowi 
jak wyglądają wakacje tenisistki na 
światowym poziomie. Co z chłop-
skich przodków zostało w Wilhelmie 
Sasnalu? „Ścięło mnie z nóg” – Arka-
diusz Jakubik opowiada, jak chorował 
na koronawirusa. Agnieszka Holland 
tłumaczy, dlaczego kobiety biorą 
sprawy Polski w swoje ręce. Swoje 
historie opowiadają także m.in. Chris 
Niedenthal, Jacek Poniedziałek, 
Eustachy Rylski, Szczepan Twardoch, 
Andrzej Stasiuk, Vincent V. Sever-
ski, ks. Wojciech Lemański, Edward 
Miszczak, Timothy Garton Ash, Yuval 
Noah Harari, Etgar Keret.

75 lat „Kobiety i Życia”
Miesięcznik „Kobieta i Życie” (Wydawnictwo Bauer) świętuje 75. urodziny! Z tej 
okazji na początku lipca ukazało się wyjątkowe wydanie specjalne pt. „Gwiazdy 
75-lecia Kobiety i Życia”. Nina Andrycz, Irena Kwiatkowska, Anna Jantar, Kalina 
Jędrusik, Halina Kunicka, Eleni czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska, to 
tylko niektóre z polskich gwiazd, pojawiających się na okładkach lub wybra-
nych spośród bohaterek rozmów przeprowadzonych przez redakcję „Kobiety 
i Życia” od początku istnienia tytułu. Wydanie specjalne zawiera fragmenty 
archiwalnych wywiadów z ówczesnymi gwiazdami kina, telewizji i estrady – jak 
wyglądało ich życie ówcześnie i jak ich losy potoczyły się dalej. Ich historie mi-
łosne, relacje rodzinne, burzliwe życie i plotki od lat interesowały czytelników 
i budziły emocje.

Operacja Barbarossa

„Operacja Barbarossa” – taki tytuł nosi 
najnowszy numer „Pomocnika Historyczne-
go” (Wydawnictwo Polityka), który jest już 
w sprzedaży. Operacja Barbarossa miała 
być najbłyskotliwszą z błyskawicznych 
wojen Hitlera, zwieńczeniem wizji Füh-
rera, do której przekonał masy Niemców. 
Zwycięstwo miało zapewnić aryjczykom 
przestrzeń życiową na skolonizowanym 
Wschodzie. By zrealizować ten plan musiał 
tylko zdobyć władzę nad Niemcami, 
a potem przeprowadzić kilka operacji po-
litycznych i militarnych. Należało naprawić 
szkody wyrządzone Niemcom przez traktat 
wersalski, zabezpieczyć sobie tyły na 
zachodzie i południu Europy oraz oczyścić 
przedpole do marszu na Wschód. Ale 
Wschód był zarządzany dyktatorską ręką 
Stalina, a Związek Sowiecki miał własne 
plany mocarstwowe. Obaj dyktatorzy byli 
związani paktem Ribbentrop-Mołotow. Jak 
w tych warunkach doszło do najkrwawszej 
wojny między nimi? Jak ona przebiegała? 
W perspektywie całej II wojny konfrontacja 
Wehrmachtu z Armią Czerwoną okazała się 
początkiem końca III Rzeszy.

Andrzej Poczobut z Nagrodą 
Wolności Słowa SDP
Dziennikarz Andrzej Poczobut, przebywający 
w areszcie na Białorusi, został laureatem głów-
nej Nagrody Wolności Słowa Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. Podczas gali ogłoszenia 
wyników wspominano też innych białoruskich 
dziennikarzy, którzy z powodu wykonywanej 
pracy tra§li do więzienia. W imieniu Andrzeja 
Poczobuta nagrodę odebrała Agnieszka Roma-
szewska-Guzy, dyrektor Biełsat TV.
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Prasa na świecie

Fałszywe dziesięcioraczki  
Podana przez południowoafrykański dzien-
nik „Pretoria News” informacja, że 37-letnia 
Gosiame Thamara Sithole urodziła dziesię-
cioraczki, okazała się fake newsem. Ustalił 
to dziennik „The Sun”, a potwierdziła stacja 
BBC. Zanim jednak to się stało, fałszywa 
informacja obiegła media na całym świe-
cie. Dziennikarz „Pretoria News” przepro-
sił, że podał do druku niezwery§kowaną 
wiadomość. 

Lewandowski na okładce  
Jeszcze przed rozpoczęciem piłkarskich Mistrzostw Europy Robert 
Lewandowski tra§ł na okładkę nowego numeru prestiżowego magazy-
nu sportowego „Sports Illustrated”. Amerykański miesięcznik okładkę 
ze zdjęciem polskiego piłkarza zatytułował „The Big Lewandowski”. 
W środku numeru znalazła się obszerna prezentacja sylwetki najlepszego 
polskiego piłkarza.  

Straty brytyjskiego wydawnictwa 
Brytyjskie wydawnictwo prasowe News Group 
Newspapers, do którego należy m.in. dziennik 
„The Sun”, zakończyło rok §skalny 2020 stratą 201 
mln funtów (w 2019 strata wyniosła 68 mln). Wpływ 
na to miała pandemia, ale także procesy sądowe 
w związku z nielegalnymi podsłuchami, które „The 
Sun” zakładał przed laty u znanych osób. Afera 
sprawiła, że przychody „The Sun” z reklam i sprze-
daży spadły w ubiegłym roku o 23 proc.    

Odeszli z „Chicago Tribune”
Z redakcji amerykańskiego dziennika „Chicago 
Tribune” odeszło blisko 40 dziennikarzy, redak-
torów i pracowników personelu pomocniczego. 
Stało to się po tym, jak nowy właściciel gazety, 
fundusz hedgingowy Alden Global Capital, ogłosił 
program dobrowolnych odejść. „Chicago Tribu-
ne” należy do  pięciu największych dzienników 
w Stanach Zjednoczonych i najbardziej liczącym 
się tytułem w środkowo-zachodniej części kraju.

Władze zamknęły dziennik
Kontrolowane przez Chiny władze Hongkongu zamknęły największy 
w regionie prodemokratyczny dziennik „Pinggwo Yatbou” („Apple Daily”). 
Wcześniej redakcji zablokowano konta, a pięciu pracowników, w tym 
redaktor naczelny, zostało aresztowanych pod zarzutem „zmowy z obcy-
mi siłami w celu zagrożenia bezpieczeństwu państwa”. Gazeta ukazywała 
się od 1995 r. i była znana z ostrej krytyki obecnych władz Hongkongu. 
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Wiadomości ważne 
dla całej planety
W tym roku już po raz czwarty obchodzony będzie Światowy Dzień 
Wiadomości. To ogólnoświatowa kampania, mająca na celu zwrócenie uwagi 
na rolę i wartość rzetelnego dziennikarstwa. Datę tegorocznego Światowego 
Dnia Wiadomości wyznaczono na 28 września, a jego tematem przewodnim 
ma być znaczenie dziennikarstwa dla przyszłości naszej planety. 

Organizatorzy Światowego Dnia 
Wiadomości, Kanadyjska Fundacja 
Dziennikarstwa (CJF) i Światowe 
Forum Redaktorów (WEF), mają na-
dzieję na udział ponad 300 organizacji 
informacyjnych. Warren Fernandez, 
prezes Światowego Forum Redakto-
rów (WEF) i redaktor naczelny „The 
Straits Times” w Singapurze, powie-
dział: „Dziennikarze byli na pierw-
szej linii frontu podczas pandemii, 
pomagając społecznościom w dotarciu 
do ważnych informacji i zwiększe-
niu bezpieczeństwa. Musimy teraz 
zwrócić uwagę na inne poważne wy-
zwanie, przed którym stoi nasz świat 
– kryzys klimatyczny – i pokazać, jak 
dziennikarstwo może przyczynić się 
do ocalenia naszej planety”. 
Kathy English, przewodnicząca 
Kanadyjskiej Fundacji Dziennikar-
stwa (CJF) i była redaktorka „Toronto 
Star”, powiedziała: „Żadna historia nie 
ma większego znaczenia dla obywa-
teli świata niż kryzys klimatyczny. 
Światowy Dzień Wiadomości 2021 
koncentruje się na tym decydującym 
wyzwaniu naszych czasów i ważnej 
roli, jaką dziennikarze odgrywają 
w dostarczaniu istotnych faktów na 
temat przyszłości naszej planety i jej 
mieszkańców”.
David Walmsley, pomysłodawca 
Światowego Dnia Wiadomości, 
przewodniczący Immediate Past, The 
Canadian Journalism Foundation 
i redaktor naczelny „The Globe and 
Mail” napisał: „Stworzyłem Świato-
wy Dzień Wiadomości, ponieważ 
byłem zdeterminowany, aby zmienić 
relacje między branżą informacyjną 

a publicznością. Skończyły się czasy, 
w których to redaktorzy wiadomości 
określali wyłącznie, co jest istotne. 
Rewolucja cyfrowa nauczyła nas, 
że zamiast tego musimy postawić 
publiczność na pierwszym miej-
scu. Tak więc tworząc Światowy 
Dzień Wiadomości rzuciłem branży 
wyzwanie. Spotkajmy się wszyscy 
jednego dnia w roku na wszystkich 
kontynentach i oddajmy scenę naszej 
publiczności. Dajmy im możliwość 
wyrażenia tego, co jest dla nich ważne 
i na czym chcą, aby dziennikarstwo 
się skupiało. Zapewnijmy młodzie-
ży na świecie możliwość wejścia do 
wpływowej branży, która musi lepiej 
słuchać. Lata pandemiczne nauczyły 
nas, że mimo ogromnych nierówności 
łączy nas wszystkich jedna, wspólna 
planeta – Ziemia. Dlatego tegoroczny 
Światowy Dzień Wiadomości skupia 
się na klimacie. Wyzwania stojące 
przed naszą planetą wymagają teraz 
całej naszej uwagi”. 
We wrześniu ubiegłego roku, podczas 
pandemii COVID-19, dziennikarze 
z ponad 180 organizacji informacyj-
nych, w tym „The New York Times”, 
BBC News, „The Washington Post”, 
„Financial Times”, Axios, „The Globe 
and Mail”, „The Straits Times” i „Toron-
to Star”— zebrali się podczas Świato-
wego Dnia Wiadomości, aby podkre-
ślić wartość dziennikarstwa opartego 
na faktach w dobie dezinformacji. Or-
ganizacje uczestniczące w Światowym 
Dniu Wiadomości reprezentowały 
dziesiątki krajów o zasięgu globalnym 
1,28 miliarda ludzi. 

NA PODSTAWIE: WAN-IFRA.ORG, WORLDNEWSDAY.ORG
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Wydawcy w obronie  
Romana Protasiewicza 
Europejscy wydawcy prasy wzywają do podjęcia 
działań w obronie podstawowych wartości europej-
skich w sprawie Romana Protasiewicza. „Na naszym 
kontynencie dyktator więzi dziennikarzy i łamie swo-
body. Poprzez porwanie samolotu europejskich linii 
lotniczych, lecącego pomiędzy dwiema stolicami UE, 
w celu schwytania opozycyjnego dziennikarza, reżim 
Białorusi dopuścił się brutalnego ataku na podsta-
wową i podzielaną przez wszystkich Europejczyków 
wartość jaką jest demokracja, ataku na wolność 
słowa oraz wolność prasy. Zdecydowanie potępiamy 
ten przestępczy akt wymierzony w wolność gwaran-
towaną wszystkim obywatelom przez konstytucję 
każdego demokratycznego kraju. Wzywamy przy-
wódców Unii Europejskiej do okazania najwyższej 
stanowczości wobec reżimu, który nie waha się 
uciekać do piractwa, aby zagrozić podstawowym 
wolnościom, nawet poza swoimi granicami. Wzy-
wamy wszystkich wydawców prasy europejskiej, we 
wszystkich jej formach, oraz wszystkich dziennikarzy 
pracujących w Europie do zmobilizowania się w celu 
wspólnej obrony wolności słowa i wolności prasy” – 
napisali wydawcy w otwartym liście. 

TSUE upomina Facebooka   

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął 
się decyzją sądu kwestionowaną przez Facebo-
oka od ponad trzech lat. Amerykańska platforma 
social mediowa nie zgadzała się z ustaleniami 
organu kontrolnego z Belgii, który uznał, że Fa-
cebook gromadzi nawet dane osób niebędących 
użytkownikami serwisu. Sąd w Brukseli uznał, 
że nie miał prawa tak postępować, ale Facebook  
zaskarżył to rozstrzygnięcie do sądu apelacyjne-
go, podważając kompetencje belgijskiego regula-
tora. Amerykański koncern przegrał sprawę w są-
dzie, a jego przedstawiciele nie chcieli pogodzić 
się z wyrokiem. – Pod określonymi warunkami 
krajowy organ nadzorczy może wykonywać swoje 
uprawnienia do podnoszenia wszelkich zarzu-
canych naruszeń tego rozporządzenia (RODO) 
przed sądami danego państwa członkowskiego, 
nawet jeśli nie jest on w odniesieniu do tego 
przetwarzania wiodącym organem nadzorczym – 
brzmi wyrok TSUE przyznający rację belgijskiemu 
regulatorowi.

G7 za opodatkowaniem  
cyfrowych gigantów 
Grupa siedmiu najbogatszych krajów świata G7 
zawarła porozumienie w sprawie zlikwidowania 
transgranicznych luk podatkowych wykorzystywa-
nych przez niektóre z największych światowych 
§rm, w tym platformy cyfrowe. Zgodnie z infor-
macjami podanymi przez agencję Reuters grupa 
najbogatszych państw świata opowiedziała się za 
minimalnym, globalnym podatkiem od cyfrowych 
platform w wysokości co najmniej 15 proc. oraz 
wprowadzeniem rozwiązań prawnych powodujące, 
że cyfrowe platformy technologiczne będą płacić 
podatki w krajach, w których faktycznie prowadzą 
biznes. Podatek taki ma być nakładany na §rmy, 
które mają co najmniej 10 proc. marży. Porozumie-
nie wypracowane przez grupę G7 ma być oma-
wiane na spotkaniu ministrów §nansów i szefów 
banków centralnych państw G20 w lipcu. 

Apel o wsparcie dla Białorusinów   

Przedstawiciele świata mediów w Polsce apelują 
do władz o pomoc dla Białorusinów i uproszczenie 
procedury przyznawania im azylu w Polsce.  „W związ-
ku z bezprecedensowymi działaniami władz Białorusi 
wobec obywateli tego kraju, a także niezależnych 
dziennikarzy zwracamy się do władz Rzeczypospolitej 
Polskiej o wsparcie dla szukających pomocy w Polsce 
obywateli Białorusi. Jako niezależni dziennikarze 
demokratycznego kraju czujemy się w obowiązku 
zareagować i tym samym wzywamy władze Polski 
do uproszczenia i przyspieszenia przyznawania azylu 
politycznego i ochrony międzynarodowej wszystkim 
tym, którzy do władz naszego kraju się o to zwracają” 
– czytamy w liście podpisanym m.in. przez dzienni-
karzy i redaktorów „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wybor-
czej”, „Faktu”, „Newsweeka”, „Dziennika Gazety Praw-
nej”, „Tygodnika Powszechnego” oraz ponad 70 gazet 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych. 
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Pulitzer za prawdę  
i odwagę
Już po raz 104 rozdano nagrody Pulitzera – najbardziej prestiżowe wyróżnienia dziennikarskie w Stanach 
Zjednoczonych. Jury zdecydowało się uhonorować nagrodą specjalną osiemnastoletnią Darnellę Frazier, 
która s�lmowała aresztowanie i morderstwo George’a Floyda w Minneapolis pod koniec maja 2020 r.

Jury nagrody Pulitzera w uzasadnieniu tego wyjątkowego 
wyróżnienia stwierdziło, że nagroda jest za „odważne na-
granie morderstwa George’a Floyda i stworzenie wideo, któ-
re wywołało protesty przeciwko brutalności policji na całym 
świecie”. Jak zauważyli członkowie jury zarówno postawa 
Darnelli Frazier, jak i efekt jaki przyniosła publikacja filmu 
„podkreślają kluczową rolę obywateli w dążeniu dziennika-
rzy do prawdy i sprawiedliwości”.
Za cykl materiałów dotyczących śmierci George’a Floyda 
nagrodę Pulitzera otrzymała natomiast redakcja dziennika 
„Minneapolis Star Tribune”. Jury wyróżniło dziennikarzy tej 
gazety w kategorii „wiadomości z ostatniej chwili”, doceniając 
ich rzetelność, drobiazgowość relacji, bezstronne podejście 
do tematu.  „Minneapolis Star Tribune” to jedna z najstar-
szych gazet w USA – ukazuje się od 1867 roku. 
W kategorii „dziennikarstwo śledcze” nagrodę przyzna-
no reporterom „The Boston Globe”:  Mattowi Rocheleau, 
Vernalowi Colemanowi, Laurze Crimaldi, Evanowi Allenowi 
i Brendanowi McCarthy'emu. W cyklu materiałów ujawnili 
oni, że władze stanowe systematycznie zaniedbują udostęp-
nianie informacji o niebezpiecznych kierowcach ciężarówek. 
W kategorii „raportowanie wyjaśniające” nagrodę otrzymał 
Ed Yong z „The Atlantic” za serię klarownych artykułów na 
temat pandemii COVID-19, które przewidywały przebieg 
choroby, syntetyzowały dostępną wiedzę i wskazywały 
błędy administracji państwowej w walce z pandemią. W tej 
kategorii nagrodzeni zostali także Andrew Chung, Lawrence 
Hurley, Andrea Januta, Jaimi Dowdell i Jackie Botts z Agen-

cji Reuters za projekt „Shielded”, pokazujący jak amerykań-
skie sądownictwo chroni policjantów.  
W kategorii dziennikarstwa lokalnego dwójka reporterów 
„Tampa Bay Times” Kathleen McGrory i Neil Bedi została na-
grodzona za serię artykułów, które ujawniły nadużywanie 
władzy przez wpływowego szeryfa hrabstwa Pasco.
Nagroda Pulitzera w kategorii „służba publiczna” została 
przyznana redakcji „The New York Times”, za odważne 
i szeroko zakrojone relacje na temat pandemii koronawirusa, 
które ujawniły również  nierówności rasowe i ekonomicz-
ne, a także niepowodzenia rządu Stanów Zjednoczonych. 
Zdaniem jury publikacje „NYT” pomogły władzom lokalnym, 
pracownikom służby zdrowia, firmom i osobom prywatnym 
lepiej przygotować się na walkę z wirusem. 
Nagroda Pulitzera to coroczna amerykańska nagroda 
przyznawana za wybitne dokonania w dziedzinie dzienni-
karstwa, literatury pięknej i muzyki. Zdobywcy nagrody są 
ustalani przez jury działające na Uniwersytecie Columbia. 
Kandydatów wybiera się głównie spośród twórców ame-
rykańskich. Nagrodę ufundował w 1917 Joseph Pulitzer, 
amerykański dziennikarz i wydawca pochodzenia węgier-
skiego. Pierwszych laureatów ogłoszono 4 czerwca tego 
samego roku.
Corocznie nagrody przyznaje się w dwudziestu jeden kate-
goriach. W dwudziestu z nich zwycięzca otrzymuje świa-
dectwo i czek na 15 tysięcy dolarów, a dwudziesta pierwsza 
kategoria („służba publiczna”) honorowana jest złotym 
medalem, który otrzymuje zwykle gazeta.

RYNEK PRASOWY | 

THE 2021 PULITZER PRIZES
BEHIND THE SCENES

Joseph Pulitzer (ur. 10 kwietnia 1847 w Makó na Węgrzech, zm. 29 października 1911 
w Charleston w Karolinie Południowej) – amerykański dziennikarz i wydawca. Pochodził 
z rodziny węgierskich Żydów. W 1864 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Osiadł w St. 
Louis w stanie Missouri, gdzie imał się różnych zajęć. W 1868 r. został przyjęty do pracy 
w miejscowej gazecie „Westliche Post”, a kilka lat później został jej redaktorem naczelnym. 
W 1872 roku kupił gazety „St. Louis Dispatch” i „St. Louis Post”. Połączył je w jeden tytuł i od 1878 
wydawał „St. Louis Post Dispatch”, zaś od 1883 nowojorski dziennik „The World”. W 1895 roku 
William Randolph Hearst kupił gazetę „New York Journal”. W 1903 założył szkołę dziennikarską 
przy Columbia University. 

źródło: wikipedia.org
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Rowerem 
przez Polskę 
Trzy lata temu, podczas charytatywnego biegu „5-tka 
dla Bartka” zadebiutowała drużyna biegaczy Kolporter 
Run. Mniej więcej w tym samym czasie w krakowskim 
oddziale Kolportera kilku kierowców skrzyknęło się na 
wyprawę rowerową… do Częstochowy! 

– Wszystko zaczęło się od mojego wy-
padku na rowerze i urazu łękotki. Po 
operacji lekarz stwierdził, że powinie-
nem zadbać o nogę w aktywny sposób. 
Zaproponował mi basen lub rower. 
Wybrałem rower. Z dnia na dzień 
moja pasja do roweru rosła. Zaraziłem 
nią brata Mariusza, a później szwa-
gra i kolegę Filipa – wszyscy pracują 
w Kolporterze. Postanowiliśmy jakoś 
uczcić to, że wróciłem do formy i po-
stanowiliśmy jechać do Częstochowy, 
na Jasną Górę. To była nasza pierwsza 
wspólna wyprawa. Wówczas pojecha-
liśmy we czterech – wspomina Rafał 

Grabowski. 
Przez trzy lata miłośnicy rowerów 
z Krakowa nie próżnowali. Z roku 
na rok grupa powiększała się, a i wy-
praw na swoim koncie mają już wiele. 
Obecnie grupa liczy 15 osób i plany 
„podbicia Warszawy”. 
– W sumie odbyliśmy już wiele wypa-
dów rowerowych w różnych składach. 
Dużo z nich było spontanicznych, 
w naszym rejonie. W pracy opowiada-
liśmy o naszych wyprawach i rowe-
rowych planach na przyszłość. Nasze 
opowieści wzbudziły zainteresowanie. 
Kolejne osoby dołączały do naszej gru-

py. Teraz jesteśmy dużym, zgranym 
teamem, który lubi wyznaczać sobie 
kolejne cele – mówi Rafał Grabowski. 

PO PRACY PROSTO NA ROWER 

Zorganizowanie wyprawy rowerowej, 
szczególnie dla dużej grupy, to nie lada 
wyzwanie. Trzeba zaplanować trasę, 
zastanowić się gdzie będą postoje, 
gdzie posiłek czy nocleg. 
– Tworzymy bardzo zgraną grupę, 
więc łatwo jest nam podzielić mię-
dzy sobą obowiązki. Mamy w swoim 
gronie organizatorów (rezerwujących 
obiady, noclegi, transport powrotny), 
logistyka, który opracowuje trasy 
przejazdu czy osobę odpowiedzialną 
za serwis techniczny. Współpracuje-
my ze sobą na każdym polu. Jak tylko 
ktoś zna np. sprawdzone miejsce na 
nocleg bierzemy to pod uwagę przy 
organizacji wyprawy. Ja najchętniej 
sprawdzam się w sprawach organiza-
cyjnych, a np. mój brat Rafał w serwi-
sie – dodaje Mariusz Grabowski.
– Utarło się, że to ja odpowiadam za pla-
nowanie drogi. Przed każdą wyprawą, 
która jest dla nas wyzwaniem, siadam 
przed mapą i opracowuję trasę przejaz-
du. Staram się, aby każdy wypad łączył 
ze sobą przyjemne z pożytecznym. Nie 
jesteśmy zawodowcami, więc nie może 
być bardzo dużo podjazdów. Staram się 
wybierać takie drogi, żeby każdy z nas 
sprostał wyzwaniu. Za każdym razem, 
jak na kierowcę przystało, biorę też po-
prawki na to, że podczas wypraw trzeba 
będzie coś zmodyfikować – mówi Filip 
Rzeszótko. 

Kierowcy z Oddziału Kraków w trakcie wyprawy do Częstochowy
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O wyprawach kierowcy rozmawiają 
za pośrednictwem znanego komu-
nikatora. Dzięki niemu mogą nie 
tylko wspólnie snuć plany na kolejne 
wypady, ale i przesyłać sobie ważne 
informacje.
– Prawda jest taka, że nie mamy zbyt 
wiele czasu. Specyfika naszej pracy, 
czyli praca w nocy, od niedzieli do 
soboty sprawia, że nie mamy wielu 
możliwości na dalsze wyprawy. Jednak 
gdy tylko komuś wykiełkuje pomysł na 
przejażdżkę wystarczy, że podzieli się 
nim na naszej grupie, którą mamy na 
Messengerze. Tam rozmawiamy o tra-
sach, zastanawiamy się nad terminami. 
Obecnie tam rozmawiamy o kolejnych 
wyprawach, które planujemy jeszcze 
w tym roku – mówi Rafał Grabowski. 
Póki co na swoim koncie team z Krakowa 
ma 3 wyprawy do Częstochowy, do Kal-
warii, Korbielowa i jak dotąd najdłuższą, 
bo ponad 180 km do Sandomierza. 
– Muszę wyznać, że byłem ogromnym 
sceptykiem i szczerze powiedziaw-
szy nie wierzyłem, że dojedziemy do 
Sandomierza – wspomina Filip Rze-
szótko. – Pracę skończyłem w sobotę 
w godzinach rannych. Mam jedną 
z najdłuższych, bo liczącą 250 km 
trasę. Rozwiozłem prasę do wszyst-
kich punktów i zamiast jechać do 
domu, żeby położyć się spać wsiadłem 
na rower i pojechałem z chłopakami 
do Sandomierza. Przyznaję, że to była 
ciężka podróż. Po całym tygodniu 
pracy to był niemały wysiłek. Jednak 
im bliżej miasta byliśmy, tym większą 
mieliśmy motywację, a po dojechaniu 
do celu ogromną satysfakcję – dodaje. 
– Wyprawa do Sandomierza była 
najdłuższa, ale w porównaniu do 
ostatniej wyprawy do Korbielowa nie 
aż tak wymagająca. Z Krakowa do 
Korbielowa mamy 117 km i odległość 
nie robiłaby może wrażenia, gdyby nie 
to, że większość trasy to teren górski. 
Wybraliśmy się na tę wyprawę w 7 
i muszę przyznać, że mamy niesamo-
witą satysfakcję, bo wszyscy dojechali 
do celu i czują się świetnie – ostatni 
wypad relacjonuje Rafał Grabowski.

NIE POWSTRZYMAŁA ICH PANDEMIA 

Zapaleńcy z Krakowa nie poddali się na-
wet podczas pandemii. Pomimo panu-

jących obostrzeń znaleźli sposób na to, 
aby odbyć wyprawę do Częstochowy. 
– W czasie pandemii odbyliśmy dwa 
wypady na Jasną Górę. W tym roku 
nie było to takie trudne, bo większość 
obostrzeń jest złagodzona lub zniesio-
na. Wyzwaniem była ubiegłoroczna 
wyprawa. Wszystko rozplanowali-
śmy tak, aby w reżimie sanitarnym 
i dostosowując się do obowiązujących 
obostrzeń przebyć całą trasę i pomimo 
pandemii uczcić drugi rok naszego 
teamu. Wypad ten nie był jednak tak 
liczny jak tegoroczny – mówi Mariusz 
Grabowski. 
– Ciekawostką jest, że w Częstochowie 
byliśmy trzy razy i za każdym razem 
jechaliśmy inną trasą, a muszę przy-
znać, że już mam pomysł na kolejną 
– z uśmiechem dodaje Filip Rzeszótko, 
który opracowuje trasy przejazdu. 
Tegoroczna wyprawa na Jasną Górę, 
która odbyła się w dniach 12-13 czerw-
ca, przeszła do historii nie tylko teamu 
z Krakowa, ale i Kolportera. Pierwszy 
raz panowie przemierzyli trasę Kra-
ków-Częstochowa ubrani w barwy 
Kolporter Run. 
– Nieskromnie muszę przyznać, że 
zrobiliśmy furorę. Spotkaliśmy się na 
krakowskim Rynku, wszyscy ubrani 
w koszulki Kolporter Run i już to robi-
ło na przechodniach niemałe wraże-
nie. Natomiast na trasie budziliśmy 
niebywałe zainteresowanie. Wielu lu-
dzi zastanawiało się czy w okolicy nie 
jest organizowany wyścig, bo wyglą-

daliśmy jak peleton. Nawet policjanci 
nam machali. Prezentowaliśmy się 
niesamowicie – z dumą w głosie mówi 
Rafał Grabowski. 

APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEDZENIA 

Krakowscy fani rowerowych wy-
cieczek nie spoczywają na laurach. 
Już snują plany na kolejne wyprawy, 
w tym „podbój Warszawy”. 
– Już drugi rok myślimy o tym, aby 
wybrać się do Warszawy i jesteśmy 
coraz bliżej realizacji tego planu. Z racji 
naszej pracy to niełatwe wyzwanie, bo 
musielibyśmy wyjechać z Krakowa już 
w piątek. Trasa liczy około 400 km, więc 
chcemy rozbić ją na dwa dni. Pierwsze-
go dnia planujemy dojechać do Kielc, 
a kolejnego ruszyć do Warszawy. Mam 
nadzieję, że już niedługo będziemy mo-
gli pochwalić się zdjęciami spod Pałacu 
Kultury – mówi Rafał Grabowski. 
To jednak nie jedyny pomysł, który 
zakiełkował w krakowskim teamie. 
– Ktoś wpadł na pomysł, że fajnie 
byłoby spotkać się z innymi pracowni-
kami oddziałów Kolportera na zlocie 
rowerowym w przyszłym roku. Nam 
pomysł bardzo się podoba i chętnie 
weźmiemy w nim udział. Moglibyśmy 
spotkać się w Częstochowie, na Jasnej 
Górze. Liczymy na to, że wśród pra-
cowników innych oddziałów znajdą 
się osoby, które będą chętne podjąć 
wyzwanie – z entuzjazmem mówią 
bracia Grabowscy.

KINGA SZYMKIEWICZ

12-13 czerwca 2021 -trzecia wyprawa na Jasną Górę
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Po blisko 10 latach, ku uciesze widzów i jak 
mniemam całej obsady, powrócił serial kome-
diowy „Usta usta”. Chętnie wrócił Pan na plan 
serialu?
– Zdecydowanie tak, szczególnie że po tak dłu-
gim czasie spotkaliśmy się w niemal niezmie-
nionym składzie. Znamy się, czujemy, lubimy, 
a to wpływa na komfort i atmosferę pracy. 
Siłą tego serialu jest fantastyczny materiał do 
grania, który opiera się na historiach znanych 
z własnego doświadczenia lub tych, które 
mogliśmy usłyszeć od przyjaciół, znajomych, 
czy sąsiadów. Wszystkie postaci są niepozba-
wione radości, codziennych trosk, wątpliwości, 
oczekiwań, a to wszystko sprawia, że można się 
w nich przeglądać, jak w zwierciadle.

A za co, tak po ludzku lubi Pan Adama Da-
widzkiego?
– Właśnie za to, że jest ludzki. Prawdziwy, 
emocjonalny, często nieprzewidywalny.

Siłą tego serialu jest przyjaźń na dobre i na złe. 
Czy w pańskim życiu są takie przyjaźni z pia-
skownicy i szkolnej ławki, czy raczej prawdzi-
we przyjaźni nawiązał Pan w dorosłym życiu? 
– Nie ma żadnych znajomych z przedszkola, 
za to później udało mi się zbudować ważne 
i cenne relacje. Można je policzyć na palcach 
dwóch rąk, a obecność tych osób w moim życiu 
odbieram, jako wielkie szczęście. 

Ma Pan takiego przyjaciela, do którego może 
Pan zadzwonić w środku nocy i podzielić się 
swoimi emocjami?
– Mam i przyznam, że sama świadomość, że 
mogę to zrobić, sprawia, że tego nie naduży-
wam. 

W finale 4. sezonu Adam rozstał się ze swoją 
dużo młodszą żoną. Czy nadal szuka miłości 
idealnej? 
– Nie wiem, czy istnieje idealna miłość. Może, 

jak ma się szesnaście, siedemnaście lat to wie-
rzymy, że ją znajdziemy…

…a potem jesteśmy starsi i przestajemy wie-
rzyć w bajki?
– Mądrzejsi o doświadczenia i porażki, prze-
stajemy wierzyć w ideały, których nie ma 
(uśmiech – przyp. red.). Adam nie jest typem 
faceta, który poszukuje czegoś na siłę. Determi-
nacja połączona z obłędem jest mu całkowicie 
obca. Na swój nieporadny sposób będzie szukał 
tych uczuć, ale jak to się dalej potoczy nie będę 
zdradzać, tylko zaproszę do oglądania.

W nowym sezonie Adam dostaje propozycję 
nowej pracy i okazuje się, że jest najstarszy 
w zespole. Jak sobie poradzi dinozaur w gronie 
przedszkolaków?
– W pewnym wieku przestajemy zwracać uwa-
gę, jak szybko płynie czas i raptem okazuje się, 
że przyszedł moment, w którym przestaliśmy 
być najwięksi, a jesteśmy najstarsi. Tylko od nas 
zależy, jak się w tym odnajdziemy. Cenię sobie 
koleżeńskie relacje zawodowe i mam poczucie, 
że wchodząc na plan burzę wszelkiego rodzaju 
bariery i lodowe tamy, co wpływa na atmosferę 
i jakość pracy. Adam będzie musiał odnaleźć 
się w nowym środowisku, w czym pomogą mu 
niezawodni przyjaciele. Zresztą o tym jest nasz 
serial, o przyjaciołach, którzy SĄ i pomagają 
wyjść z różnych, życiowych opresji.

W jednym z wywiadów przyznał Pan, że 
nie marzy pan o locie na Księżyc ani super 
wielkiej roli, a raczej o rzeczach prostych – 
zdrowiu, dobrym jedzeniu, wartościowej 
rozmowie. Udaje się Panu złapać to codzienne 
szczęście?
– Nie ukrywam, że jestem stworem miejskim. 
Uwielbiam spotykać się z ludźmi, wychodzić do 
kina, teatru, restauracji, a teraz, z oczywistych 
powodów jest to niemożliwe. Odosobnienie, 
którego doświadczamy od przeszło roku, jest dla 

Miejski stwór
Szczerze przyznaje, że na nowych technologiach zna się tak, jak na szydełkowaniu, 
czyli w ogóle. O przyjaźni, pandemii, tęsknocie za wolnością i zdrowym stylu życia 
rozmawiamy z Pawłem Wilczakiem, którego możemy oglądać w kolejnym sezonie 
serialu „Usta usta”. 
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mnie bardzo dojmujące, ale też bardzo odpo-
wiedzialnie podchodzę do wszelkich obostrzeń 
związanych z pandemią. W tej chwili najważ-
niejsze jest dla mnie zdrowie i dobre samopoczu-
cie, które pozwala we względnie pozytywnym 
nastroju znosić trudną rzeczywistość. 

Co dobrego robi Pan dla siebie?
– Staram się sumiennie podchodzić do aktyw-
ności fizycznej, bo wiem, że to dobrze robi na 
głowę (uśmiech – przyp. red.). Zamknięte siłow-
nie i kluby fitness, sprawiły, że urządziłem sobie 
w domu mikro przestrzeń treningową. Przemie-
rzam kilometry na rowerku stacjonarnym, wy-
konuję różne ćwiczenia siłowe, aerobowe i choć 
zdaję sobie sprawę, że uprawiam prowizorkę, to 
jednak lepsze to, niż leżenie na kanapie. Nigdy 
nie byłem radykałem w kwestiach kulinarnych, 
nie udało mi się wpaść w szpony weganizmu, 
ale staram się dbać o urozmaiconą dietę i mam 
poczucie, że odżywiam się zdrowo. 

Co Pana cieszy, wzrusza, porusza?
– Cieszy mnie możliwość podróżowania 
i eksplorowania świata, z której nie mogę teraz 
skorzystać. Bardzo cieszą mnie sukcesy innych 
ludzi ze świata sportu, biznesu, czy też sztuki. 
Nie jestem jakimś specjalnym fanem piłki noż-
nej, ale jak są Mistrzostwa Świata, czy Europy 
to potrafię fruwać nad stołem. Ostatnio emo-
cjonuje mnie również zawodowy boks. Mam 
nadzieję, że na starość nie zwariuję i nie stanę 
się zgorzkniałym człowiekiem, którego więcej 
rzeczy irytuje niż cieszy.

ROZMAWIAŁA OLA SIUDOWSKA/AKPAF
O
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Paweł Wilczak (ur. 29 lipca 1965 w 
Poznaniu) − polski aktor telewizyj-
ny, dubbingowy, �lmowy i teatralny, 
scenarzysta, przedsiębiorca i reżyser. 
W 1989 ukończył studia na wydziale 
aktorskim PWSFTViT w Łodzi. Był 
aktorem Teatru Nowego w Warszawie. 
Zasłynął rolą salowego Marka Zbiecia 
w serialu „Na dobre i na złe”. Jeszcze 
większą popularność przyniosła mu 
rola Tomka w serialu komediowym 
„Kasia i Tomek”. W 2020 był nomino-
wany do Orła za najlepszą główną rolę 
męską w �lmie „Pan T.”. Związany jest 
z aktorką Joanną Brodzik. 

źródło: wikipedia.org
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W JEDNEJ!

Z życia wzięte
Wysłałam mężowi zrobione spontanicznie 

zdjęcie, na którym przesyłam mu buziaka. Od-
pisał błyskawicznie: „Czy z autem wszystko 
OK?”. Nie ma to jak brak romantyzmu i za-
ufania w jednym zdaniu.

* * *
Czekałam kiedyś z sześcioletnim wtedy 

synem w poczekalni u lekarza. Młody dorwał 
jakąś ulotkę i z dumą (dopiero co nauczył 
się czytać) zaczął czytać na głos. W pew-
nym momencie przeczytał: „Jeden na pię-
ciu mężczyzn ma problemy z erekcją”. Chy-

ba nawet nie zrozumiał, co przeczytał, ale 
policzył głośno facetów w poczekalni. By-
ło ich akurat pięciu, więc zapytał: „Jak my-
ślisz, mamo, który to?”. Dwóch facetów na-
tychmiast zrobiło się czerwonych...

* * *
Nasza nastoletnia córka z dnia na dzień 

staje się coraz atrakcyjniejsza. Ma świetną 
figurę, bardzo fotogeniczną twarz i nie tylko 
znajomi i rodzina to dostrzegają, bo wczo-
raj podeszła do nas jakaś nieznajoma i za-
częła wychwalać jej urodę. Córka skromnie 
odparła, że uroda jest u nas rodzinna. Ko-
bieta spojrzała na mnie i powiedziała: „No 
nie żartuj, dziewczyno, to musisz być w ta-
kim razie adoptowana!”.

* * *
Syn zadzwonił do mnie z pytaniem „ku-

charskim”. Bardzo się ucieszyłam, że w koń-

cu zaczyna coś sam sobie gotować, ale dale-
ka droga jeszcze przed nim. Dzwonił zapytać, 
jak ma ugotować drugą część makaronu – tę 
wystającą z garnka...

* * *
Wsiadłem do autobusu MPK, w którym je-

chała gromada dzieci, na oko 7 – 8-letnich, 
najwidoczniej jakaś klasa z podstawówki. Kil-
ka przystanków później wysiadali; zauważy-
łem wtedy dzieciaka, który nie idzie za nimi. 
Chcąc mu pomóc, wziąłem go, wystawiłem 
z autobusu i powiedziałem, żeby poszedł za 
swoimi kolegami. Chwilę później przyszła ja-
kaś kobieta, która zaczęła pytać wszystkich 
dookoła, gdzie jest jej synek, bo na chwilę 
spuściła go z oka, żeby kupić bilety u kierow-
cy. Tak, to był ten dzieciak. Jeszcze nigdy tak 
szybko nie spieprzałem z autobusu jak wtedy.

Internet

ODPADLIŚMY Z  EURO. Po meczu 
Polaków ze Szwecją (2:3) zawiedzio-
ny kibic wyrzucił przez okno telewi-
zor.

NOWE STANOWISKO. Emerytowany 
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zo-
stał sołtysem w Piaskach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Rząd wpro-
wadził kwarantannę dla niezaszcze-
pionych podróżnych spoza Schengen.

PREZES UKARANY. Jarosław Ka-
czyński dostał od Komisji Etyki Po-
selskiej naganę za nazwanie opozy-
cji „przestępcami”.

PRZERWA NA REKLAMĘ…

Raper Bedoes (23  l.) to jedna 
z  najbardziej tolerancyjnych osób 
w  swoim środowisku. Muzyk nie 
ukrywa, że wielu raperów wciąż unika 
zajmowania stanowiska w sprawach 
światopoglądowych, gdyż obawia 
się utraty słuchaczy. –  W  momen-
cie, w którym jesteś na jakiejś pozy-
cji, możesz sobie zarabiać pieniądze 
(...), możesz sobie robić hity i śpie-
wać o bardzo łatwych rzeczach, by-
leby było catchy i będzie okay. Bę-
dzie radio, hajs i wyświetlenia, nie ma 
problemu. Tylko jest ta jedna kwestia: 
jesteś muzykiem, raperem czy arty-
stą? Bo jak jesteś muzykiem, rape-
rem, to sobie to rób, ale my, jako ar-
tyści, chcemy coś po sobie zostawić 
– przyznaje gwiazdor. Zdaniem Be-
doesa artyści nie powinni ukrywać 
poglądów w obawie przed ewentual-
ną utratą słuchaczy. – Zaraz nam się 
prawdopodobnie planeta rozpadnie, 
kosmici przylecą i nas wyru**ają, więc 
równie dobrze, jak chcesz, to możesz 
powiedzieć, żeby nie bić homoseksu-
alistów. No co masz do stracenia? (...) 
Chciałbym, żeby było jasne, że skoro 
raper nie potrafi wprost powiedzieć, 
czy to, czy to, to jest ku*wa tchórzem 
(...). Nie ma prawa używać słowa ar-
tysta ktoś, kto niczego sobą nie re-
prezentuje – przekonuje, a ostre sło-
wa cytuje Pudelek.pl.

  
Krzysztof Gojdź (48 l.) jest jed-

nym z najbardziej znanych lekarzy me-
dycyny estetycznej w Polsce, przy-
pomina Plotek.pl. Niestety, jakiś czas 
temu opuścił nasz kraj, a o powo-
dach swojej decyzji postanowił opo-
wiedzieć w jednym z ostatnich wy-
wiadów. – Przeprowadziłem się do 
USA, bo w  Polsce osiągnąłem już 
wszystko. Dotykałem sufitu i mnie to 
po prostu już nudziło. Byłem w me-

diach codziennie, mogłem zarobić 
kolejny milion, ale potrzebowałem 
nowych wyzwań. Kocham Polskę, 
ale trzeba mieć odwagę do zmian. 
Rzuciłem wszystko i wyjechałem do 
USA – wyznał Gojdź, który również 
za oceanem nie zamierza spocząć 
na laurach i już szykuje kolejny pro-
jekt. – Niedługo ruszam z projektem 
medialnym, który swoim zasięgiem 
obejmie cały świat. Na razie nie mo-
gę zdradzać szczegółów. Pod koniec 
roku pojawią się pierwsze informacje 
na ten temat. Chociaż mogę zdradzić, 
że obecnie rozmawiam z największą 
amerykańską telewizją na temat mo-
jego tv show – mówi Krzysztof.

  
Przemysław Saleta (53 l.) przy-

niósł chlubę Polsce na międzynaro-
dowej arenie bokserskiej, zdobywa-
jąc tytuły mistrzowskie w Europie i na 
świecie. W ostatnich latach zajął się 
komentowaniem dla telewizji wyda-
rzeń sportowych. Przez większość 
czasu przebywa poza granicami kra-
ju, co bywa uciążliwe w budowaniu 
miłosnej relacji. Niespełna rok temu 

media obiegła wieść o nowej partner-
ce sportowca. Okazała się nią młod-
sza o 22 lata od Salety modelka Ka-
rolina Woźniak. Para nie afiszowała 
się publicznie swoimi uczuciami. Te-
raz wyszło na jaw, że nie są już ra-
zem. –  Od pewnego czasu jestem 
singlem – wyznał sportowiec w roz-
mowie z Twoim Imperium. Choć je-
go była partnerka zachwycała figurą, 
gwiazdor zapewnia, że nie szuka ide-
ału. – Największym ideałem są oso-
by nieidealne. Perfekcja może znu-
żyć i zmęczyć – twierdzi Saleta. Były 
bokser nie chciał jednak zdradzić, co 
doprowadziło do rozstania. Zapewnił 
jedynie, że pozostaje w dobrych rela-
cjach z byłą partnerką, tak jak i z in-
nymi kobietami swojego życia. – Jeśli 
spędziłem z kimś czas – rok, dwa, pięć 
lat czy trzy miesiące – i było nam su-
per, to ta osoba po rozstaniu nie staje 
się dla mnie nic niewarta. Dlatego nie 
urywam całkowicie znajomości, mam 
kontakt z byłymi żonami (...). Ktoś, kto 
był częścią mojego życia, zawsze mo-
że na mnie liczyć – mówi Saleta.
� MAŁGORZATA KOPEĆ

SPODPRASY
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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 Grzegorz Zmarzły
2 750 zł Jarosław Kulka
3 500 zł Izabela Stochaj
4 400 zł Monika Filip
5 350 zł Monika Tob«asz
6 300 zł Jarosław Mikusek
7 250 zł Joanna Bogucka-Lipka
8 200 zł Daniel Misiak
9 150 zł Joanna Skowrońska-Wójcik
10 100 zł Katarzyna Waluk

KONKURS

SPRZEDAJ WIĘCEJ EGZEMPLARZY 
„RZECZPOSPOLITEJ”  
ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY



Wpływ pandemii  
na handel detaliczny

| WIADOMOŚCI HANDLOWE

Wybuch pandemii COVID-19 zahamował obserwowany 
w poprzedniej dekadzie dynamiczny rozwój sektora 
handlu detalicznego. Skutki koronakryzysu były 
szczególnie widoczne podczas pierwszej fali pandemii, 
choć mniejsze spadki odnotowano również jesienią. 
Negatywne efekty kolejnego lockdownu były odczuwalne 
również w kwietniu 2021 r., który wciąż był słabszy niż 
kwiecień 2019 r. – wynika z przygotowanego przez Bank 
Pekao raportu „Handel detaliczny. Pro�l branży”.

Trudności związane z pandemią wymusiły na firmach 
z branży handlowej działania dostosowawcze, takie jak m.in. 
zwiększenie roli zdalnych kanałów sprzedaży, otwieranie 
dodatkowych punktów odbioru towarów (tzw. click & collect) 
oraz wydłużanie godzin otwarcia sklepów.
Analitycy Banku Pekao wskazują, że ważnym czynnikiem 
stabilizującym sytuację branży w trakcie pandemii były 
tzw. tarcze antykryzysowe. Ich efektem było z jednej strony 
bezpośrednie finansowe wsparcie dla przedstawicieli branży 
(dopłaty do wynagrodzeń, dotacje, pożyczki), z drugiej zaś 
uniknięcie silniejszego pogorszenia sytuacji na krajowym 
rynku pracy (bardzo istotne z punktu widzenia nastrojów 
i popytu konsumenckiego).
„Najsilniejsze uderzenie kryzysu miało miejsce w czasie 
wiosennego lockdownu, z największym, 23 proc. spadkiem 
sprzedaży detalicznej r/r odnotowanym w kwietniu. 
W związku z poluzowaniem restrykcji w okresie wakacyjnym 
sprzedaż stosunkowo szybko powróciła do normalnych 
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poziomów (wzrosty r/r w 3Q20)” – czytamy w raporcie 
„Handel detaliczny. Profil branży”.
„Branża nie uniknęła jednak spadków r/r również 
w okresie jesienno-zimowym, na co kluczowy wpływ 
miało ponowne zamrożenie części handlu stacjonarnego. 
Jednak w kryzysowym 2020 r. dynamika sprzedaży 
detalicznej odnotowana w naszym kraju wyróżniała się 
pozytywnie na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. 
Była ona co prawda niższa niż u naszego zachodniego 
sąsiada, jednak wyższa niż średnia dla krajów Unii 
Europejskiej oraz niż w pozostałych krajach Europy 
Środkowej” – czytamy dalej.
Handel żywnością i napojami należał do kategorii bardziej 
odpornych na wpływ kryzysu, co nie powinno dziwić. 
Eksperci Banku Pekao wskazują na relatywnie małą skalę 
spadku sprzedaży podczas pierwszej fali kryzysu – przy 
pozytywnym zjawisku zakupów „na zapas” w samym 
marcu. W kolejnych miesiącach brakowało wyraźniejszej 
tendencji wzrostowej (wynik był bliski stagnacji r/r).
Co więcej, początkowo na wartość sprzedaży pozytywnie 
wpływały rosnące r/r ceny, jednak efekt ten słabł 
z kolejnymi miesiącami zeszłego roku.
Najmocniej dotkniętą przez negatywne skutki pandemii 
kategorią był jednak handel odzieżą i obuwiem. 

WWW.WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
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OGÓLNOPOLSKI 
MIESIĘCZNIK BRANŻOWY 
SKIEROWANY  
DO SEKTORA HANDLU 
I DYSTRYBUCJI FMCG

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

wiadomoscihandlowe.pl

*Dane za kwiecień 2021 (źródło: Google Analytics)
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Sklepy gotowe 
na wakacyjne oblężenie
Zmiany godzin otwarcia, wcześniejsze towarowanie 
czy przearanżowanie sali sprzedaży to tylko 
niektóre rozwiązania wprowadzane na okres wakacji 
w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach 
turystycznych. Większe sieci ściągają też 
pracowników z innych rejonów kraju. Wszystko po to, 
aby obsłużyć rzesze odpoczywających.

W tym roku, podobnie jak w zeszłym, wielu Polaków 
może zdecydować się na spędzenie wakacji w Polsce. 
Część restrykcji związanych z pandemią w niektórych 
państwach wciąż obowiązuje. Dodatkowo procedura 
tzw. paszportów covidowych wystartowała 1 lipca, ale 
nie wszystkie kraje Unii Europejskiej przystąpiły do tego 
programu. Wreszcie część osób może po prostu nie zdążyć 
zaszczepić się przed planowanym urlopem, a co za tym 
idzie – zrezygnuje z dłuższej podróży zagranicznej.
Właśnie dlatego sieci handlowe w Polsce szykują 
się na zdecydowanie większy ruch w placówkach 

zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych, niż 
w erze przedcovidowej. Zmiany widać przede wszystkim 
w punktach położonych w górach i nad morzem, ale 
również w takich rejonach jak Kaszuby czy Roztocze, gdzie 
zaglądają zwłaszcza miłośnicy natury i osoby unikające 
zgiełku większych kurortów.
– Mamy wypracowany schemat, zgodnie z którym 
przygotowujemy się do sezonu wakacyjnego. Zmieniamy 
godziny zatowarowania i pierwsze dostawy z Eurocashu 
przyjeżdżają do nas już o 6.00 rano, czyli kilka godzin 
wcześniej niż zwykle. Nieco później przyjmujemy 
dostawy od lokalnych producentów. Modyfikujemy też 
czas otwarcia sklepów wydłużając go do 22.00 – mówi 
Aleksander Dettlaff, właściciel sześciu franczyzowych 
Delikatesów Centrum na Kaszubach.
Dodaje również, że w wakacje zwiększane jest zatrudnienie – 
do personelu każdego sklepu dołącza pięć osób. To zazwyczaj 
młodzi ludzie, którzy w wakacje mogą sobie dorobić. 

WWW.WIADOMOSCIHANDLOWE.PL
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| PSYCHOLOG RADZI

W LIPCOWYM WYDANIU 
„CHARAKTERÓW” POLECAMY:

NA TEMAT

Na dobre i na złe  
Co wpływa na trwałość związku i jaki jest klucz 
do satysfakcji partnerów? Z Zo§ą Milską-
-Wrzosińską rozmawia Dorota Krzemionka 

Zazdrość - strażnik związku  
Czy zazdrość w bliskiej relacji może być przydatna? 

Miłość w czasach… pandemii, czyli uwikłani 
i splątani  
Jak pod wpływem izolacji zmieniły się związki 
osób o niezaspokojonych potrzebach?

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE 

Coś ze mną jest nie tak, czyli czego nastolat-
ki się wstydzą i dlaczego?  
Aleksandra Józefowska w rozmowie z Edytą Żmudą 

Dlaczego uprawiamy mniej seksu i co z tym 
wspólnego mają seriale, emocje i lockdown? 
Z jakich powodów rezygnujemy ze zbliżenia na 
rzecz odpoczynku przed ekranem? 

Gdy się nap�ę, zaczynam oddychać 

TRENING PSYCHOLOGICZNY

Trening bycia sobą  
Czy asertywności można się nauczyć?  

Smak życia  
Jak odzyskać kontakt z własnymi emocjami?

PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA

Jak Szlemiel wędrował do Warszawy  
Marzenia o wielkim świecie, a wszystkie drogi 
prowadzą do… Opowiadanie Jicchoka Basze-
wisa Zingera w tłumaczeniu Mariusza Lubyka

O urokach outsourcingu  
Natalia de Barbaro 

Na codzienne zmagania – stoicyzm  
Jak radzić sobie z życiowymi komplikacjami, 
dzięki wykorzystaniu zasad starożytnej §lozo-
§i stoickiej? 

50 twarzy uśmiechu  
Co mówi o nas sposób, w jaki się uśmiechamy? 

Miłość w czasach… 
pandemii, czyli 
uwikłani i splątani
Gdy przyszedł pierwszy lockdown, wiele osób obawiało się, że zamknięcie 
w domu i przebywanie ze sobą non stop destrukcyjnie wpłynie na relacje 
w związkach. Początek pandemii przyniósł jednak zaskoczenie. Oczekiwa-
na katastrofa w życiu małżeństw nie nadeszła. Pary korzystające z konsul-
tacji w gabinecie uśmiechały się. Znajomi podczas spotkań online, zwykle 
dalecy od demonstracji uczuć, trzymali się za ręce. Mechanizm wydawał 
się prosty. Partnerzy (zazwyczaj mężowie) już nie spędzali w pracy po 
kilkanaście godzin dziennie. Wrócili – dosłownie, bo fizycznie – do swoich 
domów i rodzin. W odpowiedzi partnerki stały się bardziej otwarte na 
seks. A im częściej on był w domu, tym bardziej ona miała ochotę na seks. 
Im więcej zaś mieli seksu, tym bardziej on miał ochotę być w domu. Proste? 
Zbyt proste, by mogło trwać. Gdzieś w okolicy drugiej fali pandemii zaczę-
ła wzbierać inna fala – telefonów z prośbą o konsultację pary.

PARA ZMIESZANA

Upragniona bliskość w parze powoli stawała się przekleństwem. Seks 
przestał smakować, przybywało konfliktów o drobiazgi, a narastające na-
pięcie odreagowywano na partnerze lub dzieciach. Zabrakło przestrzeni, 
której para – obok bliskości – potrzebuje jak tlenu. Przestrzeni oznaczającej 
możność zachowania indywidualnych granic, granic własnego „ja” w bli-
skiej relacji. A przecież nawet w tej najbliższej, jak pisze Patrick Casement 
w książce "„O uczeniu się od pacjenta – ciąg dalszy”, „możliwa jest całkowita 
swoboda myślenia, odczuwania, wyrażania siebie oraz bycia wszystkim, 
co przynależy do naszego autonomicznego bytu”. Do zachowania odrębno-
ści i autonomii partnerów potrzebna jest też przestrzeń fizyczna, możli-
wość oddalenia się. W normalnych warunkach tę przestrzeń 
nieustannie tracimy i odzyskujemy w codziennych wyjściach i powro-
tach, ale w ciasnych mieszkaniach zamienionych w biura i szkoły stało się 
to niemożliwe. W ciągłym przebywaniu razem dochodzi do zakłócenia 
wzajemnych granic. Nie można ani na chwilę uwolnić się od oczekiwań 
czy roszczeń partnera. Narasta poczucie zmieszania się z drugą osobą, 
a wtedy trudno się jej sprzeciwić lub choćby pomyśleć, na które jego/jej 
potrzeby mogę i chcę odpowiedzieć. Na takie zmieszanie w parze narażeni 
są szczególnie ci, którzy doświadczyli czegoś podobnego w rodzinie: mieli 
kontrolujących, intruzywnych rodziców, którzy ciągle naruszali ich osobistą 
przestrzeń, wchodzili bez pukania do ich pokoju, próbowali kierować ich 
życiem. Teraz na skutek ciągłego przebywania z partnerem regresują się. 
Mają poczucie utraty siebie, nawet jeśli partner daleki jest od kontrolowania 
ich czy intruzji. Wiele osób zaczęło szukać sposobów, by odzyskać swą in-
dywidualność i uniknąć poczucia zlania się z partnerem. Niektórzy próbują 
zaznaczyć swoje granice poprzez agresywną wymianę zdań i odrzucanie 
wszystkiego, co partner proponuje. Reagują jak dwulatek, który buntując 
się i na wszystko mówiąc: „Nie!”, daje do zrozumienia: „Nie jestem tobą”. Inni 
próbują odzyskać przestrzeń psychiczną przez fizyczną separację. Pacjenci 
podczas sesji mówili mi: „Wie pan, biorę samochód i jadę przed siebie, nie 
wiadomo dokąd”. Zaczęły się wyprowadzki do znajomych, w pokojach poja-
wiły się zamki. Byle dalej, byle fizycznie odgrodzić się od partnera.
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TAJNE PASO DOBLE

Ludzie dobierają się w pary nieprzypadkowo. Zakochaniu się, poza miło-
ścią, towarzyszy bezwiedna nadzieja, że partner uleczy nasze dziecięce 
deficyty i rany. Osoby, którym rodzice dali za mało miłości i troski, nie dość 
akceptacji, za mało albo za dużo kontroli, wchodzą w życie z niezaspoko-
jonymi potrzebami jak z otwartą raną. Aż któregoś dnia spotykają osobę, 
która – jak im się wydaje – jest w stanie ich uleczyć i dać wszystko, czego 
kiedyś nie dostali. Przyciąga ich ktoś o biegunowo odmiennych potrzebach. 
Osoba zależna i szukająca bezpieczeństwa przyciąga kogoś, kto będzie je 
zapewniał, ale kosztem rezygnacji z autonomii. Osoba spragniona podzi-
wu znajduje podziwiającego, a wątpiący w swą męskość – stuprocentową 
kobietę. Rozpoczyna się wtedy w relacji nieświadoma gra, której przyczy-
ną jest nierozwiązany wewnętrzny konflikt, poczucie niezaspokojenia. 
Szwajcarski terapeuta par Jürg Willi nazywa tę bezwiedną grę koluzją. 
Choć różne potrzeby tkwią u jej podłoża – potrzeba opieki, podziwu, władzy 
czy zależności – to we wszystkich takich związkach powtarza się pewien 
schemat. Znamy zapewne pary, które określilibyśmy jako związek ojca 
z córką (lub matki z synem), albo związki, w których partner kontroluje 
każdy krok drugiej strony. Ta natomiast wydaje się jego przeciwieństwem, 
a tak naprawdę chodzi o spolaryzowane warianty tego samego konfliktu, 
tej samej niezaspokojonej potrzeby. Doświadczają jej oboje partnerzy, choć 
w różny sposób ją wyrażają – jeden w sposób aktywny, drugi w pasywny. 
Przyjrzyjmy się na przykład potrzebie opieki – aktywne jej wyrażanie to 
dawanie opieki, pasywne to jej branie. W efekcie tworzy się para „rodzica” 
(opiekuna) i „dziecka” (zaopiekowanego). Podobnie podziwiająca odnajduje 
podziwianego, władca swoją poddaną. Nie ma w tym nic złego, dopóki role 
są elastyczne, „rodzic” czasami może się zregresować i stać się „dzieckiem”, 
„poddany” przez chwilę porządzić, a podziwiająca osoba zaznać nieco po-
dziwu. Wprawdzie w koluzyjnych związkach nierzadko dochodzi do kłótni, 
ale bywają one trwałe. Jeśli zaś partnerzy utkną w sztywnym podziale ról, 
co do niedawna było usankcjonowane społecznie, układ nadal może działać, 
ale taka para jest bardziej podatna na ciosy zadawane przez rzeczywistość, 
np. przez pandemię. Koluzyjny układ może się wtedy załamać.

TEKST: RAFAŁ MILEWSKI
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Zazdrość  
- strażnik związku  
tekst: Paulina Banaszkiewicz

Zazdrość pojawia się, gdy bliska i cenna 
dla nas relacja jest w jakiś sposób 
przez kogoś zagrożona – przy czym 
rywal może być rzeczywisty lub jedynie 
podejrzewamy jego istnienie. Zazdro-
śni możemy być nie tylko o osobę, lecz 
także o pracę partnera, jego hobby, 
grono przyjaciół, dzieci z poprzednich 
związków, a nawet o nowy samo-
chód. Kluczowe jest nasze poczucie, 
że partner poświęca im wiele czasu, 
uwagi i energii, co w efekcie osłabia 
naszą relację. Co więcej, rywal stanowi 
zagrożenie nie tylko dla relacji, lecz 
także dla naszej samooceny. Osłabiać 
ją może już samo pojawienie się innej 
osoby, która wzbudza zainteresowanie 
naszego partnera. Jeżeli dodatkowo 
zaczynamy się porównywać z rywalem 
(lub rywalką) i stwierdzimy, że jest od 
nas lepszy w tych obszarach, na których 
nam zależy, np. pod względem wyglądu, 
majątku czy pozycji społecznej, to nasza 
samoocena nieuchronnie się obniża.

O urokach outsorcingu 
tekst: Natalia de Barbaro

Na szczęście jest coś, co świat biznesu 
w swoim nieodmiennie romantycznym 
języku nazwał outsourcingiem. Świat 
jest pełen pasjonatów tego, czym my 
się fascynujemy (lub kiedyś fascynowa-
liśmy, zanim nasza fascynacja została 
zasypana codziennymi obowiązkami); 
są na świecie ludzie gotowi słuchać 
naszych rozterek, są kręgi kobiet i kręgi 
mężczyzn, gdzie nieocenne słucha-
nie jest regułą świętą i skrupulatnie 
pilnowaną. Świat jest pełen lasów, 
których ścieżkami można iść same-
mu albo z przyjaciółką na spacer bez 
telefonu. Chociaż w złe dni trudno nam 
w to uwierzyć, świat jest miejscem 
zasobnym. […] W duchu outsourcingu 
postanowiłam założyć na Facebooku 
grupę wielbicielek robienia bukietów. 
Tam odnalazłam pełne zrozumienie dla 
piękna swoich kwiatów oraz, co chyba 
ważniejsze, napawam się urodą cudzych 
kompozycji. Ostatnio królują piwonie.
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też dane o wspólnikach osobowych 
spółek handlowych, jeżeli np. ogłoszono 
upadłość spółki, dane o osobach fizycz-
nych, wobec których toczy się egzekucja 
świadczeń alimentacyjnych.

KTO ZAMIESZCZA DANE W REJESTRZE?

Komornik albo Sąd, Szef Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej, właściwy naczel-
nik urzędu skarbowego lub właściwy 
dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

JAKIE DANE BĘDĄ WPISYWANE  
DO REJESTRU?

Zakres informacji zamieszczanych 
w rejestrze określa ustawa, przykłado-
wo: imię i nazwisko lub nazwa, firma, 
miejsce zamieszkania albo siedziba, 
adres, PESEL, NIP, określenie, czy upa-
dły jest osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej, nazwę sądu 
prowadzącego postępowanie, sygnaturę 
akt sprawy, imię i nazwisko sędziego-
-komisarza, informację o ogłoszeniu 
upadłości, oddaleniu wniosku o ogło-
szenie upadłości, informację o terminie 
i sposobie zgłaszania wierzytelności, 
informacje o majątku dłużnika, nazwę 
sądu lub organu, który wydał orze-
czenie o umorzeniu postępowania 

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy 
rejestr, który zacznie obowiązywać od  
1 grudnia 2021 roku. Podstawę jego funk-
cjonowania określają przepisy Ustawy 
z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym 
Rejestrze Zadłużonych. Początkowo 
rejestr ten miał zacząć funkcjonować 
od 1 grudnia 2020 roku, następnie datę 
przesunięto na 1 lipca 2021r., jednak osta-
tecznie termin wejścia w życie ustalono 
na 1grudnia 2021r. Rejestr ma zastąpić 
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. 
Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie 
źródłem informacji na temat podmiotów 
niewypłacalnych, zagrożonych niewy-
płacalnością, a także tych, wobec których 
egzekucja okazała się bezskuteczna. 
Rejestr będzie jawny, bezpłatny i ogólno-
dostępny w Internecie dla wszystkich, 
a jego głównym celem ma być ochrona 
wierzycieli przed niewypłacalnym pod-
miotem, ma utrudnić zaciąganie długów 
i zmobilizować dłużników do spłaty 
zobowiązań. Dane w rejestrze będzie 
można wyszukać posiadając numer PE-
SEL i NIP lub sygnaturę akt sprawy.
Zgodnie z ustawą, rejestr będzie zawierał 
dane o osobach fizycznych, prawnych 
np. spółkach z o.o., spółkach akcyjnych 
i jednostkach organizacyjnych niebędą-
cych osobami prawnymi m.in. spółkach 
partnerskich, jawnych, komandytowych, 
wobec których są albo były prowadzo-
ne postępowania restrukturyzacyjne, 
upadłościowe, postępowania zakończone 
prawomocnym orzeczeniem zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej 
i pełnienia niektórych funkcji a także 
wobec których umorzono postępowa-
nie egzekucyjne prowadzone przez 
komornika. W rejestrze znajdą się 

egzekucyjnego, wskazanie tytułu 
wykonawczego i inne. Rejestr będzie 
podzielony na część jawną i niejawną, 
nie wszystkie dane będą ogólnodostęp-
ne. Część danych będzie dostępna tylko 
dla osób, związanych z prowadzonym 
postępowaniem.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE 
DANE W REJESTRZE?

Informacje wprowadzone do Krajowego 
Rejestru Zadłużonych automatycznie 
przestają być ujawniane po upływie 10 
lat od dnia prawomocnego zakończenia 
lub umorzenia postępowania, którego 
dane dotyczą z wyjątkami przewi-
dzianym w ustawie. Wyjątkowo wpis 
przestanie być ujawniany automatycz-
nie po upływie: 3 lat gdy z dłużnikiem, 
wobec którego ogłoszono upadłość, 
został zawarty układ albo plan spłaty, 
dane przestają być ujawniane od dnia 
uprawomocnienia się postanowienia 
o stwierdzeniu wykonania układu lub 
planu spłaty; 3 lat po upływie terminu, 
na jaki orzeczono zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej lub pełnienia 
określonych funkcji; 7 lat od dnia wpisu 
dłużnika alimentacyjnego lub osoby, 
wobec której egzekucja komornicza była 
bezskuteczna.

| PRAWO I FINANSE

Dostępny dla wszystkich Krajowy Rejestr Zadłużonych ma pomóc w ochronie wierzycieli przed 
niewypłacalnym podmiotem.

Marta Wróblewska
Pracownik ds. prawnych 
Pretorius Sp. z o.o.

Zadłużeni 
w nowym rejestrze

Krajowy Rejestr Zadłużonych skupia się przede wszystkim na podmiotach 
niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub upadłością. Biura 
Informacji Gospodarczej (w tym BIG InfoMonitor) prowadzące rejestry dłużników 
umożliwiają wpisanie długów, gdy tylko się pojawią (po spełnieniu ustawowych 
warunków), zanim jeszcze podmiot stanie się niewypłacalny lub stanie na 
krawędzi bankructwa. Tym samym rejestry dłużników stanowią system 
wczesnego ostrzegania przed nierzetelnymi kontrahentami. 

źródło: big.pl
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W podróż z SuperThingsami
Cena: 39,99 zł
Wydawca: Ediba Polska sp. z o.o.

Ten niezbędnik małego podróżnika to  mnóstwo 
pomysłów na to, jak przyjemnie spędzić czas pod-
czas wypraw i podróży. Znajdująca się w zestawie 
książka zwiera wiele materiałów do samodzielnej 
zabawy oraz w towarzystwie przyjaciół i rodziny: 
plakat z planszami gier, ciekawe łamigłówki i za-
dania. Jest tu też kolorowy obrusik z rysunkami ulu-
bionych postaci, który przyda się nie tylko w czasie 
pikników, oraz aż dwie figurki SuperThings!

Multipack Magazyn dla dzieci 
SuperZings seria 4  

Cena: 19,99 zł
Wydawca: Ediba Polska sp. z o.o.

Zestaw dwóch bestsellerowych czasopism 
SuperZings z serii 4. W każdym numerze czekają 
na dzieci oryginalne, pełne akcji superkomik-
sy, miniplakaty, wiele łamigłówek i informacji 
o ulubionych Superbohaterach i Złoczyńcach 
z Kaboom City. Do pism dołączone są dwie figurki 
SuperZings oraz dwie naszywki termoprzylepne!

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

Książka dla najmłodszych będąca podróżą 
przez wszystkie serie SuperThings z przy-
stankami wypełnionymi ciekawymi wyzwania 
Enigmy! Im więcej zadań i łamigłówek uda się 
rozwiązać, tym lepiej można poznać niezwykły 
świat SuperThingsów. W środku jest pięć plansz 
do zabawy i nauki, a do tego aż trzy figurki Su-
perThings Secret Spies. 
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Trendy sprzedaży  
w małych sklepach

W porównaniu z kwietniem 2021 r. 
liczba klientów odwiedzających sklepy 
małego formatu była aż o 12% wyższa 
niż w maju, a wartość sprzedaży 
wzrosła o 5,6%. Duży wzrost zarówno 
wartości sprzedaży, jak i liczby trans-
akcji odnotowano w bardzo ciepłym 
tygodniu (rozpoczynającym się 10 
maja). W ujęciu miesiąc do miesiąca 
wzrosty odnotowały kategorie, któ-
rych sprzedaż rośnie wraz z nadej-
ściem cieplejszych dni z lodami na 
czele – w maju wydatki na tę kategorię 
były o 80% wyższe niż w kwietniu. 
W maju lepiej niż w kwietniu sprze-
dawało się również piwo (wzrost war-
tości sprzedaży o 13%), jednak w po-
równaniu z majem 2019 r. kategoria 
ta odnotowała spore spadki (w ujęciu 
wartościowym aż o 8%).

MNIEJ NA WÓDKI

Gorzej niż przed rokiem radziły sobie 
również wódki. Wzrost cen „małpek” 
przełożył się na duże spadki wolume-
nu – w maju 2021 r. klienci sklepów 
małoformatowych kupili o 11% mniej 
wódek smakowych (w przeliczeniu na 
litry), ale ich wydatki na tę kategorię 
utrzymały się na poziomie sprzed 
roku. Sprzedaż wódek czystych 
spadła w ujęciu wolumenowym aż 
o 14%, dodatkowo zamiast małpek 
często konsumenci kupowali wódki 
czyste w większych opakowaniach 
z najniższej półki cenowej (relatywnie 
znacznie tańsze), dlatego ta kategoria 
odnotowała spadek rok do roku rów-
nież w ujęciu wartościowym – wydat-
ki na wódki czyste w maju 2021 r. były 
o 8% niższe niż rok wcześniej. 
Napoje gazowane i woda smakowa, 
czyli kategorie, w które najmocniej 
uderzyła opłata cukrowa, w maju 

Jak wynika z danych CMR, w maju 2021 r. łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 
300 m2 była o 2,1% niższa niż w maju 2020 r., mimo iż liczba transakcji wzrosła w tym czasie o 4,4%.

odnotowały duże spadki sprzedaży 
w ujęciu wolumenowym, jednak za 
sprawą dużego wzrostu cen wydatki 
na te kategorie były znacznie wyż-
sze niż rok wcześniej (odpowiednio 
o 14% i 23%). Lepiej niż przed rokiem 
sprzedawała się natomiast woda czy-
sta – w maju 2021 r. klienci sklepów 
małoformatowych kupili o 15% więcej 
wody czystej w przeliczeniu na litry, 
a ich wydatki na tę kategorię wzrosły 
o 25%. Dodatkowo w porównaniu 
z majem 2020 r. wzrosło znaczenie 
wody w mniejszych opakowaniach 
(0,5-1 l) kosztem większych butelek.

WIĘCEJ NA WEGE

W maju 2021 r. w sklepach małofor-
matowych lepiej niż przed rokiem 
sprzedawały się również produkty ty-
toniowe, głównie za sprawą innowa-
cyjnych produktów, takich jak wkłady 
do podgrzewaczy tytoniu (wydatki na 
nie wzrosły w porównaniu z majem 
2020 r. o ponad 90%) czy pody do 

elektronicznych papierosów. Klienci 
sklepów małoformatowych więcej niż 
przed rokiem wydali również m.in. 
na produkty sojowe, ryżowe i inne 
roślinne produkty dla wegetarian, 
chłodzone dania gotowe,  napoje ener-
getyzujące (wzrost wartości rdr o 33%) 
i izotoniczne (wzrost o 40%), a także 
batony, (w tym szczególnie funkcjo-
nalne, zbożowe i chłodzone) czy gumy 
do żucia. Spadki wartości sprzedaży 
odnotowały natomiast m.in. mąki 
(wydatki na nie były o 17% niższe niż 
w maju 2020 r.), mleko, jogurty i śmie-
tany (spadek o 16%), napoje gorące, 
a także przyprawy i dodatki kulinar-
ne, takie jak keczupy czy musztardy.
W maju 2021 r. klienci sklepów ma-
łoformatowych wydawali na zakupy 
średnio 18,39 zł, czyli aż o 6% mniej 
niż w rok wcześniej.

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

SPOŻYWCZE DO 40 M KW., ŚREDNIE SKLEPY SPOŻYWCZE 41-100 M KW., 
DUŻE SKLEPY SPOŻYWCZE 101-300 M KW. ORAZ SPECJALISTYCZNE 

SKLEPY ALKOHOLOWE.

| STATYSTYKI
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PATENTY PATENTY

Jeśli przyczyną Twojej niepłodności są żylaki powrózka 
nasiennego, poddanie się operacji metodą mikrochirurgiczną 

zwiększa szanse na doczekanie się potomka aż 
trzykrotnie. Żylaki powrózka nasiennego występują u 15% 

piętnastolatków, a później ten odsetek rośnie. 

WEGAŃSKIE KOŚCI
Uczeni z American Heart  Association zauwa-
żyli, że jedzenie papryczek chili zmniejsza 
ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu cho-
rób układu krążenia aż o 25%,  a śmierci 
w wyniku nowotworu  o 23%. Nie mamy pew-
ności, czy zachodzi tu związek przyczynowo
-skutkowy, ale korelacja jest na tyle wyraźna, 
że warto zaryzykować. 

CO W NUMERZE?
• Na okładce: Agnieszka  

Woźniak-Starak opowiada 
nam o długiej drodze, jaką 

ostatnio przeszła.  
• Przewodnik po siłowni, 

który pozwoli Ci poczuć się 
w klubie jak w domu.  

 • Jak chronić skórę przed 
słońcem. 

• Randki online - jak to  
się robi. 

  
KRWAWIĄCE DZIĄSŁA
Zauważyłaś ślady krwi w pianie pod-
czas mycia zębów? To powinno Cię 
zaprowadzić nie tylko do dentysty, ale 
i do sklepu spożywczego. Uczeni z Uni-
versity of Washington odkryli, że przy-
czyną krwawienia z dziąseł może być 
niedobór witaminy C. Jak ją uzupełnić? 
Najlepiej jedząc więcej bogatych w nią 
produktów. Bardzo dużo tej witaminy 
zawierają czarne porzeczki, kiwi i tru-
skawki. Hurra!

2000 kroków dziennie w wieku 60 i więcej lat zmniejsza 
ryzyko przedwczesnego zgonu o 32%. Powiedz to rodzi-

com/dziadkom, żeby dłużej cieszyć się ich towarzy-
stwem. I zabierz ich na wspólny spacer. 

2000

300%

Uzupełnienie poziomu selenu może 
wzmocnić odporność, zmniejszyć ryzyko 

zawału, poprawić pamięć, podnieść 
poziom testosteronu i zwiększyć płodność. 
Najbogatszym źródłem tego pierwiastka 
są ostrygi, ale znacznie łatwiej (i taniej) 

uzupełnić go przegryzając orzechy 
brazylijskie. W jednym może być nawet 
175% zalecanej dawki dziennej (RDA). 
Uwaga! Tylko nie przesadzaj, bo selen 

w nadmiarze może być toksyczny. 

Skąd wziąć selen

 
CO W NUMERZE?

• Chris Hemsworth  
- jego kariera i praca z domu
• Test piw bezalkoholowych
• Test korków piłkarskich
• Szybki trening w czasie 

meczu 
• Jak oglądać mecze  

z partnerką.
• Facet trochę w ciąży. Jak 
zaopiekować się przyszłą 
mamą swojego dziecka. 

Uczeni z University of Glasgow przez 10 lat obserwowali 
240 000 ludzi, porówując zdrowie rowerzystów i tych, 

którzy dojeżdżali do pracy samochodami lub komunikacją 
zbiorową. Okazało się, że rower ratuje życie. Spośród 186 763 
zmotoryzowanych w trakcie badania zmarło 1379 osób i tylko 
37 z 6301 cyklistów. Proste wyliczenia wystarczą, by ustalić, że 

gdyby te 186 tysięcy wybrało dwa kółka, a nie 

Bez paniki!
Jeżeli sytuacja zaczyna Cię przytłaczać i czujesz 
zbliżający się atak paniki, idź do łazienki, odkręć 

zimną wodę, odczekaj aż zrobi się naprawdę 
zimna i opłucz solidnie twarz. Pod wpływem 

zimna galopujące dotąd serce zwalnia, a Ty się 
uspokajasz. Można się zastanowić, jak wybrnąć 

z sytuacji, która Cię tak przygniotła. 
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Sondaż
często cytowany

POWRÓT „RZECZPOSPOLITEJ”

W rankingu tytułów prasowych na 
pierwsze miejsce wróciła „Rzeczpo-
spolita”. Na ten dziennik inne media 
licznie powoływały się między innymi 
w związku z przeprowadzonym na 
zlecenie redakcji sondażem, w którym 
zapytano uczestników o to, jakiego 
rodzaju szczepionkę na COVID-19 prefe-
rują (34,5 proc. ankietowanych wskaza-
ło szczepionkę Pfizer/BioNTech). 
Drugie miejsce w kategorii zajęła 
„Gazeta Wyborcza”, na którą powoły-
wano 1,6 tys. razy. Pozycję trzecią zajął 
„Super Express” (1,5 tys. cytowań), który 
wzmiankowany był między innymi 

W comiesięcznym rankingu „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” Instytutu Monitorowania 
Mediów pierwsze miejsce – za sprawą sondażu nt. szczepionki na COVID-19 – wśród najczęściej 
cytowanych gazet i czasopism zajął w kwietniu br. dziennik „Rzeczpospolita”, na który inne media 
powoływały się 3 tys. razy. 

w sprawie rozmowy tytułu z wicepre-
mierem, liderem Porozumienia Jarosła-
wem Gowinem na temat politycznej sy-
tuacji w Zjednoczonej Prawicy. Czwarte 
i piąte miejsce zajmują kolejno „Dziennik 
Gazeta Prawna” (1,3 tys. wzmianek) 
oraz „Gazeta Polska” ze wzrostem aż 
o osiem oczek w stosunku do marca br. 
Zestawienie zamyka „Przegląd Sporto-
wy” z liczbą 414 cytowań.

TYGODNIKI I DWUTYGODNIKI

Miejsce pierwsze ze wzrostem o cztery 
pozycje zajęła „Gazeta Polska”, cyto-
wana 1,1 tys. razy. Za nią tygodnik 
„Sieci” z liczbą 758 powołań. O dwie 

pozycje wyżej w stosunku do marca 
br. uplasował się „Wprost” (415 wzmia-
nek), na który licznie się powoływano 
szczególnie w kwestii opublikowa-
nych na łamach tygodnika informacji 
o zbieraniu podpisów przez działaczy 
mazowieckiej PO pod apelem wzy-
wającym Borysa Budkę do ustąpienia 
ze stanowiska. Trzecie miejsce zajął 
dwutygodnik „Viva!”, w którym ukazał 
się m.in. wywiad z prezenterem TVN 
Piotrem Kraśko. Ranking zamyka tygo-
dnik „Do Rzeczy”.

MIESIĘCZNIKI I DWUMIESIĘCZNIKI

Pierwsze miejsce rankingu zajmuje 
magazyn „Forbes”, cytowany łącznie 
285 razy. Kolejno drugą i trzecią pozy-
cję zajęły tytuły: „Press” i „Twój Styl”. 
Na miejscu czwartym, ze wzrostem 
o jedno oczko w kategorii, znalazł się 
edukacyjny miesięcznik „Perspekty-
wy”. Zestawienie zamyka zaś kwartal-
nik „Przekrój”, na który powoływano 
się w związku z wywiadem redakcji 
z Thomasem Vinterbergiem, który 
otrzymał nominację do Oscara za reży-
serię filmu „Na rauszu”.
Analizę częstotliwości cytowań 
poszczególnych mediów przez inne 
media przeprowadzono na podsta-
wie 50 103 przekazów pochodzących 
z monitoringu prasy, radia i telewizji, 
oraz portali internetowych, w których 
pojawiały się nazwy mediów praso-
wych; serwisów internetowych; stacji 
radiowych i telewizyjnych lub tytuły 
ich programów. Badanie dotyczy okre-
su 1-30 kwietnia 2021 roku.
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Carlos Ruiz Zafón  
„Miasto z mgły”  
Muza 

Młody chłopak odkrywa, że chce 
zostać pisarzem, kiedy jego opowie-
ści zaciekawiają bogatą dziewczynę, 
która skradła mu serce. Budowniczy 
ucieka z Konstantynopola z projek-
tami sekretnej biblioteki. Dziwny 

dżentelmen zachęca Cervantesa do napisania książki, jaka 
jeszcze nigdy nie powstała. Gaudí, płynący na pokładzie 
transatlantyku zachwyca się parą i światłem–materią, 
z której powinny być zrobione miasta.
„Miasto z mgły”, ostatnia książka hiszpańskiego pisarza 
Carlosa Ruiza Zafona (1964-2020), jest poszerzeniem 
literackiego świata Cmentarza Zapomnianych Książek. 
Ten zbiór jedenastu opowiadań pokazuje wszystkie cechy 
pisarstwa Zafona, ale subtelnie, jakby przez mgłę wszech-
obecną w jego literackich obrazach. Te opowieści mogłyby 
stać się elementami większej całości, a jednak pisarz puścił 
je wolno, dając im osobne życie. Może po to, by ukazały 
w pełni wyjątkowość jego prozy tym, którzy nie mieli 
jeszcze okazji zajrzeć do powieści mistrza?

E. G. Scott  
„Nic o mnie nie wiesz” 
Muza 

Rebecca nie wiedziała, czym jest 
miłość, dopóki nie poznała Paula, 
żonatego mężczyzny z mroczną 
przeszłością dorównującą jej własnym 
trudnym doświadczeniom. Podobne 
bolesne przeżycia zbliżyły ich do 

siebie i pchnęły ku gorącemu romansowi zakończone-
mu szczęśliwym małżeństwem. Dwadzieścia lat później 
tajemnice z wyniszczającą siłą trawią ich związek. Paul 
zdradza Rebeccę. Szybko jednak rozkoszna przygoda na 
boku zamienia się w coś zgoła innego, bo kochanka z co-
raz większą zuchwałością prześladuje Paula i jego żonę. 
Uzależniona od leków Rebecca odkrywa, że Paul chce ją 
porzucić. W odpowiedzi wymyśla misterny plan, który 
ma storpedować jego zamiary. Rozpoczyna się nieprzewi-
dywalna i stylowa gra w kotka i myszkę. 
Szokująca opowieść o niewierności i nielojalności, pełna 
nieoczywistych zwrotów akcji, która trzyma w napięciu 
i wciąga od pierwszej strony. Po skończonej lekturze 
zadasz sobie pytanie o to, czy na pewno dobrze znasz 
swojego męża albo żonę.

| DOBRE DO CZYTANIA

Ałbena Grabowska 
„Matki i córki” 
Marginesy

Prababka, babka, matka i córka zma-
gają się z przeszłością. Maria podążyła 
za mężem zesłańcem na Sybir. Sabina 
była więźniarką obozu koncentracyj-
nego Ravensbrück, przebywała na 

bloku, gdzie dokonywano eksperymentów medycznych 
na kobietach. Magdalena straciła ukochanego i samotnie 
wychowywała córkę w PRL-u. Lila żyje z piętnem dziecka 
niekochanego i uwikłanego w tajemnice. Każda z nich 
mierzy się z macierzyństwem w innych okolicznościach 
i dla każdej jest to doświadczenie przełomowe. 
W domu bez mężczyzn kłębią się sekrety, niewyjaśnio-
ne historie opowiadane przez żywych i martwych. Pod 
wpływem tych opowieści najmłodsza z bohaterek zasta-
nawia się, jakie dziedzictwo przekaże swoim dzieciom. 
Próbuje poznać przeszłość, ale co chwilę natrafia na mur 
niedopowiedzeń, kłamstw i przeinaczeń. Czy wystarczy 
oswoić własną historię, żeby przezwyciężyć strach przed 
bliskością? Cztery kobiety, których losy przeplatają się 
z historią XX wieku. 

A.J. Finn 
„Kobieta w oknie”  
W.A.B.

Anna Fox spędza dni, pijąc za dużo 
wina, oglądając stare filmy, wspo-
minając szczęśliwsze czasy… i szpie-
gując sąsiadów. Pewnego wieczoru 
widzi coś, czego nie powinna. Wie, 

co widziała? A może to tylko jej wyobraźnia? Kto jest 
w niebezpieczeństwie? Kto jest niebezpieczny? W tym 
diabolicznie porywającym thrillerze nikt – i nic – nie 
jest tym, czym się wydaje.
Jak napisał Stephen King, „Kobieta w oknie” jest inteli-
gentną, wyrafinowaną powieścią psychologiczną, która 
przypomina najlepsze z dzieł Hitchcocka. On sam od ręki 
kupiłby prawa do filmu. Powieść czerpiąca z najlepszej kla-
syki literatury i kina noir, która już na wiele tygodni przed 
premierą wzbudzała emocje wśród czytelników, dzienni-
karzy, recenzentów i o której napisano:„Nieodkładalna”. 
„Kobieta w oknie” doczekała się ekranizacji (film dostęp-
ny w Netfliksie) z Amy Adams, Julianne Moore i Gary 
Oldmanem w rolach głównych. Na całym świecie 
sprzedano już milion egzemplarzy tej książki.   
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Domy i ogrody
ZAINSPIRUJ SIĘ!

Najnowszy numer magazynu Czas na Wnętrze Wydanie Specjalne możesz zamówić u swojego kolportera

WYDANIE SPECJALNE CZAS NA WNĘTRZE



| HISTORIA PRASY 

Pinokia stworzył 
dziennikarz

Collodi to, nawiasem mówiąc, 
pseudonim włoskiego publicy-
sty, wzięty od nazwy miasta, 
z którego pochodziła jego matka. 
Tak naprawdę autor „Pinokia” 
nazywał się Carlo Lorenzini 
i pod tym nazwiskiem był znany 
przez większość swojego życia. 
Sam chyba nie przeczuwał, że 
opowieść o drewnianym chłop-
cu przyniesie mu sławę, skoro 
zdecydował opublikować ją pod 
pseudonimem. W pierwszej kolej-
ności uważał się za dziennikarza, 
a nie pisarza dla dzieci.       

NIE CHCIAŁ ZOSTAĆ KSIĘDZEM

Carlo Lorenzini urodził się w 1826 
r. we Florencji, jako syn kucharza 
i krawcowej. Rodzice chcieli, żeby 
został księdzem, jemu jednak 
wcale nie uśmiechała się kariera 
duchownego. Wolał pisać, tym 
bardziej że polityka oraz kultura budziły jego zaintereso-
wanie, a prasa była najlepszym forum do komentowania 
bieżących wydarzeń. Zadebiutował, i to z powodzeniem, pod 
koniec 1847 r. w piśmie „Rivista di Firenze” jako recenzent 
teatralny. Miał lekkie pióro, co podobało się czytelnikom, 
więc niedługo potem udostępniono mu łamy magazynu 
„L̀ Italia Musicale”, gdzie z kolei pisał o muzyce.  
Rok później Lorenzini zdecydował się wspólnie z przyja-
ciółmi założyć pierwszą we Włoszech satyryczną gazetę 
„Il Lampione”. Pierwszy numer ukazał się 13 lipca 1848 
roku. „<Il Lampione> szybko dotarł do prostego czytelni-
ka nie tylko we Florencji, ale też w: Sienie, San Miniato, 
Livorno, Empoli, Pistoi, Arezzo i Marradi. Bez wzniosłych 
sformułowań, z tekstami antykomunistycznymi i współ-
czującymi niedoli ludzkiej, czytany był <od deski do deski>. 
Prześmiewcza i czytelna grafika trafiała we wszystkie, 
nawet te wybredna gusta. Serwowano tu od razu wysoki 
poziom, co spowodowało napływ kolejnych autorów” – 
pisze prasoznawczyni Małgorzata Dwornik. Ostra satyra 
nie podobała się jednak władza i po roku gazeta została 

zamknięta. W sumie  ukazały się 
222 numery.  

MISTRZ ORYGINALNEGO JĘZYKA

Kolejnym tytułem prasowym, 
który powołał do życia Lorenzini, 
był tygodnik „Lo Scaramuccia” 
(„Potyczka”). Wystartował w 1853 r. 
i poświęcony był przede wszystkim 
sprawom kultury. Liczył zaledwie 
cztery strony, ale oceniany był bar-
dzo wysoko. Jeszcze raz oddajmy 
głos Małgorzacie Dwornik: „Lo-
renzini rozwinął skrzydła. Przez 
kolejne sześć lat pisał, krytykował 
i omawiał dzieła literackie, sztuki 
teatralne, spektakle muzyczne. Jed-
nak z czego szczególnie zasłynęła 
<Lo Scaramuccia> to dwa działy: 
Macchiette (Plamki) charakteryzu-
jący osobowości i charaktery ludz-
kie i Dintorni caricaturali (Karyka-
tura otoczenia) opisy sytuacyjne. 

Tematy zaczęte w <Il Lampione> tu osiągnęły szczyty dosko-
nałości dziennikarstwa satyrycznego, karykatury literackiej, 
satyry społecznej i co najważniejsze oryginalnego języka. Carlo 
był w tym mistrzem”. 
W późniejszym okresie Lorenzini, rozczarowany włoską 
polityką, zajął się literaturą dziecięcą. Najpierw tłumaczył 
na język włoski francuskie bajki i baśnie, m.in. Charlesa 
Perraulta. W 1881 r. narodził się Pinokio – jego przygody 
opisywał co tydzień pod pseudonimem Carlo Collodi na 
łamach „Giornale per i bambini” („Dziennik dla dzieci”). 
Sympatyczna i łobuzerska postać Pinokia posłużyła mu 
do prezentowania własnych przekonań. Zapewniła też 
autorowi światową sławę. Dzisiaj wszyscy pamiętają Carlo 
Collodiego – pisarza dla dzieci, a dziennikarza Carlo Loren-
ziniego jedynie nieliczni.   
Collodi zmarł nagle we Florencji 26 października 1890 roku 
w wieku 63 lat i tam został pochowany.

GK 
W TEKŚCIE WYKORZYSTANO INFORMACJE Z ARTYKUŁU MAŁGORZATY DWORNIK, 

ZAMIESZCZONYM NA PORTALU REPORTERZY.INFO

Któż z nas nie zna książki o wystruganym z drewna chłopcu imieniem Pinokio? Ale już dużo mniej 
osób wie, że Carlo Collodi, autor przygód Pinokia, zanim napisał dzieło, które zapewniło mu 
nieśmiertelność, był przede wszystkim dziennikarzem i wydawcą prasowym.    

Carlo Collodi na rysunku z 1890 r.
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Egzotyczne wyprawy na razie pozostaną w sferze 
planów, bo w pracy czeka cię urwanie głowy. 
Nerwowy nastrój minie w połowie miesiąca, 
a pomoc przyjdzie z nieoczekiwanej strony.  
Pilnuj koniecznie swego partnera! 

Nie zabraknie ci sił, energii, wiary w siebie, 
a do tego sprzyjać będzie ci szczęście. Poradzisz 
więc sobie z każdym zadaniem. Z bliskimi 
będziesz się mijać w biegu. W miłości inicjatywa 
należy do ciebie. 

Poczujesz, że nie ma dla ciebie rzeczy 
niemożliwych. Wejdziesz w rolę lidera i na 
czele zespołu zrealizujesz wszystkie ambitne 
pomysły. Uważaj jednak, by nie przecenić swoich 
możliwości. Amor już napina łuk...
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Z rodziną dogadasz się w najbardziej drażliwych 
sprawach. A przyjaciele dotrzymają ci 
towarzystwa, nawet jeśli spędzać będziesz urlop 
na własnym balkonie. Na miłość raczej nie licz, 
ale za to nowa praca znajdzie cię sama. 

Możesz czuć się, Panno, osłabiona i mieć mniej 
energii, dlatego to najlepszy czas na urlop. 
Weź przynajmniej „wolne” od domowych 
obowiązków. Partner czule się tobą zaopiekuje, 
a rodzina zejdzie ci z oczu.

Nic nie będzie szło zgodnie z planem, ale nie trać 
głowy. W kryzysowych sytuacjach udowodnisz, 
na co cię stać. Życie rodzinne może cię 
przytłoczyć, za to partner dla odmiany chodzić 
będzie jak w zegarku. 
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Umiejętnie lawirując pośród firmowych intryg 
i plotek, osiągniesz swój cel. Nie zniżaj się tylko 
do tego typu metod. Znajomi wyjadą, lecz nie 
będziesz się nudzić. Młot w dłoń! Remont  
nie może dłużej czekać.

Zamiast o obowiązkach, myśleć będziesz 
o niebieskich migdałach, może więc lepiej nie 
rzucać się szefowi w oczy lub po prostu wyjechać 
na urlop. Zobaczysz świat z zupełnie innej strony 
i poznasz kogoś interesującego.

W firmie niewiele zdziałasz. Potrzebujesz 
odpoczynku, bez żalu urwiesz się więc na kilka 
dni, by w samotności pochodzić po górach lub 
kontemplować morskie fale. Wymarzona druga 
połowa jest coraz bliżej.
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Spadną na ciebie nowe obowiązki, ale nie 
martw się. Szef wynagrodzi twój trud premią 
lub awansem. Mimo to trzymaj się z dala 
od wyprzedaży, inaczej zobaczysz w portfelu dno. 
Przed miłością nie dasz rady uciec.

Więcej ruchu, zdrowsze jedzenie, czas 
na świeżym powietrzu. Będziesz więc wyglądać 
i czuć się rewelacyjnie. Nikt ci się nie oprze. Szef 
spojrzy na ciebie z uznaniem, a rodzina wreszcie 
zacznie się z tobą liczyć.

Zamiast brać na siebie cudze obowiązki, 
podrzucisz kolegom trochę swoich i... wyjedziesz 
na wakacje. Wiele radości przyniosą ci spotkania 
z dziećmi lub wnukami. Nie ufaj osobom, których 
dobrze nie znasz. 

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

www.                      .pl



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

Są już wakacje, dlatego przygotowaliśmy 
dla Was quiz głównie geograficzny. Mamy 
nadzieję, że podczas urlopu uda Wam się 
zobaczyć któreś z miejsc, o które pytamy 
w quizie. Prawidłowe odpowiedzi jak zawsze 
znajdują się na dole strony. Zapraszamy do 
zabawy!   

Quiz
1. Most Tower Bridge znajduje się w:
a) Nowym Jorku
b) San Francisco 
c) Londynie 

2. Monumentalny Pomnik 
Odkrywców z Henrykiem 
Żeglarzem można zobaczyć w:

a) Lizbonie
b) Barcelonie
c) Amsterdamie 

3. Językiem urzędowym w Andorze 
jest:

a) kataloński
b) hiszpański
c) francuski 

4. Najwyższy szczyt Tatr to:
a) Kasprowy Wierch 
b) Gerlach
c)  Łomnica

5. Wzgórze Wyszehrad znajduje się w:
a) Bratysławie
b) Karlovych Varach      
c) Pradze     

6. Toskania to region:
a) Włoch
b) Francji 
c) Hiszpanii 

7. Wyspa Krk, którą z lądem łączy 
most, należy do:  

a) Słowenii
b) Chorwacji
c) Czarnogóry 

8. Żeby zobaczyć słynną „Mona 
Lisę”, trzeba pojechać do:  

a) Rzymu
b) Paryża
c) Berlina

9. Ruchome wydmy znajdują się na 
terenie:

a) Wolińskiego Parku Narodowego  
b) Słowińskiego Parku Narodowego 
c) Białowieskiego Parku Narodowego

10. Do siedmiu nowych cudów 
świata należy: 

a) wieża Eiffla  
b) Kreml        
c) Koloseum  

Ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.).
8-10 pkt. /10 – Znakomicie! Możesz się pochwalić dużą wiedzą geograficzną. 
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.

wakacyjny
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SLS. Jest to 100-metrowa najsilniejsza rakie-
ta z bezzałogową kabiną kosmiczną Orion. 
Ten pierwszy etap będzie kosztował NASA 
aż 4 miliardy dolarów. Kolejny etap misji, 
nazwany Artemis 2, zakłada w 2023 roku 
wykonanie załogowego lotu wokół Księżyca. 

STACJA NA KSIĘŻYCU
Następny etap, Artemis 3, zakłada wysła-
nie na Księżyc dwójki astronautów, których 
misja miałaby zakończyć się wylądowaniem 
na jego powierzchni na okres około dwóch 
tygodni. W tym czasie mieliby roz-
począć prace nad budową stacji 
przejściowej dla astronautów, 
zwanej Gateway (Brama). Plano-
wana załogowa stacja kosmiczna 
zostanie umieszczona w prze-
strzeni w pobliżu Księżyca i będzie 
następcą obecnie użytkowanej 

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

Program Artemis: 
Powrót człowieka na Księżyc
Czy po 50 latach ludzie powrócą na Księżyc? Zakłada się, że jeszcze nie 
w tym roku, ale już za kilka lat, będziemy mieli kolonię podobną do tej…

Cel programu Artemis, nazwanego na 
cześć Artemidy, greckiej bogini łowów 

i przyrody, zakłada powrót ludzi i założe-
nie bazy na Księżycu. W przeciwieństwie 
do wcześniejszego programu Apollo, gdzie 
w skład załóg wchodzili wojskowi, program 
Artemis ma być w głównej mierze złożony 
z naukowców. W skład załogi ma wcho-
dzić co najmniej jedna kobieta. Wracamy 
na Księżyc w celach badawczych i ekono-
micznych. Poszukujemy również inspiracji 
dla nowego pokolenia kosmicznych od-
krywców. Pierwsza baza ma być również 
krokiem ku zasiedleniu Czerwonej Planety 
– powiedział Jim Bridenstine z NASA.

NIEZWYKŁY CZAS DLA LUDZKOŚCI
W tym roku w ramach misji Artemis I NASA 
planuje wysłać na orbitę Srebrnego Globu 
(tzw. Distant Retrograde Orbit, DRO) rakietę 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). 
W budowę stacji Gateway będą zaangażo-
wane Stany Zjednoczone, Kanada, Europa, 
Rosja i Japonia. Gateway będzie pośrednim 
etapem w budowie kolejnej planowanej sta-
cji Deep Space Transport (DST), która zosta-
nie przetransportowana na orbitę Marsa. 

Kolejne misje zakładają powrót ludzi i ko-
lonizację Srebrnego Globu. Na biegunie po-
łudniowym Księżyca planowana jest budowa 
podstawowej infrastruktury, która z czasem 
ma się przekształcić i rozbudować w dużą 
kolonię. Budowa stacji i stawianie podwalin 
pod przyszłą bazę na powierzchni Księżyca 
zaplanowano na lata 20. XXI wieku.            

(RED)

Allegro Punkty 
w salonikach Kolportera
Kolporter rozpoczął współpracę z Allegro, liderem 
sprzedaży internetowej w Polsce. Saloniki, jako 
pierwsza zorganizowana sieć, zostały włączone 
w program Allegro Punktów, czyli placówek, 
w których klienci mogą odebrać przesyłkę już dzień po 
nadaniu.

Allegro uruchomiło partnerską sieć punktów odbioru
– Allegro Punkty w maju br. Tym samym rozwija 
i wzmacnia dostępną dla klientów platformy największą 
w Polsce sieć, liczącą obecnie 31 tys. punktów odbioru 
i automatów paczkowych.
– Równie ważnym powodem, co cena i wybór, stała się 
wygodna i szybka dostawa przez kuriera wprost pod nasze 
drzwi lub do zlokalizowanego w pobliżu punktu odbioru. 
Już dziś ok. 80% przesyłek trafia do klienta Allegro w ciągu 
1-2 dni od zamówienia. Partnerska sieć zapewni naszym 
klientom odbiór przesyłek już dzień po nadaniu paczki, 
a dzięki współpracy z firmą Kolporter udostępniamy 
niemal 600 nowych punktów znajdujących się w pobliżu 
osiedli, pasaży czy galerii handlowych – mówi Łukasz 

Szczepański, dyrektor DEX w Allegro.
Koszt dostawy do Allegro Punktu w sieci Kolporter wynosi 
8,99 zł – to bardzo atrakcyjna stawka, gdy weźmiemy pod 
uwagę, że przesyłka trafia do punktu z szybkością dostawy 
kurierskiej. Dostawa i zwrot, których wartość zamówienia 
od jednego sprzedawcy wyniesie min. 40 zł, są bezpłatne dla 
kupujących w ramach Allegro Smart!. Dużą zaletą sieci Allegro 
jest możliwość nadania i śledzenia paczki na jednej platformie.
Zarówno klient, jak i sprzedawca nie muszą korzystać 
z żadnych dodatkowych narzędzi czy aplikacji.
– Współpraca z Allegro jest dla nas istotna z co najmniej 
kilku powodów. Przede wszystkim oferujemy naszym 
klientom usługę, która cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Coraz więcej osób robiąc zakupy w Internecie korzysta 
z możliwości odbioru przesyłki w wybranym punkcie 
stacjonarnym. Skala sieci Kolportera i jej rozłożenie na 
mapie Polski zapewnia dostępność do tego typu usługi 
bardzo wielu osobom. Co ważne – saloniki są jednymi 
z nielicznych punktów sprzedaży, które są czynne od 
wczesnych godzin porannych aż do wieczora – mówi 
Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolportera.
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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 Kolporter, jako pierwszy dystrybutor prasy w Polsce, 
na czas wakacji uruchomił tzw. sezonowe punkty sprzedaży, 
czyli specjalne wózki do sprzedaży prasy nad Bałtykiem. Było ich 
dwadzieścia, a zostały wykonane we własnej stolarni Kolportera. 
W następnych latach wózki z prasą, już w znacznie większej licz-
bie, w sezonie letnim można było zobaczyć nie tylko na nadmor-
skich plażach, ale także nad jeziorami.  
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Do wykorzystania na stacjach paliw…
Lepsza ekspozycja = wzrost sprzedaży

NOWY NOŚNIK 
NA KOLEKCJE
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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


