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tylu Polaków jest dotkniętych 
depresją, wywołaną przez sytuację 
pandemii koronawirusa.

liczba MiesiĄca

oD WyDaWcy | 

stres nasz powszedni

od około 1,5 roku żyjemy w stanie permanentnego stresu. to jeden z efektów pandemii 
koronawirusa, z którą nadal zmaga się cały świat. ten nasz stres powszedni, do którego 
poniekąd zdążyliśmy się już przyzwyczaić, ma oczywiście różne stopnie nasilenia, objawia 
się w różnej formie, nie zawsze też zdajemy sobie z niego sprawę. ale on jest i działa rów-
nie podstępnie, jak wirus.
Badania przeprowadzone na Wydziale Psychologii uniwersytetu Warszawskiego pokazują 
wyraźnie, jak destrukcyjny okazał się dla naszej psychiki pandemiczny stres. Depresja do-
tknęła ok. 1 miliona Polaków, z różnego rodzaju problemami o podłożu psychicznym zmaga 
się ok. 40 proc. nastolatków. Nigdy wcześniej tak wiele osób nie potrzebowało pilnej 
pomocy psychologów i psychiatrów. Próbujemy również sami sobie poradzić ze swoimi 
emocjami, oswoić lęki, zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego chętnie sięgamy 
po specjalistyczne czasopisma i poradniki. Rynek prasowy oczywiście stara się wyjść 
naprzeciw tym potrzebom – wydawcy przygotowują szereg dodatków, wydań specjalnych 
itp. Piszemy o tym w artykule „Psycholog pierwszej potrzeby”, który jest tematem numeru 
wrześniowego „Naszego Kolportera”. 
Polecam Państwu również artykuł omawiający wyniki rankingu mediów najbardziej 
rzetelnych w zakresie informowania o pandemii CoViD-19. trzy pierwsze miejsca zajęły: 
„Polityka”, „Newsweek” i tVN24. W czołowej dziesiątce znalazły się także m.in. „National 
Geographic” i „Gazeta Wyborcza”, miejsce 12 zajął „tygodnik Powszechny”, 13 – „fakt”, 
a 16 – „Rzeczpospolita”. W artykule „Rzetelnie o pandemii” omawiamy nie tylko wspomnia-
ny ranking, ale też prezentujemy opinie przedstawicieli mediów, które znalazły się w jego 
czołówce. 
Rodziców dzieci w wieku szkolny, ale nie tylko, zachęcam do zapoznania się z artykułem 
„Prasa dla ucznia”. Na naszym rynku prasowym ukazują się od lat czasopisma, które 
w profesjonalny sposób wspierają proces edukacji, pomagają nie tylko uczniom, ale także 
rodzicom i nauczycielom. Po jakie tytuły warto, a wręcz należy sięgnąć by zadbać o eduka-
cję swojego dziecka, piszemy właśnie we wspomnianym artykule. 

Zapraszam do lektury. 

Dariusz Materek
Redaktor Naczelny

W najbliŻszych nuMerach: 

jesienne dobre rady – kulinaria, moda, 
a może zdrowie? Czego dziś szukamy w prasie 
poradnikowej? jak zmieniły się nasze 
oczekiwania?

opowiedzieć naukę – jak przygotowywane są 
czasopisma, które starają się w przystępny 
sposób objaśnić nawet najbardziej 
skomplikowane problemy świata nauki.

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

1 mln

NasZ KolPoRteR 09/2021

3



R
E

K
L

A
M

A

T-Racers seria 2! 
Najszybsi kierowcy powracają
Odkryj na nowo emocjonujący świat wyścigów 
T-Racers! Kierowcy z Turbo City ścigają się ze 
sobą przeżywając ekscytujące przygody. Dzięki 
niezwykłym mocom samochodów wyścigowych 
mają dodatkowe narzędzia, które pomagają im 
pokonać rywali.

Miksuj i ścigaj się!
W 2. serii T-Racers czeka na Ciebie aż 8 nowych kierowców, a każdy z nich 
ma swój niepowtarzalny charakter. Na przykład Dusty Wheels pasjonuje się 
archeologią, Cool Flip specjalizuje się w jeździe na oblodzonej powierzchni, 
a Nitro Cop, wspaniały policjant, opiekuje się mieszkańcami miasta. Wśród nich 
znajduje się również Golden Kraken, niebezpieczny i bezkompromisowy kierowca, 
który wygląda jak duch pirata i lubi straszyć przeciwników. 
W każdym T-Racers Turbo Wheel w kilku saszetkach ukryty jest jeden 

z kierowców oraz różne części jednego samochodu. 
Złóż z części własny samochód wyścigowy i pamiętaj, 
że każdą część T-Racers, również koła, możesz 
wymieniać z innymi T-Racersami. W ten sposób można 
stworzyć ponad 500 różnych kombinacji 
pojazdów!
Weź udział w niesamowitych wyścigach 
T-Racers i nie daj się wyprzedzić 
rywalom. Odwiedź nas na stronie 
www.t-racers.com.

W każdym T-Racers Turbo Wheel w kilku saszetkach ukryty jest jeden 
z kierowców oraz różne części jednego samochodu. z kierowców oraz różne części jednego samochodu. 

Złóż z części własny samochód wyścigowy i pamiętaj, 
że każdą część T-Racers, również koła, możesz 
wymieniać z innymi T-Racersami. W ten sposób można 
stworzyć ponad 500 różnych kombinacji 
pojazdów!
Weź udział w niesamowitych wyścigach 
T-Racers i nie daj się wyprzedzić 
rywalom. Odwiedź nas na stronie 
www.t-racers.com.

T-Racers seria 2! 
Najszybsi kierowcy powracająNajszybsi kierowcy powracają
Odkryj na nowo emocjonujący świat wyścigów Odkryj na nowo emocjonujący świat wyścigów Odkryj na nowo emocjonujący świat wyścigów Odkryj na nowo emocjonujący świat wyścigów 
T-Racers! Kierowcy z Turbo City ścigają się ze T-Racers! Kierowcy z Turbo City ścigają się ze 
sobą przeżywając ekscytujące przygody. Dzięki sobą przeżywając ekscytujące przygody. Dzięki 
niezwykłym mocom samochodów wyścigowych niezwykłym mocom samochodów wyścigowych 
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Prasa Dla 
ucznia
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wydawcy czasopism 
edukacyjnych.
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Psycholog 
pierwszej 
potrzeby

Badania czytelnictwa, prowadzone 
w czasie pandemii, potwierdzają 
rosnące zapotrzebowanie na różnego 
rodzaju wsparcie psychologiczne – ta 
właśnie tematyka stała się w ostat-
nich miesiącach bardzo poszukiwana. 
Zdaniem wydawców w widoczny 
sposób zmieniły się priorytety czytel-
niczek i czytelników, pojawiło się wiele 
nowych obaw oraz refleksje dotyczące 
przewartościowania w życiu. Wiele 
czasopism powiększyło sekcje psycho-
logiczne, wprowadziło nowe kolumny 
i cykle.

oswajanie lęków

Zdaniem wielu wydawców zaintere-
sowanie szeroko pojętą tematyką psy-
chologiczną rosło systematycznie od co 
najmniej kilku lat. Pandemia spowodo-
wała jednak, że tego typu treści stały 
się dla wielu odbiorców „artykułami 
pierwszej potrzeby”.
– Myślę, że chęć zrozumienia swojego 
życia, działania, zachowań, pragnienie 

szczęścia czy spełnienia i poszukiwa-
nie sposobów na to, by swoje życie 
uczynić lepszym, by pokonywać 
trudności, podejmować lepsze decy-
zje zawsze były ważne dla pewnego 
kręgu osób. I z roku na rok ten krąg 
się poszerza. Rozwój cywilizacyjny 
pociąga za sobą zmiany, za którymi 
nie nadążamy, gubimy się, bardziej od-
dalmy się od dobrostanu, niż do niego 
zbliżamy. Większy dobrobyt sprawił, 
że chociaż nadal bardzo skupiamy się 
na materialnej sferze życia, to jednak 
coraz bardziej chcemy zrozumieć sens 
tego wszystkiego, co robimy – uważa 
Iwona Zabielska-Stadnik, redaktor 
naczelna magazynów: „Newsweek 
Psychologia”, „Newsweek Psychologia 
Dziecka” i „Newsweek Psychologia 
Nastolatka” (wydawca: Ringier Axel 
Springer Polska). – Pandemia zatrzy-
mała nas w miejscu, w którym spadło 
na nas jeszcze więcej niewiadomych, 
jeszcze więcej lęków. Wielu z nas zo-
baczyło to, czego wcześniej nie chciało 

f
o

t.
 G

e
t

t
y

iM
a

G
e

s

widzieć. I nagle nie mamy dokąd uciec 
przed tym, co trudne. Zostaliśmy sami 
i musimy się z tym zmierzyć. Ale jak to 
zrobić? Ludzie zaczęli szukać pomocy, 
wsparcia, odpowiedzi. Siłą rzeczy psy-
chologia wreszcie wyszła z cienia. Na 
szczęście wiele osób szuka odpowiedzi 
w wiarygodnych, jakościowych źró-
dłach informacji, a nie u domorosłych 
„psychologów”, których nie brakuje 
w Internecie – dodaje. 
– Tematyka psychologiczna jest 
i zawsze była niezwykle ważna dla 
czytelniczek magazynów kobiecych. 
Pandemia oraz związane z nią obawy 
i lęki spowodowały widoczny wzrost 
zainteresowania takimi treściami. 
Żyjemy w trudnych czasach: ciągłe 
obostrzenia, brak kontaktu z inny-
mi ludźmi oraz masa negatywnych 
emocji, których nie ma jak rozładować. 
Czytelniczki oczekują teraz więcej 
artykułów związanych z bieżącą 
sytuacją i wynikającymi z niej proble-
mami. Potwierdzają to nasze badania 
– zauważa Agnieszka Wierzbicka, 
Editor in Chief w wydawnictwie Burda 
Media Polska sp. z o.o. Opowiada 
również o badaniach, które w trakcie 
trwania pandemii wydawnictwo, 
wspólnie z agencją SW Research, prze-

badania prowadzone m.in. przez zespoły naukowców 
z uniwersytetu Warszawskiego, Dolnośląskiej szkoły Wyższej 
i innych ośrodków akademickich pokazały jak potężny 
wpływ miała i ma pandemia na naszą psychikę. szacunkowe 
dane mówią o ok. 1 mln dorosłych Polaków dotkniętych 
depresją i ok. 40 procentach nastolatków zmagających się 
z problemami natury psychicznej i psychologicznej. znacząco 
rośnie zapotrzebowanie na pomoc psychologów, a wraz z nim 
zainteresowanie wydawnictwami o tej tematyce. 

NasZ KolPoRteR 09/2021
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Psycholog 
pierwszej 
potrzeby

prowadziło dla magazynu „Claudia”, 
aby poznać preferencje tematyczne 
swoich czytelniczek. – Okazało się, że 
dział „Sztuka Życia”, poświęcony te-
matom psychologicznym jest dla nich 
najważniejszy w magazynie. Zwra-
cają uwagę na teksty, które pomagają 
poradzić sobie z nową sytuacją, uporać 
się z codziennymi problemami. Cenią 
zróżnicowaną tematykę, dlatego 
w każdym numerze proponujemy 
szeroki wachlarz tematów. Piszemy 
o tym, jak radzić sobie z lękami, gdzie 
odnaleźć spokój, jak poprawić 
swoje relacje z bliskimi, ale także 
gdzie szukać wsparcia po utracie 
pracy, jak zmienić zawód, jak nie 
wpaść w pułapkę negatywnego 
myślenia. O troskach, radościach, 
wyzwaniach i sukcesach. Nie 
boimy się także poruszania te-
matów trudnych. Bardzo ważne 
są obecnie także problemy doty-
czące dzieci. Wiele z nas obawia 
się, że pandemia i ciągły strach 
przed tym, co może się zda-
rzyć, będzie mieć wpływ na ich 
dorosłe życie. Istotne jest więc, 
by pisać o stresie i radzeniu sobie 
z nim, nie tylko w kontekście 
dorosłych, ale także dzieci i na-
stolatków – twierdzi Agnieszka 
Wierzbicka.
Podobne wyniki, prowadzonych 
przez siebie badań czytelnictwa 
uzyskali również inni wydawcy. 
– Badania czytelnicze, przepro-
wadzane po wybuchu pandemii, 
pokazały, że czytelniczki szukają 
artykułów, które pomogą im uporać 
się ze stresem i niepewnością, osamot-
nieniem związanymi z nową sytuacją. 
Starsze osoby musiały zmierzyć się 
z nagłym poczuciem osamotnienia. 
Na młodsze panie spadły dodatkowe 
obowiązki. Praca i szkoła zdalna prze-
organizowała życie rodzin. Z naszej 
strony odpowiedzią na tę potrzebę 
było m.in. wprowadzenie w miesięcz-
niku „Świat Kobiety” cyklu „Rozmowy 
na niespokojne czasy”, w którym 
razem z ekspertami staraliśmy się 
przeprowadzić czytelniczki przez 
najtrudniejsze tematy – mówi Ewa 
Kustroń-Zaniewska, redaktor naczel-
na magazynów „Kobieta i życie” oraz 
„Świat Kobiety” (Wydawnictwo Bauer). 

prasa jak lustro

Wyniki badań czytelników i czytel-
niczek, prowadzone przez wydawców 
różnych czasopism są całkowicie 
zgodne z wnioskami naukowców i psy-
chologów. Prasa okazała się swoistym 
lustrem, w którym odbiły się wiernie 
wszystkie zmiany, spowodowane przez 
pandemię.
– W każdym numerze cotygodnio-
wego magazynu „Wysokie Obcasy”, 
a także w miesięczniku „Wysokie 

Obcasy Extra”, periodyku „Wysokie 
Obcasy Praca” oraz na łamach specjal-
nych numerów publikujemy artykuły 
o tematyce psychologicznej. Dotyczą 
one relacji z innymi ludźmi, związków 
z partnerami, dziećmi czy wyzwań 
w pracy. Widzimy, jak pandemia po-
głębiła to zainteresowanie. Zamknięci 
przez długi czas w domu, skazani na 
bliskość z członkami rodziny przewar-
tościowaliśmy własne relacje i zaczęli-
śmy bliżej przyglądać się samym sobie, 
partnerom i dzieciom. To szansa na 
poprawienie stosunków w rodzinie, 
ale też zbudowanie własnej tożsamości 
– mówi Aleksandra Klich, dzienni-
karka i redaktorka naczelna sobot-
niego magazynu „Wysokie Obcasy” 
oraz miesięcznika „Wysokie Obcasy 

Extra” (Wydawnictwo Agora). – Nie-
stety trwająca pandemia pogorszyła 
kondycję psychiczną ludzi, przybyło 
chorób psychicznych, w tym depresji, 
chorób dwubiegunowych i uzależnień, 
zarówno w przypadku dorosłych, jak 
i dzieci. Nasi czytelnicy szukają na ła-
mach „Wysokich Obcasów” świadectw 
i opowieści ludzi, którzy zmagają się 
z własnymi chorobami oraz bliskich, 
ale również praktycznych, użytecz-
nych i rzetelnych porad ekspertów 
– dodaje. 

– W czasie pandemii nasiliły 
się takie zjawiska jak przemoc 
w rodzinie, rozstania i rozwo-
dy, depresja, kłopoty z dziećmi. 
Powszechne stały się obawy 
o zdrowie swoje i bliskich, poczu-
cie bezradności, braku wpływu 
na rzeczywistość i tu powstała 
przestrzeń do działań dla psycho-
logów – zauważa z kolei Urszula 
Zubczyńska, redaktor naczelna 
„Przyjaciółki”, „Pani domu” i „Po-
radnika domowego” (Wydawnic-
two Bauer). 
Joanna Rajpert-Kuźnicka, 
redaktor naczelna „Tiny”, „Naj” 
i „Olivii” (Wydawnictwo Bauer) 
stwierdza natomiast: – Zmalało 
poczucie bezpieczeństwa, doszły 
do głosu gniew, poczucie bezrad-
ności, nowe lęki, a „stare” obawy 
mogły się nasilić. Pandemiczna 
rzeczywistość wywoływała wiele 
niepokojów, stresu, dotyczące-
go także wpływu pandemii na 

wszystkie dziedziny naszego życia – od 
obaw o zdrowie bliskich, swoje, przez 
te dotyczące sytuacji zawodowej, nie-
możności zaplanowania czegokolwiek 
po konieczność przemodelowania życia 
rodzinnego, radzenia sobie z jego prze-
organizowaniem, z emocjami najbliż-
szych. Zaczęły nam towarzyszyć stany 
emocjonalne, których wcześniej nie 
doświadczaliśmy, wzmacniane jeszcze 
przez izolację, ograniczenie kontaktów. 
Trudno było poradzić sobie z odczuwa-
nymi emocjami, przewlekłym stresem. 
To wywołało chęć szukania wyjaśnień, 
wskazówek, metod obrony przed złą 
formą psychiczną.
Podobnego zdania jest Sylwia Smyl, 
szef Pionu Psychologia w redakcji 
czasopism „Psychologia w praktyce” 

Zdaniem eksperta
Dr Beata Rajba, Dolnośląska Szkoła 
Wyższa: 
 – Stres, niepewność, poczucie zagroże-
nia, objawy nasilonych lęków i depresji 
towarzyszą wielu z nas od początku 
pandemii koronawirusa. Po fazie szoku, 
a potem próbach adaptacji, znajdujemy 
się na etapie zmęczenia i negacji. Jak 
pokazują badania PAN, wśród polskich 
ankietowanych, którzy jeszcze przed 
pandemią cierpieli na zaburzenia psy-
chiczne, 54 proc. odczuło pogorszenie 
stanu z powodu pandemii. Czynnikiem 
najbardziej zwiększającym pogorszenie 
nastroju było poczucie braku kontroli 
(90 proc.), a następnie płeć żeńska (70 
proc.) i brak interakcji z innymi (56 
proc.). Grupą szczególnie narażoną na 
negatywne oddziaływanie skutków 
pandemii są też nastolatki i dzieci. 
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i „Charaktery” (wydawca: Forum Media Polska sp. z o.o.). – Na naszych 
łamach wiele pisaliśmy w ostatnich miesiącach o pandemii i proble-
mach, które uwypukliła – w relacjach zawodowych, rodzinnych, związ-
kach, w zakresie radzenia sobie z emocjami i innych. Widzimy, że dla 
wielu naszych czytelników są to treści interesujące. Na pewno pande-
mia wpłynęła na to, że więcej osób poszukuje odpowiedzi i „recepty” na 
problemy, które ich dotykają – mówi.

nie jesteŚ sama!

Czy i na ile prasowy poradnik psychologiczny może pomóc czytelni-
kowi, zwłaszcza w tak ekstremalnie trudnej sytuacji? Zdaniem wielu 
wydawców pandemia spowodowała, że funkcja edukacyjna i pomoco-
wa prasy zyskała na znaczeniu. Dodatkowo problemy z dostępem do 
wsparcia psychologicznego, a także funkcjonujące jeszcze w społeczeń-
stwie stereotypy dotyczące tego typu pomocy spowodowały, że wiele 
osób pomocy szukało właśnie w mediach. 
– Artykuł prasowy nie naprawi świata, ale maile od czytelniczek po 
lekturze naszych tekstów świadczą o tym, że trafny, uczciwy tekst 
może być inspiracją do zmiany, motywem, by w trudnej psychologicz-
nie sytuacji szukać profesjonalnej pomocy. Dokonaniem magazynów 
kobiecych jest zmiana nastawienia do psychoterapii. Jeszcze 20 lat temu 
słyszało się: „Nie pójdę do psychologa, nie jestem wariatką”. Czytelniczki 
uwierzyły, że zwrócenie się o pomoc psychologiczną jest tym samym, 
co pójście do dentysty – zauważa Jacek Szmidt, redaktor naczelny 
magazynu „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer). – Okres epidemii był cza-
sem próby naszej odporności psychicznej, wywołał kryzysy rodzinne 
i partnerskie, problemy z wychowaniem nastolatków. Stres związany 
z izolacją, lęk o zdrowie sprawiły, że potrzeba wsparcia psychologiczne-
go stała się priorytetem. Redakcja „Twojego Stylu” świadomie poszerzyła 
obszar działu psychologii, zwracając szczególną uwagę na pozytywny 
charakter publikacji, by dodawać czytelniczkom dobrej energii, a nie 
dołować. Za szczególnie istotne uważamy wspieranie kobiet w posta-
wach powrotu do realnych wartości: dbałości o więzi rodzinne, cenienia 
lokalności, dystansu do konsumpcyjnego stylu życia, który w czasie 
epidemii okazał się mało istotny. Świat trwałych wartości jest dla na-
szych czytelniczek przetrwalnikiem, fundamentem, na którym mogą 
się oprzeć czekając na lepsze czasy – dodaje. 
– Pomoc, jaką możemy zaoferować to przede wszystkim wskazanie kie-
runku, danie inspiracji, podniesienie na duchu. Czasem wprost wska-
zanie miejsc, fundacji czy instytucji zajmujących się profesjonalnym 
niesieniem pomocy w wybranej dziedzinie czy aspekcie. Na naszych 
oczach świat się zmienia. Zwłaszcza teraz po pandemii, w czasie kiedy 
doświadczyliśmy izolacji, pojawiły się nowe zagrożenia, a także nowe 
wyzwania. Nie dostajemy już oczywistych, jasnych odpowiedzi, żyjemy 
w świecie, w którym nic nie jest pewne. To naturalnie wymusza zmia-
ny w każdym obszarze, w myśleniu i działaniu. W materiałach pokazu-
jemy problemy z różnej perspektywy, od strony różnych poglądów czy 
przekonań. Zamieszczamy podpowiedzi, wskazówki, ale bez gotowych 
rozwiązań, zmuszamy do analizy i przemyśleń, do wybrania właściwej 
dla odbiorcy drogi – mówi z kolei Justyna Ogłozińska, dyrektor promo-
cji miesięcznika „Zwierciadło” i „SENS” (Wydawnictwo Zwierciadło).
– Z naszego doświadczenia wynika, że Czytelniczki bardzo potrzebują 
rady i pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów. Magazyn 
traktują jak mądrą przyjaciółkę, która ich nie ocenia ani nie osądza, ale 
daje wsparcie, motywację do zmian, a czasem po prostu niesie otuchę. 
Pomaga dostrzec kłopoty i znaleźć z nich wyjście. Oczywiście poważ-

| teMat MiesiĄca

osoby badane przejawiały najwyż-
sze nasilenie objawów depresji 
i lęku uogólnionego w maju i grud-
niu, natomiast najniższe w lipcu 
2020 roku.

W grudniu 2020 roku w grupie 
ryzyka klinicznego nasilnia depresji 
znajdowało się 29% kobiet i 24% 
mężczyzn.

W trakcie wiosennego lockdownu 
(początek maja 2020 r.) najwyższy 
poziom objawów depresji i lęku 
uogólnionego przejawiały oso-
by w wieku 18-24 lata, podczas 
gdy w grudniu najwyższy poziom 
objawów dpresji deklarowały osoby 
w wieku 35-44 lata.

objawy depresji i lęku uogólnionego 
wiązału się najsilniej z trudnościami 
doświadczanymi w domu (trudny-
mi relacjami z bliskimi, poczuciem 
braku prywatności, zmęczeniem, 
nadmiarem obowiązków) oraz nie-
pokojem i niepewnością związaną 
z rozprzestrzenianiem się epidemii.

mężczyzn.

24% 29%
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nych problemów nie da się rozwiązać na łamach magazynu. Gdy pisze-
my o depresji i innych zaburzeniach, zawsze dodajemy jak ważny jest 
kontakt z dobrym specjalistą. O tym nie można zapomnieć – stwierdza 
Agnieszka Wierzbicka z wydawnictwa Burda Media Polska. – Teksty 
o tematyce psychologicznej, nawet jeśli nie dają odpowiedzi na wszyst-
kie pytania, mogą być początkiem innego myślenia, impulsem do życio-
wych zmian, a także, w razie potrzeby, do poszukania profesjonalnej 
pomocy. Uważam też, że pisanie w otwarty sposób o trudnych, często 
wstydliwych problemach, pomaga przełamać barierę milczenia. Łatwiej 
wtedy oswoić niektóre tematy. Nasze Czytelniczki często mówią, że po 
przeczytaniu jakiegoś artykułu zrozumiały, że nie są same, inne kobiety 
też tak mają. To dodaje im odwagi i wiary w to, że nawet trudne proble-
my da się pokonać – wyjaśnia. 
Urszula Zubczyńska redaktor naczelna „Przyjaciółki”, „Pani domu” 
i „Poradnika domowego” (Wydawnictwo Bauer) jest zdania, że cza-
sopisma odgrywają bardzo ważną rolę w przywracaniu równowagi 
psychologicznej. – Mogą stać się katalizatorem, czy też motywatorem 
do podjęcia konkretnych kroków w życiu, podobnie jak w przypadku 
np. piosenki, zasłyszanego motta, przeczytanej książki niekoniecznie 
psychologicznej. Potwierdzają to listy od czytelników, nawiązujące do 
publikowanych artykułów – uważa. 
 Sylwia Smyl, z redakcji czasopism „Psychologia w praktyce” i „Charak-
tery” (Forum Media Polska) zwraca uwagą na mocny walor edukacyjny 
czasopism. – Tłumaczymy pojęcia i teorie psychologiczne, przekładamy 
je na znane czytelnikowi realia i problemy. Dzięki temu nasi odbiorcy 
mają okazję, aby dowiedzieć się czegoś nowego. Odbiorca, czytając w ga-
zecie o pewnym zagadnieniu, czy problemie, może także uzmysłowić 
sobie, że ten problem być może dotyczy także jego. De facto „otwiera-
my oczy” naszym czytelnikom na to, co niekiedy może być dla nich 
zakryte, nieuświadomione. I nawet jeśli jest to dopiero początek drogi 
do lepszego samopoczucia i poprawy dobrostanu, to jest to krok, który 
warto podjąć i który ma ogromne znaczenie. Czasopismo psychologicz-
ne wyposażone jest także w recepty, wskazówki, konkretne ćwiczenia, 
które warto wykonywać samodzielnie, aby poprawić swój dobrostan. 
Jeśli tylko czytelnik ma chęć, to na pewno wiele z tych ćwiczeń może 
dla siebie wyciągnąć – mówi.
Jarosław Topolewski, zastępca redaktor naczelnej „PANI” (Wydaw-
nictwo Bauer) wskazuje natomiast jeszcze jeden ważny aspekt funk-
cjonowania poradników. – Jesteśmy wierni misji prasy drukowanej. 
Wierzymy, że unikatowe, wartościowe merytorycznie treści wciąż 
mogą inspirować, edukować i dawać nadzieję. Prezentując dany problem 
zawsze przedstawiamy poparte autorytetem eksperta rozwiązanie. 
Przede wszystkim zaś wysyłamy komunikat: „Hej, nie jesteś sama. 
Twoje kłopoty można pokonać” – mówi. 
 
misja „pomoc”

Wszyscy wydawcy czasopism, w których tematyka psychologiczna jest 
ważnym elementem, podkreślają, że w czasie pandemii w sposób szcze-
gólny odczuwali, że mają do spełnienia określoną misję. I chociaż ich 
opinie i sposoby realizacji wspomnianej misji różnią się w szczegółach to 
wszyscy mówią zgodnie – naszym głównym celem jest pomoc naszym 
czytelniczkom i czytelnikom. 
Ewa Kustroń-Zaiewska, redaktor naczelna magazynów „Kobieta i ży-
cie” oraz „Świat Kobiety” (Wydawnictwo Bauer): – Zależy nam przede 
wszystkim na tym, by wesprzeć naszą czytelniczkę w jej codziennym 
życiu. Poznać jej potrzeby i odpowiedzieć na nie. Podpowiadamy, jak 

kontakt z dobrym specjalistą. O tym nie można zapomnieć – stwierdza 
 z wydawnictwa Burda Media Polska. – Teksty 

o tematyce psychologicznej, nawet jeśli nie dają odpowiedzi na wszyst-
kie pytania, mogą być początkiem innego myślenia, impulsem do życio-
wych zmian, a także, w razie potrzeby, do poszukania profesjonalnej 
pomocy. Uważam też, że pisanie w otwarty sposób o trudnych, często 
wstydliwych problemach, pomaga przełamać barierę milczenia. Łatwiej 
wtedy oswoić niektóre tematy. Nasze Czytelniczki często mówią, że po 
przeczytaniu jakiegoś artykułu zrozumiały, że nie są same, inne kobiety 
też tak mają. To dodaje im odwagi i wiary w to, że nawet trudne proble-
my da się pokonać – wyjaśnia. 

 redaktor naczelna „Przyjaciółki”, „Pani domu” 
i „Poradnika domowego” (Wydawnictwo Bauer) jest zdania, że cza-
sopisma odgrywają bardzo ważną rolę w przywracaniu równowagi 
psychologicznej. – Mogą stać się katalizatorem, czy też motywatorem 
do podjęcia konkretnych kroków w życiu, podobnie jak w przypadku 
np. piosenki, zasłyszanego motta, przeczytanej książki niekoniecznie 
psychologicznej. Potwierdzają to listy od czytelników, nawiązujące do 
publikowanych artykułów – uważa. 

, z redakcji czasopism „Psychologia w praktyce” i „Charak-
tery” (Forum Media Polska) zwraca uwagą na mocny walor edukacyjny 
czasopism. – Tłumaczymy pojęcia i teorie psychologiczne, przekładamy 
je na znane czytelnikowi realia i problemy. Dzięki temu nasi odbiorcy 
mają okazję, aby dowiedzieć się czegoś nowego. Odbiorca, czytając w ga-
zecie o pewnym zagadnieniu, czy problemie, może także uzmysłowić 
sobie, że ten problem być może dotyczy także jego. De facto „otwiera-
my oczy” naszym czytelnikom na to, co niekiedy może być dla nich 
zakryte, nieuświadomione. I nawet jeśli jest to dopiero początek drogi 
do lepszego samopoczucia i poprawy dobrostanu, to jest to krok, który 
warto podjąć i który ma ogromne znaczenie. Czasopismo psychologicz-
ne wyposażone jest także w recepty, wskazówki, konkretne ćwiczenia, 
które warto wykonywać samodzielnie, aby poprawić swój dobrostan. 
Jeśli tylko czytelnik ma chęć, to na pewno wiele z tych ćwiczeń może 
dla siebie wyciągnąć – mówi.

, zastępca redaktor naczelnej „PANI” (Wydaw-
nictwo Bauer) wskazuje natomiast jeszcze jeden ważny aspekt funk-
cjonowania poradników. – Jesteśmy wierni misji prasy drukowanej. 
Wierzymy, że unikatowe, wartościowe merytorycznie treści wciąż 
mogą inspirować, edukować i dawać nadzieję. Prezentując dany problem 
zawsze przedstawiamy poparte autorytetem eksperta rozwiązanie. 
Przede wszystkim zaś wysyłamy komunikat: „Hej, nie jesteś sama. 
Twoje kłopoty można pokonać” – mówi. 

Wszyscy wydawcy czasopism, w których tematyka psychologiczna jest 
ważnym elementem, podkreślają, że w czasie pandemii w sposób szcze-
gólny odczuwali, że mają do spełnienia określoną misję. I chociaż ich 
opinie i sposoby realizacji wspomnianej misji różnią się w szczegółach to 
wszyscy mówią zgodnie – naszym głównym celem jest pomoc naszym 
czytelniczkom i czytelnikom. 

, redaktor naczelna magazynów „Kobieta i ży-
cie” oraz „Świat Kobiety” (Wydawnictwo Bauer): – Zależy nam przede 
wszystkim na tym, by wesprzeć naszą czytelniczkę w jej codziennym 
życiu. Poznać jej potrzeby i odpowiedzieć na nie. Podpowiadamy, jak 
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może skuteczniej rozwiązywać swoje 
problemy, łatwiej komunikować się 
z innymi, znaleźć wspólny język 
z młodszym pokoleniem, poprawić 
relacje z partnerem, w rodzinie. Jak 
być bardziej asertywną, wzmocnić się 
psychicznie. Uczymy, jak się skutecz-
nie relaksować, gdzie szukać pomocy 
w trudnych chwilach. Staramy się 
dopasować przekaz, język do odbiorcy. 
Sylwia Smyl z redakcji czasopism 
„Psychologia w praktyce” i „Charakte-
ry”: – Zależy nam na tym, aby pismo 
spełniało funkcję edukacyjną – po-
pularyzowało wiedzę psychologiczną 
w sposób zrozumiały dla czytelnika. 
Przybliżamy naszym odbiorcom 
najnowsze doniesienia ze świata psy-
chologii oraz tłumaczymy, jak wiedzę 
i naukę psychologiczną przełożyć na 
realia codziennego życia. Zależy nam 
na tym, aby prezentowane w cza-
sopiśmie artykuły były użyteczne 

i praktyczne – pomagały w rozwoju 
osobistym, budowaniu zdrowych re-
lacji w poczuciu szczęścia i akceptacji. 
Justyna Ogłozińska, dyrektor 
promocji miesięcznika „Zwierciadło” 
i „SENS”: – Staramy się zaoferować 
to, czego aktualny odbiorca szuka, 
dogłębnych analiz, trafnych roz-
wiązań i podpowiedzi. Proponujemy 
praktyczne wskazówki i porady oraz 
przedstawiamy rozmaite możliwości 
pokonywania aktualnych problemów. 
Zależy nam by nasze stałe czytelnicz-
ki, znalazły u nas to, czego aktualnie 
szukają, by czuły się zaopiekowane 
i z nami zostały. Oprócz najważ-
niejszej z naszego punktu widzenia 
wysokiej jakości merytorycznej treści 
proponujemy też inne działania ma-
jące na celu uatrakcyjnienie każdego 
wydania jak promocja cenowa czy 
dodatki do każdego wydania.
Iwona Zabielska-Stadnik, redaktor 

naczelna magazynów: „Newsweek 
Psychologia”, „Newsweek Psychologia 
Dziecka” i „Newsweek Psychologia 
Nastolatka”: – W naszych maga-
zynach chcemy przede wszystkim 
objaśnić dane zjawisko czy problem, 
wytłumaczyć je, urealnić. Tak, by 
czytelnik mógł zrozumieć, co się 
dzieje w jego życiu, chciał się z tym 
zmierzyć i spróbował pokonać 
trudności. Wiedział, że nie musi być 
sam ze swoim problemem, ze swoimi 
pytaniami, że są rozwiązania i że 
możliwa jest fachowa pomoc. Taki 
magazyn może być bardzo dobrym 
punktem wyjścia do porządkowania 
swoich spraw. Do tego, żeby w ogó-
le zrozumieć, co się dzieje ze mną, 
w moim otoczeniu, z moimi dziećmi. 
Zobaczyć związki przyczynowo-skut-
kowe. Ktoś może zacząć od czytania 
takiego pisma, a finalnie dotrze na 
terapię i być może uratuje swój zwią-
zek albo życie. Ja widzę w pismach 
psychologicznych ogromną wartość 
edukacyjną. A to jest pomoc nie do 
przecenienia. 
Aleksandra Klich, redaktorka naczel-
na sobotniego magazynu „Wysokie 
Obcasy” oraz miesięcznika „Wysokie 
Obcasy Extra”: – Skupiamy się przede 
wszystkim na przekazywaniu eks-
perckiej wiedzy. Piszemy, jak zadbać 
o szczęście, zdrowie i bezpieczeństwo 
dzieci na każdym etapie ich rozwoju 
– od niemowlaka po nastolatka. Jak 
dbać o relacje z partnerem/partnerką 
i o siebie. Czekamy na listy i pytania 
od czytelników – najciekawsze publi-
kujemy. Listy są też dla nas inspiracją 
do tworzenia kolejnych treści. Sądząc 
po ich ilości, liczbie sprzedanych pre-
numerat, a także liczbie sprzedanych 
egzemplarzy specjalnego wydania 
„Wysokich Obcasów” – „Psychologii 
dla rodziców” treści, które publiku-
jemy są bardzo ważne dla naszych 
czytelniczek i czytelników. Dostar-
czają im eksperckiej wiedzy na temat 
rozwoju, psychologii, zdrowia czy 
szkoły, co w dobie trwającej właśnie 
pandemii koronawirusa zdaje się być 
jeszcze bardziej niezbędne do zacho-
wania dobrego zdrowia psychicznego 
oraz fizycznego. 

kinGa szyMkieWicz
Dariusz Materek

Zdaniem eksperta

Dr Beata Rajba, Dolnośląska Szkoła Wyższa: Czy jesteśmy 
w stanie uzyskać komfort psychiczny, mentalny? Z jednej stro-
ny dość trudno o pełny komfort – i zagrożenie, i ograniczenia są 
faktem, utrudniają nam życie, przysparzają niewygód i niepew-
ności. Z drugiej wciąż jesteśmy w stanie sobie pomóc na różne 
sposoby. Podstawą jest higiena psychiczna, oddzielanie czasu 
pracy od czasu odpoczynku, dbanie o dobrą dietę, sen, ruch, 
ale też relacje. Ludzie są przygnębieni i czasem mogą nie mieć 
siły wyciągnąć dłoni, zadzwonić do nas, więc warto zrobić ten 
pierwszy krok. (…) Nie bagatelizujmy pierwszych objawów, ani 
u siebie, ani tym bardziej u dziecka, u którego objawy depresyjne 
łatwo pomylić z młodzieńczym buntem czy lenistwem, a nawet 
z chorobą somatyczną, gdy objawiają się np. bólami. Depresję 
można skutecznie leczyć i nie trzeba zaczynać od psychiatry. 
Przy małym lub umiarkowanym nasileniu objawów psycholog 
czy psychoterapeuta zapewni skuteczną pomoc. 

Zdaniem eksperta

Dr Beata Rajba, Dolnośląska Szkoła Wyższa: Czy jesteśmy 
w stanie uzyskać komfort psychiczny, mentalny? Z jednej stro-
ny dość trudno o pełny komfort – i zagrożenie, i ograniczenia są 
faktem, utrudniają nam życie, przysparzają niewygód i niepew-
ności. Z drugiej wciąż jesteśmy w stanie sobie pomóc na różne 

NasZ KolPoRteR 09/2021

10



R
E

K
L

A
M

A

PIŁKA NOŻNA  
NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE  
W ZASIĘGU RĘKI!

2022

GET THE APP!

© FIFA, FIFA’s Official Licensed Product Logos, and the
Emblems, Mascots, Posters and Trophies of the FIFA World
CupTM tournaments are copyrights and/or trademarks of
FIFA.

adrenalynpf365.com

#paniniadrenalyn #pf365

© 2021 Mojang AB.  
TM Microsoft Corporation. www.panini.pl

POBIERZ 
APLIKACJĘ!

NOWE KOLEKCJE PANINI, ZAMÓW JUŻ DZIŚ!

TREASURE STICKER ALBUM



| rynek PrasoWy

„Newsweek Polska” opisuje zagadnienia polityczne, społecz-
ne, naukowe oraz kulturalne z Polski i ze świata – w sposób 
atrakcyjny, rzetelny i przystępny. Co tydzień przedstawia ob-
szerne, pogłębione materiały, wywiady z postaciami ze świata, 
polityki, kultury i sportu, a także felietony znanych autorów. 
Tygodnik dociera do czytelników wymagających, chcących 
być na bieżąco z informacjami ze świata i nowościami z każdej 
branży, interesujących się filmem, książką i muzyką, chodzą-
cych często do kina czy teatru , świadomych i aktywnych, 
chcących poszerzyć swoje horyzonty. 
„Newsweek Polska” składa się z kilku określonych działów:
Polityka  – wyjaśnia czytelnikom, co i dlaczego dzieje się w pol-
skiej polityce, prześwietla jej mechanizmy, opisuje i odpytuje 
najważniejsze postaci tego świata.
Społeczeństwo  – porusza wszystkie tematy, którymi żyją 
Polacy, m.in. zdrowie, zwłaszcza psychiczne, edukacja, praca, 
a także życiowe aspiracje. 
Nauka  – podejmuje wszelkie ciekawe tematy dotyczące tego, 
co dzieje się w nauce polskiej i światowej, w szczególności 
nowinki naukowe mające wpływ na zdrowie człowieka, 
mogące poprawić jego stan zdrowia fizycznego i psychicznego. 
Wyjaśnia, edukuje, informuje. 
Historia  – w tym dziale opisane są najważniejsze rocznice  – te 
z polskiej i światowej historii. Przypomina i odkrywa też mniej 
znane postaci i wydarzenia; rozmawia z najwybitniejszymi 
historykami w Polsce i na świecie; zauważa ważne i głośne 
książki historyczne.
Kultura  – w przystępny sposób pokazuje, co jest najważniej-
sze, najciekawsze i najbardziej aktualne – w muzyce, filmie, 
teatrze, sztukach wizualnych i książkach. To m.in. rozmowy 
z najważniejszymi pisarzami, aktorami, reżyserami i muzyka-
mi, recenzje filmów, płyt, wystaw, książek i sztuki teatralnych. 
Biznes  – stara się przybliżyć zawiłości ekonomii zarówno tej 
w skali makro, jak i mikro oraz towarzyszymy polskim przed-
siębiorcom w ich wzlotach i upadkach. 
Poza tymi głównymi działami „Newsweek Polska” to również 
ciekawe i ważne artykuły z zakresu zdrowia, psychologii, eko-
logii czy stylu życia. Oprócz tygodnika ukazują się magazyny: 
„Newsweek Historia”, „Newsweek Psychologia”, „Newswe-
ek Psychologia Nastolatka”, „Newsweek Learning English”, 
„Newsweek Wywiady”, a także powstający we współpracy 
z serwisem Medonet.pl – „Newsweek Zdrowie”.

Dwie dekady polskiego 
„Newsweeka”
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Serdecznie dziękuję wszystkim Sprzedawcom 
prasy oraz Pracownikom firmy Kolporter za 
pomoc i Waszą wielką pracę, dzięki której ludzie 
mogą czytać naszą gazetę. Moglibyśmy pisać 
bez końca, a nawet w nieskończoność i nic 
by z tego nie wynikało, gdyby nie wysiłek Was 
– Sprzedawców. To Wy od wielu lat jesteście 
niezbędnym pomostem między nami a naszymi 
Czytelnikami. A będąc tym owym niezbędnym 
pomostem staliście się też częścią całej naszej 
drużyny. Bardzo za to dziękuję, gratuluję i ser-
decznie proszę o to, żebyśmy dalej trzymali się 
razem i działali razem. – tomasz lis, redaktor 
naczelny "newsweek Polska"

3 września 2001 r. ukazał się pierwszy numer 
tygodnika „newsweek Polska”. Dziś, po dwóch 
dekadach, to jeden z najważniejszych na polskim 
rynku prasowym tytułów społeczno-politycznych. 
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Tytuł wprowadziło na polski rynek w lipcu 1996 
roku wydawnictwo Burda Media Polska. Był to 
pierwszy magazyn zajmujący się tematyką ogrod-
niczą; z czasem wydawnictwo zbudowało cały 
segment tego typu czasopism.  
Każdy numer „Mojego Pięknego Ogrodu” to nowa 
porcja wiedzy, oryginalnych pomysłów i cennych 
inspiracji.  Redaktorzy i eksperci podpowiadają 
wszystkim miłośnikom przyrody, jak urządzić 
ogród czy działkę, aby cały sezon były atrakcyjne 
i zachwycały stałą grą żywych barw kwiatów. 
Czytelnicy i użytkownicy znajdą tu nie tylko 
pomysły na aranżowanie kwiatowych rabat, 
ogrodów doniczkowych na balkonach i tarasach, 
ale i projekty nowych nasadzeń oraz praktyczne 
porady. „Rynek prasy ogrodniczej bez przerwy 
rozwija się i dojrzewa. (…) Ogrody, ogródki i działki 
przeszły w ostatnich dekadach głęboką metamor-
fozę, zmienił się znacząco cel oraz sposób urządza-
nia i wykorzystywania zielonej przestrzeni. „Mój 
Piękny Ogród” od samego początku inspirował 
i kształtował gusta ogrodników w całej Polsce. 
Polskie ogrody piękniały na naszych oczach. Dziś, 
po ponad roku życia w pandemii i towarzyszących 
jej kolejnych lockdownach segment „gardening” 
ma się całkiem dobrze, coraz więcej mówi się 
o oogrodoterapii, bardzo popularny i wszechobec-
ny stał się temat ekologicznych metod uprawy 
roślin. Zainteresowanie działkami jest olbrzymie, 
a do ogrodniczej społeczności dołączają kolejne 
pokolenia” – napisał z okazji jubileuszu Grzegorz 
Pawlik, redaktor naczelny miesięcznika „Mój 
Piękny Ogród”.

Dariusz Materek

„Mój Piękny 
Ogród” świętuje 

Dziennikarze i redaktorzy „Newsweek Polska” często wystę-
pują w innych mediach jako eksperci i komentatorzy.
Co roku, Redakcja wraz z Fundacją im. Teresy Torańskiej, 
wręcza Nagrody „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej. Ich misją 
jest propagowanie kultury słowa w życiu publicznym oraz 
promowanie autorów znaczących materiałów dziennikar-
skich i postaw prospołecznych. Wyróżnienia są przyznawane 
w trzech kategoriach:
 • Najlepszy materiał dziennikarski,
 • Najlepsza książka,
 • Działalność publiczna.
„Newsweek Polska” to też ważna marka w Internecie i social 
mediach. Serwis Newsweek.pl to nie tylko teksty z tygodnika, 
ale też dodatkowe felietony, analizy oraz podcasty prowadzone 
przez dziennikarzy „Newsweeka”. W czerwcu 2021 r. odwie-
dziło go ponad 1,6 mln realnych użytkowników. Profil New-
sweek Polska na Facebooku obserwuje ponad 497 tys. osób, na 
Twitterze – ponad 908 tys., a na Instagramie – 44 tys. 
Podcasty „Newsweeka” i prowadzący:
 • Świat_PL – Tomasz Lis,
 • Spod stolika – Dominika Długosz,
 • Druga strona pieniądza – Konrad Sadurski,
 • Instrukcja obsługi świata – Dariusz Ćwiklak i Maciej Gajek.
Ponadto, w ramach akcji konsumenckiej „Świadomy Wybór” 
Newsweek.pl pokazuje różne aspekty funkcjonowania w zmie-
niającym się świecie produktów i usług. Nagradza te produkty 
i usługi, dzięki którym żyjemy wygodniej, bardziej ekologicznie 
i innowacyjnie, które pozwalają oszczędzać czas i pieniądze.
„Newsweek Polska” można kupić we wszystkich punktach 
obsługiwanych przez Kolportera, m.in. w kioskach, salonach 
prasowych, sklepach, na stacjach paliw. Tygodnik jest także 
dostępny w prenumeracie oraz w e-prenumeracie, a także 
w wersji cyfrowej dzięki subskrypcji Newsweek.pl lub Media-
klub.pl.

Dariusz Materek

„Newsweek Polska”, wydawany przez Ringier axel 
springer Polska na licencji Newsweek inc., jest 
jedną z ośmiu obcojęzycznych mutacji amerykań-
skiego tygodnika „Newsweek”. od września 2001 
ukazały się już 1023 wydania „Newsweek Polska”, 
a wydrukowanych zostało w sumie ponad 220 
milionów egzemplarzy! Z okazji jubileuszu,  
6 września ukazało się specjalne, powiększone do 
120 stron wydanie tygodnika. Wydaniu towarzyszy 
ponad 20-stronicowa sekcja tematyczna „trendy 
Przyszłości”, zawierająca informacje o najważniej-
szych wydarzeniach z ostatnich dwóch dekad oraz 
analizy, a także prognozy ekspertów.

Miesięcznik „Mój Piękny ogród” 
świętuje jubileusz 25-lecia. to dziś 
największy nie tylko w Polsce, ale 
i w europie magazyn ogrodniczy, który 
ma spore grono wiernych czytelników.
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W nowej serii SuperThings kontrolę przejmują Power Machines! Jest ponad 
80 nowych SuperThingsów do zebrania. Wśród nich są postacie w kolorze 
srebrnym, złotym oraz ultrarzadki Doctor Volt, który błyszczy w ciemności! 
Każdy SuperThing ma swojego rywala – znajdź pary rywali i buduj własne 
Superdrużyny. W saszetce znajduje się jeden SuperThing i checklista.

Cena: 3,99 zł
Producent: Magic Box Int. Toys

Dla tych, którzy szybko chcą powiększyć swoją kolekcję SuperThings, ten 
blister jest najlepszym rozwiązaniem! Znajdziesz tu 10 różnych postaci, 
w tym jedną gwarantowaną w złotym kolorze (lidera Bohaterów lub 
Złoczyńców).

Cena: 54,99 zł
Producent: Magic Box Int. Toys

Poznaj nowe przygody SuperThings Power Machines! W środku znajduje 
się 24-stronicowy komiksowy przewodnik po świecie SuperThings 
przedstawiający zupełnie nowe postacie i ich moce. Oprócz tego jest 
tu ekskluzywny, metalizowany PowerJet (dostępny wyłącznie w tym 
zestawie) oraz dwie figurki SuperThings. 

Cena: 14,99 zł
Producent: Magic Box Int. Toys

Machines onepack

Machines blister 10 figurines

Machines zestaw startowy
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Odkryj ten wyjątkowy blister, w którym znajdują się aż dwa różne 
PowerJety oraz 4 różne figurki SuperThings z serii Power Machines (jedna 
z nich to kapitan w kolorze srebrnym!). 

Cena: 39,99 zł
Producent: Magic Box Int. Toys

Power Machines wkraczają do Kaboom City! W serii są 4 modele 
PowerBots, każdy w dwóch kolorach. Odkryj różne rodzaje ataków: 
kolosalną siłę Steel Boxera, piły Iron Ninja, mocne turbiny Metal Thundera 
i „płonące ciosy” Cyber Flame’a.

Cena: 24,99 zł
Producent: Magic Box Int. Toys

Wpraw Battle Spinnery w ruch i pozwól im wirować oraz skręcać bez 
zatrzymywania. Zobacz, który z nich będzie obracać się najdłużej i wygra tę 
epicką batalię. Są 4 modele Battle Spinners do zebrania (w 2 kolorach), 
a każdy zawiera ekskluzywną figurkę SuperThing: Frozen Flash jest 
z figurką o imieniu Ice Cool, Jungle Raider z Cactubularem, Volcano Viper 
z Big Lavą i Electric Storm z Power Battem.

Cena: 39,99 zł
Producent: Magic Box Int. Toys

W serii SuperThings Power Machines są zupełnie nowe pojazdy do 
zebrania! Odkryj PowerJets (4 modele, każdy w dwóch kolorach): Spark 
Drill z turbiną, która pozwala mu wydostać się z każdej sytuacji; Fire Wings 
atakujący „kulą ognia”; Motor Puncher, który pięścią może znokautować 
wszystko, co stanie na jego drodze; Shinobi Saw, którego piła obrotowa 
stanowi prawdziwe zagrożenie. W saszetce znajduje się 1 PowerJet i 1 
SuperThing.
Cena: 11,99 zł
Producent: Magic Box Int. Toys

Machines blister 4 Powerjet

Machines Powerbot

Machines battle spinner

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

bez wymiany 
tablicHandlowcy apelują

organizacje branży handlowej – Polska izba Han-
dlu, Polska organizacja Handlu i Dystrybucji oraz 
Polska Rada Centrów Handlowych – apelują do 
Polaków o szczepienie się, żeby uniknąć kolejne-
go lockdownu jesienią.
– Polska gospodarka już została nadwyrężona 
przez pandemię koronawirusa. Prawdopodobny 
jest kolejny lockdown w okresie jesiennym. jako 
społeczeństwo możemy temu zapobiec poprzez 
masowe szczepienia. Dlatego apelujemy, aby to 
robić. Pomoże to zachować płynność finansową 
wielu firm oraz utrzymać wiele miejsc pracy – 
mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej 
izby Handlu.

Ministerstwo infrastruktury poinformo-
wało, że w przyszłym roku nie będzie 
trzeba już zmieniać tablic rejestracyj-
nych przy zakupie używanego samo-
chodu. „opłata za najczęściej wydawane 
tablice samochodowe to 80 zł, dzięki 
pozostawieniu dotychczasowego nume-
ru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej 
ponosić, jak również nie trzeba będzie 
ponosić opłaty za nalepkę kontrolną 
– w sumie razem z opłatą ewidencyjną 
da to oszczędności 99,50 zł ” – informuje 
Ministerstwo infrastruktury.

| WyDarzenia

Festiwal polskich 
filmów

tegoroczna edycja festiwalu Polskich filmów fabu-
larnych odbędzie się w Gdyni w dniach 20-25 września 
2021 roku. Zgodnie z zamierzeniami organizatorów 
wydarzenie ma mieć formułę stacjonarną. W kon-
kursie głównym zostaną pokazane m.in. filmy „Bo we 
mnie jest seks”, „Hiacynt”, „Ciotka Hitlera”, „Żeby nie 
było śladów” i „Zupa nic”.  

Wiadomo, kiedy 
ferie

Ministerstwo edukacji ustaliło już 
terminy ferii zimowych dla poszcze-
gólnych województw w roku szkolnym 
2021/2022: 17-30 stycznia 2022 r. 
(województwa: kujawsko-pomorskie, 
lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie); 24 stycznia-6 lutego 
2022 r. (województwa: podlaskie, 
warmińsko-mazurskie); 31 stycz-
nia-13 lutego 2022 r. (województwa: 
dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, 
zachodniopomorskie); 14-27 lutego 
2022 r. (województwa: lubelskie, łódz-
kie, podkarpackie, pomorskie, śląskie).
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Prasa na świecie

Dziennikarki w niebezpieczeństwie 
Po tym, jak talibowie przejęli władzę nad 
afganistanem, afgańskie dziennikarki 
znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeń-
stwie. jak podał brytyjski dziennik „the 
Guardian”, miejscowe dziennikarki błagają 
o pomoc, spodziewając się zemsty talibów. 
jedna z nich powiedziała „Guardianowi”, że 
ona i inne dziennikarki rozpaczliwie próbują 
wysyłać dokumenty tożsamości do amba-
sad, żeby uzyskać wizy humanitarne.

Przejęli regionalne wydawnictwo
Niemiecka grupa wydawnicza Verlagsgruppe Passau (sprzedała 
orlenowi Grupę Polska Press), przejęła w Niemczech regionalne 
wydawnictwo Mittelbayerischen Verlag, które m.in. wydaje ukazujący 
się w Bawarii dziennik „Mittelbayerische Zeitung”. Nie podano kwoty 
transakcji. Do największych gazet wydawanych przez Verlagsgruppe 
Passau należą „Passauer Neue Press” i „Donaukurier”.

Wydawcy kontra platformy
europejscy wydawcy prasowi chcą, by ue zmusiła face-
booka i Google do opłat za publikowanie ich artykułów. 
Według agencji Bloomberg, wydawcy rozpoczęli lob-
bowanie w tej sprawie. Wzorem dla regulacji prawnych 
ma być projekt australijskiej ustawy. jeżeli obie wielkie 
platformy nie zgodziłyby  się płacić mediom, to – zdaniem 
wydawców – unia powinna doprowadzić do arbitrażu, 
którego wynik będzie wiążący dla obu internetowych 
gigantów.

telewizja bierze prasę
Niemiecka grupa telewizyjna Rtl kupiła 
za 230 mln euro wydawnictwo prasowe 
Gruner+jahr, do którego należą takie 
tytuły, jak „stern”, „Brigitte”, „Geo”, „Capi-
tal” i  „art.”.  Połączona firma rozpocznie 
działalność na początku przyszłego roku. 
spółka Gruner+jahr działała też w Polsce 
– w 2013 r. została kupiona przez wydaw-
nictwo Burda international.

skandynawski „Vogue”
Magazyn modowy „Vogue” doczekał się wersji dla państw skandynawskich, 
tyle że w języku angielskim. to 27. edycja słynnego amerykańskiego ma-
gazynu.
jak napisała Martina Bonnier, redaktorka naczelna „Vogue” na szwecję, 
Danię, Norwegię, finlandię i islandię, czasopismo będzie miało przede 
wszystkim formę cyfrową, uzupełnianą „specjalnie wybranymi treściami 
drukowanymi”. siedziba redakcia „Vogue” na skandynawię znajduje się 
w sztokholmie, zespół tworzy 13 osób.

rynek PrasoWy | Nasz Kolporter 09/2021
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| rynek PrasoWy

press news Dla miłośniczek koni

We wrześniu ukaże się nowy maga-
zyn dla dziewczynek w wieku 7-12 
lat, zatytułowany „lissy” (wydawca 
Blue ocean, administracja Burda 
Media Polska). Czasopismo poświę-
cone jest koniom. oprócz wciągają-
cego komiksu o przygodach grupki 
młodzieży z klubu jeździeckiego 
w czasopiśmie zawarto mnóstwo 
ciekawych informacji o koniach. 
Młode czytelniczki z pewnością 
zainteresują quizy edukacyjne, 
prezentacja ras, wskazówki na 
temat zachowania koni, strony 
„Zrób to sama”, fotostory i prze-
piękne plakaty, które ozdobią pokój 
każdej wielbicielki tych wspaniałych 
zwierząt. Magazyn ma aż 52 strony! 
Do każdego numeru dołączony jest 
super dodatek – przydatny gadżet 
w jeździeckim klimacie. 

kultowe komiksy 
„Bohaterowie i złoczyńcy” to tytuł nowej kolekcji 
kultowych komiksów, które ukażą się nakładem 
wydawnictwa Hachette Polska. Pierwszy tom trafił 
do sprzedaży 18 sierpnia. „Bohaterowie i Złoczyńcy – 
Wielka Kolekcja Komiksów DC!” to zestaw eksklu-
zywnie wydanych książek, prezentujących wszystkie 
kultowe dla świata komiksu postacie – od Batmana 
do aquamana, od jokera do legionu samobójców. 
Każdy numer zawiera klasyczną historię, szczegó-
łowe wprowadzenie postaci, a także zawartość do-
datkową stworzoną specjalnie dla tej kolekcji, w tym 
m.in wnikliwe spojrzenie na autorów i ilustratorów 
na przestrzeni ostatnich 50 lat.

burda z licencją na 
„Glamour”

Burda international przedłużyła na ko-
lejne trzy lata licencję na wydawanie na 
polskim rynku miesięcznika „Glamour”. 
to kolejna już licencja, którą Condé 
Nast Publications udzieliło Burdzie 
na wydawanie czasopisma, pierwszą 
umowę podpisano w 2013 roku. od 
2018 roku miesięcznikiem kieruje re-
daktor naczelna Katarzyna Dąbrowska. 
licencja obejmuje zarówno tradycyjny 
miesięcznik, jak i serwis Glamour.
pl oraz magazyn mobilny „Glamour 
unicorn”. 

kupony rabatowe od 
„Wysokich obcasów”
Portret dziennikarki anity Werner, 
skomplikowane relacje matek z dzieć-
mi, przygotowanie rodziny do powrotu 
dzieci do szkoły oraz historie kobiet 
rozwiedzionych po latach – to tylko nie-
które tematy, o których można przeczy-
tać w najnowszym numerze magazynu 
„Wysokie obcasy extra”. Dodatkowo, 
w wydaniu czytelnicy znajdą kupony 
rabatowe do – 70% na zakupy w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Weekend Zniżek", 
która odbędzie się w dniach 9-12 wrze-
śnia br. Rabaty można wykorzystać na 
zakup m.in. ubrań i dodatków najpopu-
larniejszych marek, a także na kosme-
tyki oraz artykuły wyposażenia wnętrz. 
„Wysokie obcasy extra” są dostępne 
w punktach sprzedaży od 19 sierpnia br.
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nowa skandynawska 
saga

30 sierpnia br. trafi ł na rynek pierw-
szy tom nowej norweskiej sagi, za-
tytułowanej „Grzech pierworodny”. 
Wydawcą jest Ringier axel springer 
Polska. „Grzech pierworodny” to 
saga norweskiej pisarki anne-
-lise Boge. akcja serii dzieje się 
na początku XX wieku w Norwegii. 
Bohaterką sagi jest dziewiętnasto-
letnia dziewczyna Mali Buvik, która 
chcąc ratować rodzinę przed utratą 
gospodarstwa, podejmuje decyzję, 
która na zawsze odmieni jej życie. 
„Grzech pierworodny” to niezwykle 
wciągająca seria, pełna miłości, na-
miętności, trudnych decyzji i intryg 
rozgrywająca się na tle przepięknej 
skandynawskiej przyrody. Cała seria 
będzie liczyć 26 tomów, które – od 
30 sierpnia – będą się ukazywać co 
dwa tygodnie, we wtorki. 

solidarni z sąsiadami
W sobotę i w poniedziałek, 7 i 9 sierpnia 
br. – w nawiązaniu do rocznicy wybuchu 
rewolucji na Białorusi – „Gazeta Wybor-
cza” w geście solidarności z naszymi 
sąsiadami ukazała się ze zmienionym 
logo. Pojawiła się w nim biało-czerwo-
no-biała białoruska fl aga. oprócz tego 
na łamach „Wyborczej” ukazały się spe-
cjalne publikacje poświęcone Białorusi, 
m.in. wywiad ze sportsmenką Krysciną 
Cimanouską, a także posłanie od przy-
wódczyni wolnej Białorusi swiatłany 
Cichanouskiej. to już kolejny raz, kiedy 
redakcja „Wyborczej” okazuje solidar-
ność z Białorusią. Poprzednio „Gazeta 
Wyborcza” zadedykowała swoje wydanie 
mieszkańcom sąsiadującego z nami 
kraju 5 stycznia, z okazji prawosławnych 
świąt Bożego Narodzenia obchodzo-
nych na Białorusi. 

Dziennikarze pomagają 
białorusi
„Partyzanci. Dziennikarze na celow-
niku Łukaszenki” to zbiór reportaży, 
przygotowanych przez polskich dzien-
nikarzy w celu pokazania dramatycz-
nej sytuacji ich kolegów na Białorusi. 
Pomysłodawczynią publikacji, która 
trafiła do sprzedaży 9 sierpnia, jest 
arleta Bojke, dziennikarka redakcji 
zagranicznej tVP info. W pracach nad 
„Partyzantami” brało udział około 40 
dziennikarzy, którzy zrzekli się hono-
rariów za przygotowane materiały. 20 
reportaży prezentuje historie m.in. 
andrzeja Poczobuta, sciapana Puciły, 
Kaciaryny andrejewej, juliji słuckiej 
i Ramana Pratasiewicza. Dochód 
ze sprzedaży książki otrzyma infor-
macyjne Biuro Białoruś w fokusie, 
które przeznaczy pieniądze na pomoc 
represjonowanym dziennikarzom. 

#równiteraz – akcja 
ofeminin.pl i „forbes 
Women Polska”
akcja #równiteraz to kolejny etap, 
po inicjatywie #nieczekam107lat, 
kampanii poświęconej uświada-
mianiu problemu nierówności płci. 
Przez 8 miesięcy ofeminin.pl oraz 
„forbes Women” będą podpo-
wiadać i odnajdywać z gronem 
ekspertów, rozwiązania niwelujące 
nierówności w życiu prywatnym 
i zawodowym. W sierpniu zajmo-
wano się problemem nierówności 
w przywództwie, we wrześniu kam-
pania będzie się koncentrować na 
nierównościach w pracy, a w paź-
dzierniku – nierówności w seksie. 
akcję #równiteraz wspierają 
partnerzy merytoryczni i ich eks-
perci: uN Global Compact Network 
Poland – partner strategiczny oraz 
sieć Przedsiębiorczych Kobiet, 
fundacja Kosmos dla dziewczynek, 
asHoKa, fundacja sexed.pl, a tak-
że okresowa Koalicja.

egmont Polska zmienia nazwę
W związku z globalnymi zmianami w strategii, wydawnictwo egmont Polska 
zmienia nazwę na story House egmont. Zmiana nazwy, w centrali grupy wpro-
wadzona w styczniu, dotyczy krajów, w których dywizja story House egmont 
prowadzi działalność wydawniczą, w tym Polski. Zmianom towarzyszy również 
wprowadzenie nowego logo. Nową nazwę i globalne logo grupy medialnej eg-
mont opracowali Peter stenbæk (Dyrektor Kreatywny) i Kasper Bjerre (Dyrektor 
artystyczny) z wewnętrznej agencji story House egmont – Creative.

Dziennikarze pomagają 

NasZ KolPoRteR 09/2021

19



| rynek PrasoWy

„Polityka”, „newsweek” i tVn24 znalazły się na trzech 
pierwszych miejscach rankingu mediów najbardziej rzetelnych 
w zakresie informowania o pandemii coViD-19. W czołowej 
dziesiątce znalazły się także m.in. „national Geographic” 
i „Gazeta Wyborcza”, miejsce 12 zajął „tygodnik Powszechny”, 
13 – „fakt”, a 16 – „rzeczpospolita”. Portale internetowe tytułów 
prasowych okazały się zdecydowanie bardziej rzetelne od 
mediów typowo elektronicznych.

Rzetelnie 
o pandemii

doktorant w Instytucie Psychologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, członek 
Polskiego Towarzystwa Nauk  
o Człowieku i Ewolucji. www.michal-
misiak.com).

Zaangażowanie i prawda

„Chcąc sprawdzić, jak rzetelnie, 
w oparciu o jakie źródła i z jakim 
zaangażowaniem polskojęzyczne 
media pisały o koronawirusie SARS-
-CoV-2 i pandemii, przeprowadziliśmy 
badanie opisane na dalszych stronach 

Ranking jest częścią raportu „Pande-
mia COVID-19 w polskich mediach”, 
przygotowanego przez Łukasza Sa-
kowskiego (autor artykułów popular-
nonaukowych, organizator plebiscytu 
na „Biologiczną Bzdurę Roku”  
www.totylkoteoria.pl) i Arkadiusza 
Dobosza (biotechnolog, analityk 
naukowy w Jagiellońskim Centrum 
Innowacji, propagator nauki www.
jagiellonskiecentruminnowacji.pl). 
Konsultantem metodologicznym był 
Michał Misiak (psycholog społeczny, 

niniejszego raportu. Chcieliśmy w ten 
sposób ocenić jakość polskich mediów 
i przekazywanych przez nie infor-
macji. Naszym celem było również 
zwrócenie uwagi na tematykę dezin-
formacji w sieci, która wraz z rozwo-
jem i upowszechnieniem się Internetu 
oraz nieuregulowanych, jak dotąd, 
mediów społecznościowych, stanowi 
coraz poważniejszy problem” – napisali 
autorzy raportu. 
W badaniu zebrano dane z 29 
polskojęzycznych portali mediów: 
Onet.pl, Rp.pl (Rzeczpospolita), Wy-
borcza.pl, WP.pl (Wirtualna Polska), 
Interia.pl, TVN24.pl, Polsatnews. pl, 
TVP.info, Wprost.pl, Radiomaryja. pl, 
TOKFM.pl, Dorzeczy.pl, Newswe-
ek. pl, RMF24.pl, Radiozet.pl, Polskie-
radio24.pl, Polskieradio. pl, Polityka.pl, 
Gazeta.pl, Tygodnikpowszechny. pl, 
SE.pl (Super Express), Fakt.pl, Inne-
medium.pl, National-geographic. pl, 
Nczas.com (Najwyższy czas!), 
Niezalezna.pl, Naukawpolsce.pap.pl, 
Euractiv.pl, Zmianynaziemi.pl. Wy-
bór mediów, które zostały włączone 
w badanie bazował przede wszystkim 
na raportach Instytutu Monitorowa-
nia Mediów z roku 2020.
Pierwszą sprawdzaną zmienną były 
cytowania źródeł informacji, na jakie 
powoływano się w tekstach (m.in. pu-
blikacje i badania naukowe, organiza-
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się wyjaśniać szczególnie popularne 
fake newsy, które szerzyły się podczas 
pandemii i, niestety, wciąż są w obie-
gu. Wszystkie te działania zostały 
docenione przez internautów – za-
sięgi internetowe serwisu Polityka.pl, 
w szczytowym momencie pandemii 
zwiększyły się ponad trzykrotnie, 
a liczba naszych subskrybentów 
zwiększyła się o 60 proc. w ciągu roku. 
Duże wzrosty odnotowywały w tym 
czasie także inne media, bo Polacy 
gwałtownie szukali informacji zwią-
zanych z pandemią. To, że w dużym 
stopniu zwracali się do sprawdzonych 
tytułów prasowych, oznacza iż doceni-
li ich wiarygodność, na którą praco-
wały one od wielu lat – ocenia Łukasz 
Lipiński. 
Jak zauważa Internet (w tym media 
społecznościowe, w których „Polityka” 
jest także obecna) jest dziś najbardziej 
popularnym źródłem informacji dla 
Polaków, szczególnie młodych. – Cy-
frowy świat jest pełny bezwartościo-
wych informacji i opinii, dlatego rolą 
jakościowych serwisów jest tworzenie 
miejsc w sieci dających gwarancję 
dotarcia do wartościowych i spraw-
dzonych informacji oraz publicystyki. 
Jeśli równocześnie nasze materiały 
(nie tylko teksty, publikujemy też np. 
newslettery czy podkasty) zostały 
uznane za angażujące, tym bardziej się 
cieszymy z wyników rankingu. Tylko 
taka organiczna, codzienna praca 
może przynieść rezultaty w walce 
z zalewem dezinformacji – wyjaśnia 
Łukasz Lipiński. 

„newsweek” – Zgłębić temat

– Pandemia to czas, który zobowiązuje 
jeszcze bardziej. Wiarygodna, rzetelna 
informacja była kwestią najważniej-
szą dla naszych czytelników. Dlatego 
w naszych materiałach – tak jak 
zawsze w „Newsweeku” – staraliśmy 
się analizować najnowsze informa-
cje i obudowywać je komentarzami, 
tłumaczącymi: co tak naprawdę dany 
news oznacza dla każdego z nas. 
Śmiem twierdzić, że to właśnie know-
-how zgłębiania tematu zaprocentował 
wysokim miejscem serwisów odpraso-
wych w rankingu. 
Połączyliśmy wieloletnie doświad-
czenie i latami budowane kontakty 

cje eksperckie, eksperci indywidualni, 
źródła samorządowe i rządowe). Drugą 
badaną zmienną była liczba fałszy-
wych informacji dotyczących biologii 
i medycyny w każdym artykule. 
Dodatkowo, zbadane artykuły otrzy-
mały notę 0, 1 lub 2 za zaangażowanie 
zawartych w nich treści. 
Jak tworzy się rzetelne, zaangażowane 
i eksperckie materiały zapytaliśmy 
przedstawicieli najwyżej ocenionych 
portali prasowych. 

„polityka” – oddZielić Ziarno od 
plew

– Pierwsze miejsce „Polityki” w ran-
kingu wynika z kilku czynników. 
Po pierwsze, „Polityka” jako jedyny 
z tygodników i jedno z niewielu już 
mediów utrzymuje redakcję w struk-
turze „360 stopni”, czyli staramy się 
własnymi siłami opisywać pełne 
spektrum tematów z kraju i ze świata. 
Mamy swoich dziennikarzy-specjali-
stów od wydarzeń politycznych i spo-
łecznych, zagranicznych, ale też od 
kultury, sportu czy – co najistotniejsze 
w tym wypadku – nauki i medycyny. 
„Polityka” ma bardzo silny dział na-
ukowy oraz sieć współpracowników, 
co pozwala nam na utrzymywanie 
najwyższej jakości informacji – mówi 
Łukasz Lipiński, zastępca redaktora 
naczelnego Tygodnika „Polityka” ds. 
wydań cyfrowych. – Po drugie, pande-
mia zbiegła się ze zmianami w serwisie 
internetowym „Polityki”, w którym 
postawiliśmy jeszcze większy nacisk 
na aktualność prezentowanych treści. 
W szczycie pandemii nasi dziennika-
rze naukowi – m.in. Paweł Walewski, 
Marcin Rotkiewicz i Karol Jałochow-
ski – oraz współpracownicy – m.in. 
Piotr Rzymski – przeszli w tryb pracy 
ciągłej, de facto 24/7. Byli oni wspoma-
gani przez redaktorów i dziennikarzy 
serwisu Polityka.pl, którzy na bieżąco 
dostarczali tekstów informacyjnych 
i przygotowywali do publikacji teksty 
dziennikarzy-specjalistów i współpra-
cowników (błyskawicznie przechodząc 
w marcu 2020 r. na pracę w 100 proc. 
zdalną) – dodaje. 
– Dzięki takiemu trybowi pracy 
mogliśmy relatywnie szybo oddzielić 
ziarno od plew i unikać kolportowania 
dezinformacji. Co więcej, staraliśmy 
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redakcyjnych koleżanek z działu 
nauka, z zaangażowaniem działów 
online i społeczeństwo. Analizowali-
śmy, co najbardziej interesuje naszych 
czytelników – tłumaczy z kolei Marcin 
Marczak, zastępca redaktora naczel-
nego Newsweek.pl. – Weryfikujemy 
informacje niezależnie czy dotyczą 
one pandemii, czy np. polityki. Ufamy 
sprawdzonym źródłom, wydzwa-
niamy ekspertów. Współpracujemy 
wewnątrz redakcji – zapewnia.
Marcin Marczak pytany o to na ile 
udział prasy i jej serwisów interne-
towych może wpływać na opinię 
społeczną i przyczynić się do zwięk-
szenia wiedzy o koronawirusie a także 
zwiększeniu ilości osób, szczególnie 

1  Polityka    2,66

2  Newsweek    3

3  TVN 24    3,66

4  Wprost    6

5  Nauka w Polsce   6,66

6  National Geographic  7

7  Onet/Polskie Radio/RMF FM 8

8  Gazeta.pl    8,33

9  Euractiv    8,66

10  Wyborcza    9,33

11  TOK FM    9,66

12  Tygodnik Powszechny  10

13  Fakt      10,33

14  WP     10,66

15  Interia    11,66

16  Rzeczpospolita/Radio Zet  12

17  Najwyższy Czas/TVP INFO  12,33

18  Niezależna    13

19 Radio Maryja   14

20 Polskie Radio 24   14,33

21 Polsat News    15

22 Super Expre    15,33

23 Inne Medium   15,66 

24 Zmiany na Ziemi   16,33

25 Do Rzeczy    16,66 
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cyklu wideo „Q&A” o szczepionkach – 
chodziło o dostarczenie niezdecydowa-
nym jak najszerszej i najlepszej wiedzy 
o ochronie przed wirusem. Piszemy 
też tzw. „wyjaśniacze”, które odkłamują 
krążące po Internecie fake newsy. Na 
bieżąco aktualizujemy też nasz serwis 
koronawirus.gazeta. pl – mówi Karoli-
na Deling-Jóźwik.
„Badania przedstawione w niniejszym 
raporcie pozwalają wyciągnąć kilka 
istotnych wniosków. Główny jest taki, 
że znaczna część polskojęzycznych 
mediów, uwzględnionych w tym ba-
daniu, odznaczyła się niewielką liczbą 
fałszywych informacji. Poza trzema 
portalami – „Zmiany na Ziemi”, „Inne 
Medium” i „Najwyższy czas!” – każde-
mu z pozostałych 26 tytułów przypa-
dała średnio mniej, niż jedna fałszywa 
informacja na artykuł. W 24 portalach 
(przy 29 badanych) na wszystkie 35 
analizowanych artykułów wykryto 
poniżej 10 fałszywych informacji. 
W połowie (15) mediów było ich 
maksymalnie 3, a 11 portali zawierało 
zaledwie jedną fałszywą informację 
lub nie zawierało żadnych. Z drugiej 
strony znaczna część mediów oka-
zała się mieć niskie zaangażowanie 
treści – były to często krótkie artykuły 
z informacjami skopiowanymi od 
agencji prasowych, bez rozbudowanej 
zawartości, analitycznego podejścia do 
tematu, komentarzy od autora i jego 
wyraźnego wkładu pracy” – ocenili 
w podsumowaniu autorzy raportu.

Dariusz Materek
kinGa szyMkieWicz

czołówce i bardzo nas to cieszy – mówi 
Karolina Deling-Jóźwik, szefowa 
zespołu wydawców strony głównej 
Gazeta.pl. 
– W Gazeta.pl pracujemy w systemie 
wielokrotnego sprawdzania publiko-
wanych materiałów. Pierwszą redakcję 
dostarczonego przez autora tekstu robi 
wydawca serwisu, po nim – gdy mate-
riał trafia na portal – wydawca strony 
głównej. Pracują dla nas doświadczeni 
redaktorzy i dzięki temu udaje nam się 
zwykle wychwycić ewentualne błędy 
przed publikacją. Wszelkie doniesie-
nia, zwłaszcza tak wrażliwe, jak te 
dotyczące ludzkiego zdrowia i życia, 
sprawdzamy w kilku źródłach i kon-
frontujemy z ekspertami, w tym także 
z naszymi redakcyjnymi specjalistami 
od tematyki zdrowotnej – zapewnia 
Karolina Deling-Jóźwik. 
Zwraca również uwagę na fakt 
wpływu jaki media mają na posta-
wy swoich czytelników i związanej 
z tym odpowiedzialności. – Zdajemy 
sobie doskonale sprawę z tego, jak 
duży wpływ Gazeta.pl może mieć na 
postawy naszych czytelników. Dla 
wielu jesteśmy pierwszym lub drugim 
źródłem informacji. Docieramy do nich 
zresztą nie tylko za pośrednictwem 
strony głównej, ale też tych kanałów, 
z których młodsze pokolenie korzysta 
najczęściej: Instagrama, Facebooka, 
a ostatnio także TikToka. Dbamy więc, 
by publikować sprawdzone informacje 
i rozmowy z ekspertami, którzy odpo-
wiadają na pytania naszych odbior-
ców. Tak robiliśmy m.in. w przypadku 

młodych, zdecydowanych na przyję-
cie szczepionki odpowiada: – Trudne 
pytanie, często zadajemy je sobie w re-
dakcji. Uznaliśmy, że to co możemy 
zrobić to jak najrzetelniej informować 
o pandemii, szczepieniach przyszłości 
służby zdrowia. Ale pytamy też eks-
pertów. Ostatnio na łamach newswe-
ek.pl prof. Łukasz Turski opowiadał 
o kryzysie zaufania ludzi do nauki, 
triumfie pseudo wiedzy i uproszczonej 
wizji świata, które objawiają się m.in. 
postawą antyszczepionkowców. Oba-
wiam się, że ma rację. 

gaZeta.pl – wielokrotnie 
sprawdZić materiał 

Serwisy internetowe „Gazety Wybor-
czej” – gazeta.pl i wyborcza.pl – były 
jednymi z najwyżej notowanych 
w rankingu serwisów newsowych. 
– Tygodniki, które znalazły się na 
szczycie rankingu, pracują w zupełnie 
innym trybie niż portale internetowe. 
Dlatego niewiele jest zestawień, w któ-
rych lądujemy w tej samej kategorii. 
Materiały tygodników są rozbudowa-
ne, oparte na wielu źródłach – to au-
torskie analizy, potrzebne, by wyrobić 
sobie zdanie na jakiś temat i świetnie, 
że powstają. Od portali internetowych 
czytelnicy oczekują przede wszystkim 
newsowości, szybkiego podania infor-
macji – i tak też działamy. Nie znaczy 
to, że jesteśmy mniej rzetelni, ale 
dostarczamy więcej krótkich depesz 
niż rozbudowanych analiz. Gdyby wy-
odrębnić w tym rankingu kategorię 
„portale”, Gazeta.pl byłaby w ścisłej 

Unikatowa kolekcja modeli najbardziej niezwykłych i legendar-
nych samochodów, które tworzyły historię II wojny światowej!
Dzięki tej fascynującej serii wydawniczej Czytelnik pozna dane 
techniczne pojazdów i dowie się więcej o rozwoju motoryzacji 
oraz roli, jaką samochody odegrały podczas II wojny światowej.
Do wszystkich zeszytów wchodzących w skład kolekcji dołą-
czone są modele w skali 1:43, wiernie odwzorowujące pojaz-
dy. repliki te są wykonane z metalu z elementami z wysokiej 
jakości plastiku. 

Kolekcja składa się z 70 numerów, wychodzących co 2 tygo-
dnie. Cena 1. numeru wynosi 14,99 zł, 2. – 34, 99 zł, a 3. – 59,99 zł.
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Piraci zarabiają na reklamach
Według opublikowanego raportu pt. „Breaking 
(B)ads: How advertiser-supported Piracy Helps 
fuel a Booming Multi-Billion Dollar illegal Mar-
ket” Digital Citizens alliance (organizacje non 
profit działająca na rzecz bezpiecznego inter-
netu) i White Bullet (firma oferująca kierowane 
do reklamodawców rozwiązania antypirackie) aż 
1,34 mld dolarów rocznego przychodu z reklam 
internetowi przestępcy zarabiają m.in. dzięki 
cyfrowym gigantom takim jak amazon, facebook 
i Google. Piraci internetowi przez swoje strony 
internetowe i aplikacje oferują dostęp do kra-
dzionych filmów, wydarzeń na żywo, programów 
i seriali telewizyjnych, gier video – pokazują 
wyniki rocznego dochodzenia. Wśród firm finan-
sujących pirackich operatorów dominują cyfrowe 
platformy, takie jak amazon, facebook i Google. 
ich reklamy w serwisach i pirackich aplikacjach 
to nawet 73 proc. wszystkich reklam najwięk-
szych marek w pirackich aplikacjach.

Wydawcy chcą wsparcia ue 
Prasowi wydawcy lobbują w ue wprowa-
dzenie przepisów nakłaniających facebo-
ok i Google do płacenia za treści medialne 
publikowane na ich platformach – podaje 
agencja Bloomberg. Wydawcy idą śladem au-
stralii gdzie uchwalono prawo, które zmusza 
firmy technologiczne (facebook, Google) do 
płacenia licencji za treści pochodzące od wy-
dawców. W australii jeśli platformy cyfrowe 
nie porozumieją się z lokalnymi wydawcami 
w ciągu maksimum dwóch miesięcy, o cenie 
jaką zapłacą cyfrowi giganci decyduje arbiter 
– australijski urząd antymonopolowy (aCCC). 
europejscy wydawcy intensywnie pracują nad 
powołaniem wspólnej organizacji, która ma 
walczyć o ich interesy z cyfrowymi platforma-
mi. Zdaniem wydawców nowe przepisy wpro-
wadzane w ue mają doprowadzić do sytuacji 
w której, gdy platformy nie zgodzą się zapła-
cić za opublikowane w internecie fragmenty 
artykułów prasowych to ue powinna dopro-
wadzić do arbitrażu. 

aktualności izby WyDaWcóW Prasy | 

brytyjczycy pozywają Google 
amerykański koncern Google otrzymał w Wiel-
kiej Brytanii pozew zbiorowy o odszkodowanie 
w wysokości 920 mln funtów. W imieniu 19,5 
mln Brytyjczyków, którzy posiadają urządzenia 
z systemem operacyjnym android (należącym 
do koncernu Google), pozew zbiorowy złożyła 
lizz Coll, była szefowa ds. polityki konsu-
menckiej Citizens advice. Chodzi o zbyt duże 
prowizje w Google Play i złamanie przepisów 
dotyczących konkurencji. Niedawno w Wiel-
kiej Brytanii przeciwko innemu koncernowi 
cyfrowemu z usa – apple wytoczono pro-
ces za zbyt wysokie prowizje pobierane od 
aplikacji umieszczanych w app store. teraz 
z podobnym pozwem zmierzy się Google. 
sprawę rozpatrzy brytyjski sąd apelacyjny 
ds. konkurencji. W pozwie oskarżono Google 
o to, że użytkownicy androida nie mają wyboru 
podczas zakupów aplikacji w sklepie Play. od 
zakupów w nim amerykańska fi rma pobiera 30 
proc. prowizję. Zdaniem Coll jest ona niespra-
wiedliwa.

Wzrost czytelnictwa magazynów 
podróżniczych
Największy wzrost czytelnictwa w ostatnim 
okresie odnotowały publikacje dotyczące po-
dróży i rekreacji, a tuż za nimi uplasowały się 
czasopisma dotyczące remontów i stylu życia 
– donosi Readly, serwis prenumeraty cyfrowej, 
który umożliwia klientom dostęp do 5.000 tytu-
łów czasopism z całego świata. – Czasopisma 
i gazety są niezwykle popularnym sposobem 
planowania wakacji – oferują zdjęcia oraz wiele 
inspiracji do zwiedzania miejsc oraz podejmo-
wania różnych aktywności – komentuje Chris 
Couchman, dyrektor ds. treści tej firmy. firma 
Readly opublikowała najnowsze trendy wyszuki-
wania i konsumowania treści na swojej platfor-
mie. Największy wzrost czytelnictwa, w wielu 
krajach na półkuli północnej w tym w europie, 
odnotowały publikacje o tematyce podróżniczej 
i rekreacyjnej oraz teksty dotyczące remontów 
i stylu życia.
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prZystępnie, plastycZnie,
ciekawie

Wsparcie edukacji to misja, którą 
w swoją działalność mają wpisani 
wszyscy wydawcy czasopism o tym 
profilu. „Naszą misją jest dostarcza-
nie dzieciom i młodzieży najwyższej 
jakości czasopism wzmacniających ich 
rozwój ogólny, inspirujących do działa-
nia, odkrywania siebie i kreatywnego 
spędzania czasu wolnego. Wspieramy 
rodziców i nauczycieli w procesie 
wychowania, a także edukowania 
dzieci i młodzieży. Śledzimy najnowsze 
trendy w edukacji oraz w każdej strefie 
dotyczącej młodych” – czytamy na 
stronie Grupy Cogito, jednego z waż-
niejszych na polskim rynku wydaw-
ców tytułów edukacyjnych. O tym, że 
misję udaje się skutecznie realizować 
świadczy fakt, że dwutygodniki „Vic-
tor” i „Victor Junior” oraz miesięczniki 
„Cogito” i „Kumpel” niezmiennie cieszą 
się sporą popularnością u młodych 
czytelników.
– Na rynku prasy dziecięcej dostęp-
ne są bardzo różne tytuły. Niestety, 
w większości nie mają one walorów 
edukacyjnych – służą jedynie promocji 
seriali animowanych albo postaci z gier 
czy filmów licencyjnych. Kuszą konsu-
menta dołączonymi gadżetami i szybko 
przestają być dla dziecka interesujące. 
Pismo, które ma spełnić swoją funkcję 
edukacyjną, musi być rzetelnie przygo-
towane, zawierać dobrej jakości treści 

Początek nowego roku szkolnego to czas szczególnie 
intensywnej pracy dla wydawców i dystrybutorów 
podręczników, ale także czasopism wspierających edukację. 
a tych na naszym rynku jest całkiem sporo. oczywiście 
na wrzesień przygotowują nowe propozycje dla swoich 
czytelników, a ich zespoły redakcyjne tradycyjnie będą starały 
się wspierać zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. 

Prasa 
dla ucznia

„Świerszczyk” to magazyn dla dzieci, który ukazuje się od 1945 roku.

merytoryczne, przekazane w nowo-
czesny sposób, prostym językiem, 
z dużą ilością zabawnych odniesień. 
Rzecz w tym, by skomplikowane treści 
wyjaśniać przystępnie, plastycznie, 
używając porównań czytelnych dla 
współczesnych dzieci – mówi Joanna 
Szulc, redaktorka magazynu „Świersz-
czyk” (wydawca: Wydawnictwo Nowa 
Era). 

marka Znana od pokoleŃ

Przy wyborze czasopism edukacyj-
nych rodzice (bo to oni najczęściej 
kupują pisma) najczęściej wybierają te, 
które znają i którym ufają. Taką marką, 
znaną już kilku pokoleniom Polaków 
jest np. „Świerszczyk”. To najdłużej 
ukazujący się w Europie magazyn 
literacki dla dzieci w wieku 6-9 lat. 

– Rodzice „Świerszczyk” znają ze 
swojego dzieciństwa, wiedzą, że to 
magazyn przygotowywany przez 
najlepszych twórców polskiej literatury 
dziecięcej. Nazwiska autorów i ilustra-
torów, publikujących w „Świerszczyku” 
to gwarancja najwyższej jakości i wa-
lorów artystycznych. Jego głównymi 
zaletami są: rozwijanie i wspieranie 
czytelnictwa, rozbudzanie zamiło-
wania do dobrej literatury i pięknej 
ilustracji, kształtowanie hierarchii 
wartości, wrażliwości, empatii, a tak-
że… poczucia humoru. W każdym 
numerze, prócz tekstów literackich na 
różnym poziomie trudności, obecne 
są liczne rubryki z aktywnościami 
(zagadki, zabawy językowe, zadania 
logiczne, wyszukanki itp.); dołączona 
jest także gra planszowa. Planszówki 
wyróżniają zresztą wszystkie tytuły 
„Świerszczyka” i są uwielbiane przez 
czytelników – mówi Joanna Szulc, 
redaktorka magazynu. 
Dziś „Świerszczyk” to cała rodzina 
tytułów, przygotowywanych wspólnie 
z pedagogami, edukatorami i psycho-
logami. W ubiegłym roku pojawił się 
nowy tytuł: „Świerszczyk Reporter”. 
Lekkie, zabawne i krótkie teksty 
wprowadzają czytelników w świat 
przyrody, geografii, ekologii, socjobiolo-
gii, antropologii i medycyny. Ukazujący 
się już wcześniej tytuł „Świerszczyk 
Krzyżówki i łamigłówki” w 2021 r. stał 
się kwartalnikiem. Cieszył się on i na-
dal cieszy dużym zainteresowaniem 
czytelników. To bogaty zbiór różnych 
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zabaw słownych i logicznych, wspiera-
jących kompetencje językowe, spo-
strzegawczość, koncentrację i uwagę. 
Przekonaliśmy się w czasie pandemii, 
jak cenne i ważne są dla rodziców 
i nauczycieli takie dodatkowe treści, 
które uczą poprzez zabawę. Jeszcze 
nie wiemy, jak będzie wyglądać nauka 
jesienią 2021 – sytuacja epidemiczna 
może znów wymusić naukę zdalną. Za-
równo w szkole stacjonarnej, jak i przy 
nauczaniu na odległość, treści z na-
szych magazynów bardzo dobrze się 
sprawdzają. Pozwalają na długo zająć 
uwagę dzieci, rozbudzają ich cieka-
wość, wzmacniają różne kompetencje: 
językowe, komunikacyjne, społeczne, 
wzbogacają wiedzę przyrodniczą, 
wspierają logiczne myślenie i sprzyjają 
koncentracji uwagi – mówi Joanna 
Szulc, redaktorka „Świerszczyka”. 

dobry prZykład

Czy w erze mediów cyfrowych można 
przekonać i zachęcić dzieci do czytania 
czasopism? Wydawcy zajmujący się 
prasą edukacyjną twierdzą, że tak – 
można i trzeba. 
– Z pewnością dobrą metodą jest da-
wanie przykładu, a zatem dobrze jeśli 
dzieci widzą, że nauczyciel sam korzy-
sta z prasy. Świetnie, jeśli czasopisma 
są wykorzystywane w trakcie lekcji. 
Korzystanie z podręczników może 
zostać przełamane np. wręczeniem 

dzieciom czasopism z wyjątkowo 
interesującym je tematem. Można 
np. podzielić dzieci na grupy (co 
przy okazji uczy działania zespo-
łowego) i zaplanować naukę tak, 
by każda grupa otrzymała tekst 
zgodny z zainteresowaniami, a na-
stępnie podzieliła się informacjami 
z pozostałymi grupami. Na pewno 
do czytania gazet, czasopism zachęca 
przyjemna dla oka szata graficzna 
oraz ciekawa, inspirująca i wartościowa 
treść artykułów – taka, aby ze zniecier-
pliwieniem czekać na kolejne wydanie 
danego czasopisma. Interesujące okład-
ki, ładne zdjęcia, rysunki, pomysłowo 
rozrysowane wykresy czy tabele mogą 
w dużym stopniu skłaniać do chęci 
oglądania, a przy okazji i czytania 
prasy – uważa Hanna Danielczak-Zia-
di, szef redakcji pism w wydawnictwie 
Colorful Media, specjalizującym się 
w czasopismach wspierających naukę 
języków obcych (m.in. „English Mat-
ters”, „English Matters KIDS”). 
– Wielu nauczycieli docenia wartość 
„Świerszczyka” i proponują swoim kla-
som prenumeratę grupową magazynu. 
Dzięki temu dzieci poznają przyjemność 
czekania na nowy numer, wspólnej i in-
dywidualnej lektury oraz korzystania 
z drukowanych treści. W czasie lekcji 
opartych o świerszczykowe scena-
riusze zajęć dzieci pracują na tekstach 
publikowanych w magazynie i naby-

Czasopisma dla dzieci znakomicie uzupełniają i wspierają proces edukacji.

„Victor”, „Cogito”, „Victor junior”, 
„english Matters Kids” to lektura obo-
wiązkowa dla ambitnych uczniów.  
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wają konkretne kompetencje. W efekcie 
dzieci nabierają nawyku czytania. 
Mamy na to świadectwo w licznych 
wypowiedziach nauczycieli – wielu 
z nich podkreśla, że to właśnie dzięki 
„Świerszczykowi” ich uczniowie tak 
chętnie sięgają po czasopisma i książki. 
Ponieważ w „Świerszczyku” często 
organizowane są konkursy plastyczne, 
uczniowie przygotowują prace i wysy-
łają do redakcji. To także nauka projek-
towania swojego przekazu artystyczne-
go, zdrowej rywalizacji, przyjmowania 
werdyktu jury – mówi Joanna Szulc, 
redaktorka „Świerszczyka”.

Dariusz Materek
kinGa szyMkieWicz
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– Ostatni czas był dla Pana trudny, ale chyba 
powoli wychodzi Pan na prostą? 
Dokładnie tak, wszystko zaczyna się układać. 
W styczniu zmarła moja mama i w tamtym 
momencie mój świat na początku runął, ale 
później wszystko zaczęło się odbudowywać. 
Zagrałem już w czterech serialach. „Remiza” 
jest właśnie tym czwartym. To zupełnie nowa 
produkcja, w której gram sołtysa i ojca główne-
go bohatera. W tej chwili jego syn odziedziczył 
po ojcu całą tę schedę. Rzecz dzieje się w ochot-
niczej straży pożarnej. To jest duża szansa dla 
i mnie, i dla wszystkich, żeby zaistnieć na ekra-
nach, bo dawno mnie nie było. Ostatnio grałem 
w „Rozlewisku”, a to było kilka lat temu.  
Rzeczywiście, od tego czasu trochę już mi-
nęło. Ostatnie miesiące były również trudne 
z powodu zamknięcia teatrów. Jak Pan widzi 
swoją przyszłość w tym miejscu? 
– Ja straciłem 200 przestawień, ale z teatrem 
nie zamierzam się rozstać. Mało tego, ja już tam 
wróciłem. Ostatnio graliśmy już sporo spekta-
kli, na które wszystkie bilety zostały wykupio-
ne. Od teatru nigdy nie odejdę, bo dla aktora 
jest to najważniejsze miejsce na świecie. Jestem 
na scenie już od 45 lat, zagrałem ponad 6 ty-
sięcy przestawień i chcę grać do końca, dopóki 
jeszcze chodzę i żyję. Teatr jest abecadłem dla 
aktora i bez niego mogą się tylko wygłupiać, ale 
na pewno nie grać. 
Pandemia spowodowała również, że nieco się 
Pan przebranżowił i pojawił się po tej drugiej 
stronie, bo zaczął Pan udzielać lekcji aktor-
stwa, prawda? 
– Tak właściwie to uczę już od jakichś 10 lat. 
Najczęściej robię to w wakacje, bo wtedy mam 
więcej czasu. Uczę wtedy aktorstwa, dykcji 
i dubbingu. To są rzeczy, w których się specja-

lizuję. Moją główną specjalnością jest charakte-
rystyka postaci. To, co aktor powinien mieć jako 
swoją paletę do możliwości wykonywania tego 
zawodu. W tym roku mam już zarezerwowa-
ne dwa turnusy w sierpniu. W zeszłym roku 
były cztery turnusy, także co roku pracuję w tej 
kwestii. Teraz planuję przenieść to do Internetu, 
żeby się uniezależnić i aby z powodu koronawi-
rusa nic się nie stało w przyszłości. Żeby móc 
nadawać cały czas i nie mieć przerw.  
A czy sądzi Pan, że w przypadku aktorstwa, te 
lekcje online są na tyle efektywne, że dobrze 
przygotują osoby do zawodu? 
– Mamy XXI wiek i przy tej technologii, która 
teraz istnieje, to aktorstwo tradycyjne, typu sta-
nisławowskie, można traktować jako średnio-
wiecze i przeżytek. To są dawne czasy, o któ-
rych trzeba oczywiście pamiętać, natomiast 
w tej chwili aktorstwo i granie diametralnie się 
zmieni. Aktorzy muszą się nauczyć nowej tech-
nologii, czyli grania wirtualnego, grania z kimś, 
kto jest wymyślony. Kto nie dialoguje z nami, 
tylko jest w innym miejscu i to jest wyższa szko-
ła jazdy z podniesioną poprzeczką, ale myślę, że 
wyzwanie warte tego, żeby się do niego przy-
łożyć. Jak wiemy, w pandemii wszystkie teatry 
były zamknięte i tylko telewizja, filmy i dubbing 
działały. Aktorzy stricte teatralni nie przeżyją 
w takiej sytuacji, nie dadzą rady. W tym zawo-
dzie trzeba niestety robić różne inne rzeczy, 
jakoś z nim związane. Ja pracuję w dubbingu, 
w reklamie, uczę i także sam się uczę, występu-
ję, gram. Robię co mogę, żeby się utrzymać. 
Pandemia definitywnie była sprawdzianem...  
– To jest tak zwany papierek lakmusowy. Jak to 
się mówi – najmocniejsi przeżyją. Takie są czasy 
i zawsze było tak, że w sytuacjach skrajnych 
wytrzymywały jednostki najsilniejsze. 

Karta się 
odwróciła
znany z serii serialowej „nad rozlewiskiem” oraz jako głos kaczora Donalda Mariusz 
czajka powraca na mały ekran. już niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć go 
w nowej produkcji tVP „remiza”. 
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Mariusz Czajka  – polski aktor teatral-
ny, filmowy, dubbingowy i telewizyjny 
oraz prezenter telewizyjny. Absol-
went  PWST w Warszawie, od wielu 
lat pracuje w teatrze Studio Buffo. 
Prowadzi tam m. in. zajęcia na kierun-
ku teatralnym dla dzieci i młodzieży. 
Zagrał w wielu filmach i serialach – m. 
in. „Świat według Kiepskich”, „Chłopaki 
nie płaczą”, „Ojciec Mateusz”. 

źródło: wikipedia.org

Ale Pan się utrzymał, wrócił na mały ekran. 
W przypadku „Remizy” twórcy postawili 
w głównej mierze na nazwiska nieopatrzo-
ne szerszej publiczności. Co Pan sądzi o tym 
pomyśle? 
– Ja miałem to szczęście, że się utrzymałem. 
W tym zawodzie wybitnie trzeba mieć szczę-
ście. Jeżeli się go nie ma, to lepiej go nie upra-
wiać, bo można mieć bardzo dużo przykrych 
wspomnień, myśli i depresji, które się wiążą ze 
złem totalnym, zwłaszcza dla rodziny.  
A pomysł obsadzenia w większości niezna-
nych aktorów jest świetny. Dzięki temu ten 
serial nie będzie się nikomu z niczym i z nikim 
kojarzył. To będą osoby zupełnie nieznane, 
które będą mogły się wykreować i stać się 
gwiazdami. Wszyscy świetnie grają – i młodzi, 
i starzy. Dla widzów to na pewno będzie grat-
ka, bo nie będą mylili tego serialu z żadnym 
innym. 
Czy Pan jako mały chłopiec marzył o tym, 
żeby zostać strażakiem? 
– Kiedy byłem małym chłopcem, to chciałem 
być kominiarzem, księdzem i miałem wiele 
różnych, innych pomysłów. Natomiast był taki 
czas, kiedy jeździłem do babci do Warlubia. 
Ona była nauczycielką matematyki, a dziadek 
dyrektorem szkoły i znał wszystkich uczniów. 
Miałem tam kolegę, który był trochę starszy 
i odziedziczył po ojcu bycie szefem Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Warlubiu. Zabrał 
mnie ze sobą trzy razy na akcję. Byłem tak 
niewyobrażalnie szczęśliwy, bo dla takiego 
dzieciaczka to było niesamowite przeżycie. Po-
jechałem na akcję ratowania stodoły, która tak 
niewiarygodnie huczała. Nie zapomnę tego do 
końca życia. I rzeczywiście był taki moment, 
że chciałem być strażakiem, ale później posze-
dłem w aktorstwo. Ale będąc aktorem mogę 
być i strażakiem, i kimkolwiek będę chciał. 

rozMaWiała karina PoMPa/akPa

NasZ KolPoRteR 09/2021

27



R
E

K
L

A
M

A

ANGORA®
TYGODNIK

WSZYSTKIE
GAZETY 

W JEDNEJ!

Z życia wzięte
Uciekł nam kot i poszedł mieszkać do są-

siadów. Nic nam o tym nie powiedzieli, mimo 
że doskonale wiedzieli, czyj to pupilek. Roz-
paczliwie go szukaliśmy, przeczesywaliśmy 
okoliczne pola i lasy, rozwieszaliśmy plakaty 
i pytaliśmy, kogo się dało, w tym sąsiadów. 
Wczoraj go do nas przyprowadzili, bo wyjeż-
dżają na długie wakacje i nie mają go z kim 
zostawić. Po dwóch latach od jego zaginięcia!

* * *
Trafiłam na artykuł, w  którym naukow-

cy twierdzili, że ludzie popełniają najwię-
cej dużych błędów życiowych między godz. 
2 a 3 nad ranem. Powiedziałam o tym ro-

dzicom, a oni jednocześnie popadli w zadu-
mę, kiwając głowami. Rozbawiona zapyta-
łam, o czym myślą. Zgodnie odpowiedzieli, 
że poczęli mnie dokładnie o tej porze i  już 
wiele lat temu uznali, że decydowanie się na 
dziecko to był olbrzymi błąd...

* * *
Po wczorajszych ulewach przez dwie go-

dziny zabrakło prądu w okolicy. Żona była bar-
dzo zdziwiona, że mój zegarek działa mimo 
braku prądu. Przebyty COVID-19 chyba za-
szkodził jej bardziej niż mi się wydawało...

* * *
Pracuję na stacji benzynowej. Raz na jakiś 

czas ktoś zatankuje i ucieknie bez płacenia. 
Standardowo w takich przypadkach przeka-
zujemy monitoring policji. Kiedyś na ulicy za-
atakowała mnie kobieta. Zaczęła mnie okła-
dać pięściami, bo ona ma 45 lat, a nie 60! Nie 

mogłem się połapać, o co jej chodzi. Dopie-
ro później do mnie dotarło, że kiedyś uciekła 
bez płacenia, a ja powiedziałem funkcjona-
riuszom, że wyglądała mi na 60 lat.

* * *
Kuzynka poczęstowała rodzinę ciasteczka-

mi z kawałkami czekolady. Były pyszne. Ktoś 
niepotrzebnie zapytał, jak dokładnie je robi, 
i wtedy dumna 8-letnia kucharka zdradziła, 
że kluczowy jest sposób dodawania czeko-
lady – gryzie ją i wypluwa do masy z ciastem!

* * *
Postanowiłam ćwiczyć dzień w dzień, że-

by poprawić kondycję i figurę. Wczoraj mia-
łam wyjątkowo zabiegany dzień i planowałam 
sesję treningową na wieczór. Dwóch sąsia-
dów po osiemdziesiątce zapytało mnie, o któ-
rej ćwiczę, bo nie mogą się doczekać. Czas 
chyba zacząć zasłaniać okna...  yafud.pl

TRUDNA REPRYWATYZACJA. 
Zmiana w polskim Kodeksie po-
stępowania administracyjnego 
wywołała ostrą reakcję władz 
Izraela – czytaj str. 16 i 71.

BIZANCJUM. Zagrożono zwolnieniem 
urzędnikowi, który nie załatwił szyb-
kiej odprawy ministrowi rolnictwa 
i ten przez spóźnienie musiał z Rze-
szowa do Warszawy jechać autem.

USTAWKA. Na czas wizyty Mate-
usza Morawieckiego w  jednym 
z gospodarstw rolnych ustawiono 
za premierem specjalnie wypoży-
czone maszyny rolnicze.

SZLAG GO TRAFIAŁ? Z  powodu 
śmiecących turystów właściciel 
gruntów w  Karkonoszach zamknął 
fragment szlaków turystycznych  
na Śnieżkę i do Karpacza.

PRZERWA NA REKLAMĘ... 

Fakt odkrył też, gdzie wypoczywa 
Jarosław Kaczyński (72  l.). Okazuje 
się, że prezes PiS zaszył się w Borach 
Tucholskich. „Tam będzie wypoczywał 
w towarzystwie wpływowego w Prawie 
i Sprawiedliwości europosła Joachima 
Brudzińskiego (53  l.). – Kilka dni tam, 
a później inne miejsca w kraju. Nawet 
w PiS tylko nieliczni wiedzą, gdzie do-
kładnie szef będzie wypoczywał – mó-
wi informator. Kaczyński prawdopodob-
nie odwiedzi również południe Polski. 
Zanim opuścił Warszawę, trzeba było, 
choć zapewne już był spakowany, po-
zbyć się wicepremiera Gowina, któremu 
nie podobał się Polski Ład, a następnie 
przepchnąć zmiany w ustawie medial-
nej. Dzień przed urlopem stoczył jeszcze 
wielką bitwę w Sejmie, ułożył jako tako 
większość i już mógł myśleć o wypoczyn-
ku. Ale przecież nie można na kilkana-
ście dni pozostawić państwa bez opieki! 
Dlatego jeszcze w nocy spotkał się z naj-
bliższymi współpracownikami, wsłuchał 
się w ich głosy, rozdysponował zadania 
i wreszcie mógł wyjechać (...)”.

  
Dziennikarze przyłapali prezydenta 

Andrzeja Dudę (49 l.), jak w środku kry-
zysu afgańskiego leci na Hel. „(...) Talibo-
wie urządzają się w Afganistanie, budząc 
przerażenie części tamtego społeczeń-
stwa. Oczy przywódców Europy i Stanów 
Zjednoczonych zwrócone są na Kabul, 
skąd trwa ewakuacja obywateli krajów 
Zachodu oraz ich wielo letnich współpra-
cowników. Okazuje się, że w tym cza-
sie Duda przebywa na urlopie w Jura-
cie! Głowa państwa pozostanie na Helu 
aż do przełomu sierpnia i września. Ale 
prezydencki minister Błażej Spychalski 
(36 l.) przekonuje Fakt, że Andrzej Duda 
nie ma urlopu. Czy urzęduje zatem w Pa-
łacu Prezydenckim? Spychalski odpowia-
da, że nie wie, bo sam jest... za granicą. 

Wyjazd prezydenta wywołał spore emo-
cje u czytelników, którzy licznie wyraża-
ją swoje zdanie na temat jego wyjazdu: 
– No przecież (...) musi wypocząć... tak 
się natyrał, odpoczywając, że musi da-
lej odpoczywać. Po męczącym urlopie 
wyjedzie na narty w góry (...). Po prostu 
się należy i jeszcze podwyżka się należy 
– ironizuje pan Mirosław, zwracając uwa-
gę na niedawno uchwaloną podwyżkę 
dla prezydenta, posłów i senatorów (...)”.

  
Według doniesień Super Expressu Do-

nald Tusk (64 l.) chciał, żeby odwołanie 
marszałek sejmu Elżbiety Witek (63 l.) by-
ło jego pierwszym spektakularnym suk-
cesem po powrocie do krajowej polityki. 
„(...) Odbyło się w tej sprawie nawet tajne 
spotkanie polityków partii opozycyjnych, 
w tym przedstawicieli Porozumienia. Sej-
mowa arytmetyka jest jednak bezwzględ-
na. Bez trzech głosów kukizowców nie 
uda się usunąć Witek z fotela marszałka 
sejmu. – Nikogo od nas Tusk nie zaprosił. 
Zresztą nie mogę głosować za usunię-
ciem Elżbiety Witek z prostej przyczyny. 
W naszej umowie z PiS, zawartej przed 
moją wspólną konferencją z Jarosławem 
Kaczyńskim, są uzgodnione sprawy per-

sonalne – mówi Paweł Kukiz (58 l.). – Nie 
będziemy pomagać opozycji w usuwa-
niu ludzi z ich rządu i politycznego esta-
blishmentu. To nie wchodzi w rachubę. 
Zgodnie z umową głosowałem przeciw-
ko usunięciu pana ministra Czarnka i nie 
zamierzam tej umowy łamać. Jeśli PiS 
złamie swoją umowę i we wrześniu nie 
uchwali naszej antykorupcyjnej i paru in-
nych ustaw, to nie będę głosował ustaw 
im potrzebnych – dodaje (...)”.

  
Ministerstwo Edukacji i Nauki przed-

stawiło program powrotu uczniów 
do szkół. – Wracamy do szkół stacjo-
narnie, ale nie straszmy dzieci, przez dwa 
tygodnie mogą sobie jeszcze odpoczy-
wać – powiedział Przemysław Czarnek 
(44 l.). Pytany o to, czy resort ma plan na 
ewentualne wprowadzanie obostrzeń do-
tyczących funkcjonowania szkół, stwier-
dził, że ministerstwo na ten moment nie 
przewiduje takich rozwiązań. – Mamy róż-
ne inne scenariusze, ale w ogóle ich nie 
bierzemy pod uwagę. Ani w krótszym, 
ani w dłuższym horyzoncie czasowym 
nie widzimy żadnych zagrożeń dla nauki 
stacjonarnej – czytamy w Fakcie.

KATARZYNA GORZKIEWICZ

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

zwycięzcom gratulujemy!

Zachęcamy do udziału w kolejnych 
edycjach konkursów organizowanych 
przez Gremi Media s.a.

miejsce kwota brutto imię i nazwisko

1 1000 zł Grzegorz Zmarzły
2 750 zł jarosław Mikusek
3 500 zł jarosław Kulka

KoNKuRs
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Ewolucja nawyków 
konsumenckich 

| WiaDoMości hanDloWe

zakupy w sieci oraz korzystanie 
z wielu kanałów zakupowych 
zyskiwały na popularności 
jeszcze przed pandemią, ale jej 
wybuch przyspieszył ewolucję 
tych trendów – zmiany, które 
nastąpiły w niespełna półtora 
roku, w „normalnych” czasach 
zajęłyby dekady. 
Konsumenci uświadomili sobie także, 
jak ważne mogą być codzienne, 
wygodne zakupy w sklepach 
z segmentu convenience. Jak 
wynika z analiz Nielsena, wraz 
z ustępowaniem pandemii i powrotem 
konsumentów do normalnej 
aktywności detaliści powinni 
koncentrować się na oferowaniu im 
możliwie jak najwygodniejszych misji 
zakupowych.
Na długo przed pandemią COVID-19 
konsumenci byli, z roku na rok, 
coraz bardziej zabiegani. Producenci 
i detaliści coraz śmielej wkraczali 
w cyfrowe kanały sprzedaży, rozwijając 
e-commerce i sprzedaż wielokanałową. 
W połowie 2021 r., po blisko półtora 
roku od wybuchu pandemii, 
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konsumenci uzależnili się od zakupów 
online i omnichannel do tego stopnia, 
że ich oczekiwania odnośnie wygody 
zakupów są wyższe niż kiedykolwiek 
wcześniej.
Według badania przeprowadzonego 
przez Nielsena w czerwcu 2021 r., 
z opcji zakupów dokonywanych 
w lokalnych sklepach, z dostawą do 
domu, przed pandemią korzystało 22 
proc. ankietowanych, a obecnie 32 proc. 
Z takich samych zakupów, ale z opcją 
samodzielnego odbioru w punkcie 
click&collect wcześniej korzystało 25 
proc., obecnie 38 proc. Z kolei opcję 
odbioru „przy krawężniku” – gdy 
pracownik sklepu przynosi zakupy do 
samochodu klienta – przed pandemią 
korzystało 16 proc. badanych, a obecnie 
36 proc.
Z klasycznych zakupów online, np. na 
platformach takich jak Amazon czy 
Allegro, przed pandemią korzystało 70 
proc., obecnie 77 proc.
Analitycy zwracają uwagę, że 
powyższe trendy nie oznaczają 
zmierzchu handlu stacjonarnego 
– z tego samego badania wynika, 
że o ile przed pandemią 78 proc. 

badanych robiło zakupy w sklepach 
stacjonarnych, to obecnie czyni 
tak 82 proc. Ich zdaniem oznacza 
to, że detaliści powinni spotykać 
konsumentów tam, gdzie się znajdują, 
oferując im wszelkie możliwe formy 
robienia zakupów – tylko w ten sposób 
zapewnią im prawdziwą wygodę, 
w dzisiejszym rozumieniu. Zatem 
odpowiedzią detalu na oczekiwania 
konsumentów powinna być pełna 
wielokanałowość.
Jako przykład eksperci podają usługę 
click&collect, która upowszechniła 
się w całym krajobrazie handlu 
detalicznego. Powracające lockdowny 
uniemożliwiły wielu branżom handel 
stacjonarny, detaliści skorzystali 
więc z możliwości połączenia 
zakupów online z opcją ich szybkiego 
i wygodnego odbioru w punktach 
click&collect. Konsumenci szybko 
docenili wygodę takiego rozwiązania 
i będą z niego korzystać także wtedy, 
gdy sklepy będą otwarte.
Jak wynika z cytowanych wyżej 
liczb, click&collect nie zastąpi 
handlu stacjonarnego – jest jego 
uzupełnieniem. Jako argument 
można podać wyniki analizy trendów, 
dokonanej przez Nielsen Scarborough 
– wynika z niej, że generalnie 
nawyki zakupowe amerykańskich 
konsumentów tylko nieznacznie 
zmieniły się w okresie pomiędzy drugą 
połową 2019 r. a drugą połową 2020 r. 
W przypadku zakupów spożywczych 
zmiany były jeszcze mniej wyraźne, 
mimo wzrostu popularności e-grocery. 
Obecnie, gdy w wielu krajach restrykcje 
sanitarne zostały znacząco złagodzone, 
konsumenci gremialnie wracają do 
sklepów stacjonarnych.
Zdaniem analityków Nielsena, 
w najbliższej przyszłości znaczenie 
convenience we wszystkich kanałach 
sprzedaży będzie nadal rosło. 
Konsumenci po prostu przywykli 
do wygody i choć wracają do przed-
pandemicznego stylu życia – chodzą na 
zakupy stacjonarne, jedzą na mieście, 
spędzają czas poza domem, korzystają 
z rozrywek – będą oczekiwać, że ich 
potrzeby będą zaspokajane w bardziej 
wygodny sposób.

WWW.WiaDoMoscihanDloWe.Pl
Źródło: Nielsen, COVID-19 Elevated Convenience to 

a New Level, and That’s How it Will Stay

Rosnące zainteresowanie klien-
tów możliwością odbioru zaku-
pów internetowych w punkcie 
stacjonarnym to dziś tendencja 
ogólnoświatowa. Korzystają 
z niej m.in. również osoby odbie-
rające w salonikach Kolportera 
zakupy zrealizowane na platfor-
mie Allegro.
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ŚREDNIA

SKŁADNIK
CYKLICZNY
(PRAWA SKALA)

Koniunktura w handlu

Koniunktura w handlu w III kwartale 2021 r. pogorszyła 
się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH 
zmniejszyła się w ciągu kwartału o 5,7 pkt. i wynosi 0,3 
pkt. Jest jednak wyższa od średniej dla trzeciego kwartału 
z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona – 0,8 pkt.) oraz 
od poziomu odnotowanego przed rokiem (-4,8 pkt. w III 
kwartale 2020 r.).
Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą 
– saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło 45,4 pkt. Na 
aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 
52,4 proc. badanych przedsiębiorstw uznało ogólną 
kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 40,6 proc. 
ankietowanych za średnią, natomiast 7,0 proc. za słabą. 

REKLAMA

Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji 
w najbliższych 6 miesiącach są optymistyczne.
Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości 
poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych 
ograniczały następujące czynniki: koszty zatrudnienia 
pracowników, konkurencja oraz niedostateczny popyt.

WWW.WiaDoMoscihanDloWe.Pl

wiadomoscihandlowe.pl

*Dane za kwiecień 2021 (źródło: Google Analytics)

Najchętniej czytany portal branży FMCG

unikalnych 
użytkowników 
miesięcznie*

526 268 subskrybentów 
newslettera, 

wysyłka codzienna

17 000
ponad 

978 793
unikalnych odsłon 

miesięcznie*

BEZPŁATNA 
E-PRENUMERATA

CZYTAJ WYGODNIE. GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

prenumerata@wg.mediawiadomoscihandlowe.pl/strona/prenumerata

WIEDZA
I DOŚWIADCZENIE

NOWOCZESNOŚĆ 
I WYGODA

RAPORTY 
I PORADY

jak wynika z najnowszej edycji cyklicznego 
badania instytutu rozwoju Gospodarczego szkoły 
Głównej handlowej, w iii kwartale 2021 r. notujemy 
pogorszenie koniunktury w handlu, jednak ogólny 
wskaźnik koniunktury wciąż jest wyższy od 
poziomu zanotowanego przed rokiem oraz od 
dziesięcioletniej średniej.

WsKaŹNiK KoNiuNKtuRy W HaNDlu
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| PsycholoG raDzi

We WRZeŚNioWyM WyDaNiu 
„charakteróW” PoleCaMy:

na teMat

Wolni od perfekcjonizmu, wolni od oceniania

Dlaczego boimy się tego, jacy jesteśmy 
naprawdę?

czy mamy już dość instagrama?

jak media społecznościowe zmieniły nasz 
sposób postrzegania siebie i innych?

o sztuce bycia niedoskonałym w domu, 
w ogrodzie i… w swojej głowie

jak odnaleźć w sobie odwagę do porzucenia 
maski i zrezygnowania z pozorów?

z każdym dzieckiem wszystko jest ok

Wskazówki, jak wychować szczęśliwego 
malucha

PsycholoGia i Życie

jak odnaleźć drogę do satysfakcji 
seksualnej?

otwórz oczy na fakty, świat jest lepszy niż 
myślisz

Dlaczego ulegamy błędnym przekonaniom 
i wpadamy w pułapkę pesymistycznego 
myślenia?

na wyścigi, czyli fabryka przegranych

czy rywalizacja rzeczywiście działa na nas 
motywująco?

jak skleić świat po traumie?

treninG PsycholoGiczny

reparenting, czyli dlaczego potrzebujemy 
przeżyć dzieciństwo raz jeszcze

jak okazywać czułość samemu sobie?

czy umiemy przyjmować pochwały 
i akceptować krytykę?

korzystanie z instagrama prowokuje do 
porównywania się z innymi „lepszymi” 
oraz budowania samooceny na podstawie 
pokazywanej tam fi zyczności. jednocześnie 
musimy się stale pilnować, by „nie odkryć się” 
i nie pokazać czegoś, co byłoby źle odebrane 
przez innych. W efekcie sami dla siebie 
stajemy się towarem na pokaz. 

Media społecznościowe pozwalają nam być w kon-
takcie z innymi i komunikować się 24 h/dobę, a także 
bawić się, udostęp niać informacje, zdjęcia i filmy. 
Są atrak cyjne, bo – jak zauważa Ewa Krok z Uni-
wersytetu Szczecińskiego – umożliwiają m.in. 
wyra żanie opinii i prowadze nie dyskusji, zaspoka-
jają potrzebę bieżącego infor mowania i odnoszenia 
się do aktualności, służą podtrzymywaniu relacji, 
przełamu ją poczucie samotności oraz pozwalają 
wspólnie realizować różne projekty. 
Dla wielu osób media społecznościo we stały się 
integralną częścią życia, a pub likowane w nich 
treści mają duży wpływ na samopoczucie użyt-
kowników. Porów nywanie się z innymi, jak wyni-
ka z badań Jasmine Fardouly i jej współpracowni-
ków, może powodować zaniżenie samo oceny, gorszy 
nastrój, niepokój czy prob lemy ze snem. Jak dowodzi 
Kira Riehm i jej współpracownicy, osoby korzystają ce 
nadmiernie z mediów społecznościo wych są narażone 
na zwiększone ryzyko depresji, stanów lękowych oraz 
innych problemów wynikających z przyjmowa nia za własne cudzych 
norm, poglądów czy wartości. Pojawiło się nawet określe nie depresja 
technologiczna (technology fatigue). Z raportu brytyjskiego Royal So ciete 
for Public Health &Young Health Movement opublikowanego w 2017 r. 
wynika, że najbardziej niekorzystny wpływ na zdrowie i psychikę mło-
dych ludzi mają Instagram i Snapchat. Z kolei badania prowadzone przez 
Donnę Ruch i współpracowników dowodzą, że me dia społecznościowe 
odgrywają istotną rolę w rosnącej liczbie samobójstw wśród amerykań-
skiej młodzieży. 
Najszybciej rozwijającą się platformą społecznościową jest Instagram. 
W Pol sce ma on już ok. 7 mln użytkowników, z czego większość, bo 

Czy mamy 
już dość 
Instagrama? 
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58% stanowią ko biety. Umożliwia przesyłanie i komentowa nie zdjęć i fil-
mów, co ułatwia szybsze zdo bycie popularności, a także nawiązywanie 
kontaktów z liderami opinii (tzw. influen cerami) czy celebrytami. Z badań 
wynika, że poziom zaangażowania w Instagram jest wielokrotnie więk-
szy niż np. w Faceboo ka czy Twittera. Użytkownicy chcą poka zać innym, 
jak wyglądają, czym się zajmują i chcą się dzielić swoimi pasjami, niejed-
nokrotnie ukrywając prawdę i kreując nie zawsze prawdziwy wizerunek. 
Szukają tam inspiracji, chcą czuć się częścią okre ślonej społeczności, 
a także obserwować znanych ludzi. Niektórym poprawia to samopoczucie 
i pozwala „wyjść z dołka”, u innych może pogłębić psychiczny dy skomfort. 
Korzystanie z Instagrama może bowiem spowodować postrzeganie siebie 
w oparciu na opiniach innych (nie zawsze pozytywnych), porównywanie 
się z „lep szymi” oraz budowanie na tej podstawie samooceny. Może też 

sprawić, że własna wartość jest oceniana głównie na podsta-
wie pokazywanej na Instagramie fizyczno ści. Użytkow-

nik patrzy na siebie z pozycji obserwatora i nadzorcy, 
koncentrując się na monitorowaniu swego, często 

podkolo rowanego wyglądu. To wymusza koniecz-
ność stałego pilnowania siebie, by przypad kowo 
„nie odkryć się” i nie pokazać czegoś, co mogłoby 
negatywnie wpłynąć na od biór przez innych. 
Taka postawa i dążenie do doskonałości może 

doprowadzić do sa mouprzedmiotowienia – sami 
dla siebie stajemy się towarem na pokaz. Trzeba 

też być ostrożnym, bo znane są przypadki wła mań 
na konta i ich kradzieże, a wówczas mogą być one 
wykorzystywane niezgod nie z intencjami ich 
założycieli. 

Dr MeD. bohDan t. WoronoWicz Psychiatra, 
specjalista i superwizor psychoterapii uza-

leżnień, kieruje centrum konsultacyjnym 
akMeD w Warszawie.

f
o

t.
 G

e
t

t
y

iM
a

G
e

s

o sztuce bycia 
niedoskonałym
Malwina Huńczak :
szansa na zbudowanie prawdziwej 
bliskości powstaje dopiero wtedy, gdy 
dajemy się poznać. to trudny proces dla 
tych z nas, którzy w głębi duszy ży wią 
obawę, że kiedy inni zobaczą na sze 
prawdziwe oblicze, odejdą. Nie kiedy lę-
kamy się, że – jak pisał jerzy Mellibruda 
– „jeśli staniemy się praw dziwie ludzcy, 
stracimy miłość i apro batę innych”. 
W efekcie bywamy bardzo ostrożni 
w kontakcie z innymi, nawet bliskimi 
osobami, i uważnie kontrolu jemy swoje 
reakcje. Pokonanie w sobie tego lęku 
jest dla niektórych osób praw dziwym 
wyzwaniem. Bez tego jednak trudno 
marzyć o prawdziwej bliskości.

czy umiemy przyjmować 
pochwały i akceptować 
krytykę? 
Magdalena Kluszczyk:
Każdy z nas ma potrzebę bycia waż-
nym. Nie ma nic złego w tym, że wszy scy 
chcemy czuć się doceniani i dobrze 
postrzegani. Problem pojawia się, kiedy 
ta potrzeba staje się dominująca, a my 
zaczynamy dopasowywać siebie i swo je 
zachowania do oczekiwań innych. W ten 
sposób chcemy zasłużyć na po chwałę 
i uznanie oraz uniknąć krytyki. Przesad-
ne zwracanie uwagi na to, co pomyślą 
inni ludzie, nie tylko wzmac nia nasz lęk 
przed popełnieniem błędu, ale przede 
wszystkim umniejsza i znie kształca 
obraz tego, kim jesteśmy. Kie dy cały 
czas patrzymy na innych, prze stajemy 
dostrzegać siebie.

PoraDnik PozytyWneGo Myślenia

Wewnętrzna matka

kim jest i co nam daje?

o, powieści! 

natalia de barbaro

Przytul drzewo

Dlaczego ciągnie nas do natury?

jak nie zwariować we współczesnym 
świecie?

z Grażyną Plebanek, pisarką i felietonistką, 
rozmawia Marcin Wilk

nastoletnia miłość

jak uczymy się kochać?
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żenia, można nadać klauzulę wykonal-
ności. 
Jest jednak sytuacja, która pozwala 
przed nadaniem klauzuli wykonalności 
tytułowi egzekucyjnemu na wykorzy-
stanie tego tytułu do dokonania wpisu 
hipoteki przymusowej na nieruchomości 
dłużnika. Mowa o nakazie zapłaty wy-
danym w postępowaniu nakazowym. 
Zgodnie z art. 485 § 1 k.p.c.:  „Sąd wydaje 
nakaz zapłaty w postępowaniu na-
kazowym, jeżeli fakty uzasadniające 
dochodzone roszczenie są udowodnione 
dołączonym do pozwu: 1) dokumentem 
urzędowym; 2) zaakceptowanym przez 
dłużnika rachunkiem; 3) wezwaniem 
dłużnika do zapłaty i pisemnym oświad-
czeniem dłużnika o uznaniu długu”.

sZybka realiZacja rosZcZeŃ

Postępowanie nakazowe jest przezna-
czone do szybkiej realizacji roszczeń, 
które stwierdzone są dokumentami 
o dużym stopniu pewności i wiary-
godności. Przepis wskazuje katalog 
dokumentów, które powód powinien 
przedstawić na poparcie twierdzeń 
faktycznych. Fakty uzasadniające 
roszczenie powoda powinny być 
udowodnione za pomocą określonego 
dokumentu. Dołączenie do pozwu do-
kumentu spoza ustawowego katalogu 
nie daje podstaw do wydania nakazu 
zapłaty w postępowaniu nakazowym. 
Cechą charakterystyczną postępo-
wania nakazowego jest fakt, iż nakaz 
zapłaty posiada moc tytułu zabezpie-
czenia. 
Nakaz taki od chwili wydania stanowi 
tytuł zabezpieczenia, zrównany jest 
w tym zakresie z postanowieniem 

Na początku zwróćmy uwagę, iż postę-
powanie wieczystoksięgowe jest postę-
powaniem bardzo formalistycznym. 
Sprawy w tym postępowaniu rozpo-
znawane są na posiedzeniu niejawnym, 
a Sąd rozpoznając wniosek o wpis, bada 
jedynie treść i formę wniosku, dołączo-
nych do wniosku dokumentów oraz 
treść księgi wieczystej. Wniosek o wpis 
hipoteki przymusowej składa się na 
urzędowym formularzu, a dokumenty 
stanowiące podstawę wpisu muszą być 
załączone w oryginale. Zgodnie z art. 109 
ustawy o księgach wieczystych i hipote-
ce wierzyciel, którego wierzytelność jest 
stwierdzona tytułem wykonawczym, 
określonym w przepisach o postępowa-
niu egzekucyjnym, może na podstawie 
tego tytułu uzyskać hipotekę na wszyst-
kich nieruchomościach dłużnika.

klauZula wykonalnoŚci

W praktyce jest to tytuł wykonawczy, 
czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony 
w klauzulę wykonalności, np.: nakaz za-
płaty lub wyrok zaopatrzony w klauzulę 
wykonalności. Sam tytuł egzekucyjny, 
mimo swojej nazwy, nie uprawnia do 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 
niezbędne jest wnioskowanie do Sądu 
nadanie klauzuli wykonalności aby 
niejako zamienić tytuł egzekucyjny na 
wykonawczy i móc rozpocząć egzekucje 
albo też wykorzystać go do wniosku 
o wpis hipoteki przymusowej na nieru-
chomości dłużnika. Po wydaniu tytułu 
egzekucyjnego dłużnikowi przysługuje 
termin na wniesienie sprzeciwu lub 
zarzutów. Dopiero po jego uprawomoc-
nieniu, a więc po upływie wymaganego 
terminu na wniesienie środka zaskar-

o udzielenie zabezpieczenia wydanym 
przez Sąd w postępowaniu zabezpiecza-
jącym. 

ZabeZpiecZenie rosZcZeŃ

Nakaz zapłaty, jako tytuł zabezpieczenia 
roszczeń dochodzonych w postępowaniu 
nakazowym, nie wymaga nadania klau-
zuli wykonalności – staje się wykonalny 
z momentem wydania. I to jest właśnie 
okoliczność, w której nieprawomocny 
nakaz zapłaty wydany w postępowaniu 
nakazowym należy traktować na równi 
z postanowieniem sądu o udzieleniu 
zabezpieczenia. Tym samym nakaz taki 
bez nadania mu klauzuli wykonalności 
stanowi podstawę do dokonania wpisu 
hipoteki przymusowej, gdyż na pod-
stawie art. 110 pkt 1 Ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece, hipotekę przy-
musową można uzyskać także na pod-
stawie postanowienia Sądu o udzieleniu 
zabezpieczenia. Następnie w terminie 
dwóch miesięcy od uprawomocnienia się 
nakazu zapłaty w postępowaniu nakazo-
wym, zgodnie z art. 111 (2) pkt. 
1 Ustawy o księgach wieczystych i hipo-
tece, wierzyciel może żądać dokonania 
zmiany wpisu, które podlegało zabezpie-
czeniu na podstawie tytułu wykonaw-
czego określonego w przepisach o postę-
powaniu egzekucyjnym, stwierdzającego 
zabezpieczoną wierzytelność.
W świetle powyższego, skoro przepisy 
ustawy o księgach wieczystych i hipo-
tece mówią, że podstawą wpisu hipoteki 
przymusowej może być także postano-
wienie Sądu o udzieleniu zabezpiecze-
nia, to zasadne wydaje się, że na jego 
podstawie możemy ustanowić hipotekę 
przymusową na nieruchomości. 

| PraWo i finanse

nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym może być podstawą wpisu 
hipoteki przymusowej. Wyjaśniamy, na czym to polega.

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

Wpis hipoteki 
przymusowej
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kobiet, które wzięły udział w naszej ankiecie twierdzi,  
że nigdy nie udaje orgazmu. Z kolei 37% facetów na pytanie 

o to, co jest ich głównym celem w seksie,  odpowiada, że 
„bliskość z partnerką”. Jest dobrze. 

Jeśli w piątkowy wieczór odczuwasz pokusę, 
by nie nastawiać budzika, zachęcamy, by jed-
nak to zrobić. Przesuwając porę pobudki 
o kilka godzin, rozregulowujesz swój zegar  
biologiczny i w rezultacie przez cały tydzień 
będziesz gorzej sypiała. Badania na University 
of Michigan wykazały też, że ludzie, którzy 
sypiają o nieregularnych porach, częściej mają 
zły nastrój i depresję niż ci, którzy wstają 
i kładą się zawsze o tej samej porze.

Co w numerze?
• Na okładce: Jennifer Lopez 

opowiada, jak od tylu lat 
udaje jej się być atrakcyjną. 

• Jak wrócić do formy?  
Spacerem. 

• Czy można się szczepić na 
COVID, gdy jesteś w ciąży.
• Dlaczego warto się stale 

uczyć nowych rzeczy.
• Czy eliksir młodości jest 

możliwy. 

  
SpaCerkiem po kawę
Czy często po południu czujesz gwał-
towny spadek koncentracji i bez kawki 
nie jesteś w stanie nic zrobić? Idź na 
spacer. Badania wykazały, że 20 minut 
spaceru działa tak samo jak kawa – 
pozwala otrząsnąć się  z senności 
i pobudzić mózg  do szybszej pracy. 
Masz jednak ochotę na kolejną kawę? 
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyjść 
po kawę na zewnątrz, przejść się z nią 
trochę i wrócić. Podwójne pobudzenie.

– co najmniej przez tyle sekund przepłukuj usta płynem 
do płukania, żeby zdążył zmniejszyć ilość potencjalnie 

niebezpiecznych dla zębów bakterii. Najlepiej rób to 
wieczorem, tuż przed snem, bo w czasie snu w ustach 

jest mniej śliny i wtedy bakterie  mają używanie.

50%

Odcisków lepiej unikać niż się ich 
pozbywać, więc jeśli robisz coś 

powtarzalnego, np. dźwigasz sztangę 
albo narzędzia, zakładaj rękawiczki. I tak 
Ci się zrobiły? Wymocz dłoń w wodzie 
z mydłem, posmaruj nagniotek żelem 

z mocznikiem lub kwasem salicylowym 
– żel złuszczy martwy naskórek. Później 
delikatnie usuń nagniotki pumeksem, tak 

by nie zedrzeć zdrowej skóry. 

Jak się pozbyć 
odcisków?

 
Co w numerze?
• Piotr Głowacki o swoich 
przygotowaniach do roli 

w filmie „Mistrz”.
• Jak Pandemia wpłynęła na 

branżę fitness i czego 
możemy się spodziewać 

w najbliższych latach. 
• Odczarowujemy ziemniaki.
• Jak zrobić idealny przysiad 

ze sztangą?
• Kiedy iść do lekarza?

• Sposoby na katar sienny.

Wstawaj jak król
Chcesz zasypiać jak dziec-
ko i wstawać wypoczęty 
i pełen energii? Spróbuj 
ashwaghandy. Bonus: ten 
znany od tysięcy lat ada-
ptogen przy okazji redu-
kuje stres i niepokój.

30 sekund

w weekendy  wStawaj rano
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Wzrosty we wszystkich 
kategoriach

podwyżki cen i więksZe wydatki 

W porównaniu z lipcem 2020 r. łączne obroty spożywczych sklepów małofor-
matowych do 300 m2 odnotowały niewielki wzrost, mimo iż liczba transakcji 
spadła w tym czasie o niespełna 4%. W lipcu 2021 r. klienci sklepów mało-
formatowych wydawali na zakupy średnio 18,18 zł, o 4,2% więcej niż w lipcu 
2020 r., chociaż średnia liczba produktów wkładanych do koszyka utrzymała 
się na tym samym poziomie. 
Wzrosty cen odnotowano w tym czasie niemal we wszystkich kategoriach, 
przy czym największe podwyżki dotyczyły kategorii objętych od początku 
2021 r. dodatkowymi opłatami, czyli wódek i napojów. Wydatki klientów 
sklepów małoformatowych na napoje energetyzujące w lipcu br. były 
o 19% wyższe niż przed rokiem, mimo iż wolumen sprzedaży w tym 
czasie pozostał niemal na tym samym poziomie. Znacznie więcej niż 
przed rokiem trzeba również zapłacić za napoje gazowane – w przy-
padku tej kategorii podwyżki cen przełożyły się wprawdzie na 
wzrost wartości sprzedaży tej kategorii (o 16% więcej niż w czerwcu 
2020 r.), jednak w ujęciu wolumenowym kategoria ta odnotowała 
spadek (o 15%). Sprzedaż wód czystych, których nowa opłata nie do-
tyczy, wzrosła w tym czasie zarówno w ujęciu wolumenowym, jak i warto-
ściowym (wydatki na tę kategorię były o 18% wyższe niż przed rokiem).

spadek w wódkacH 

Spadki sprzedaży odnotowały wódki – w lipcu 2021 r. klienci sklepów 
małoformatowych kupili o 16% mniej litrów wódek smakowych, a wydatki 
na tę kategorię spadły o 15%. W przypadku wódek czystych część klientów 
przerzuciło się na większe opakowania, głównie z najniższego segmentu 
cenowego, jednak nie zrekompensowało to spadków sprzedaży mniejszych 
pojemności i cała kategoria odnotowała spadek wartości sprzedaży o 8% 
w porównaniu z lipcem 2020 r. Niewielki wzrost wartości sprzedaży (o 1%) 
w ostatnim miesiącu odnotowały piwa, do czego przyczyniły się głównie 
warianty bezalkoholowe. 
Lepiej niż przed rokiem w placówkach małego formatu sprzedawały się m.in. 
lody (wzrost wartości sprzedaży o prawie 20%), produkty tytoniowe, a także 
dania gotowe (wydatki na mączne dania chłodzone wzrosły o 10%). Dynamicz-
nie rośnie również sprzedaż produktów roślinnych, będących alternatywą dla 
wędlin czy nabiału (wartość sprzedaży roślinnych zamienników mleka w lipcu 
2021 była o 50% wyższa niż przed rokiem), choć ich udział w całości obrotów 
sklepów małoformatowych jest wciąż niewielki.

elŻbieta szarejko, cMr

| statystyki
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jak wynika z danych cMr, w lipcu 2021 r. łączna wartość sprzedaży 
w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 3,7% wyższa niż 
w czerwcu, choć liczba transakcji wzrosła w tym czasie tylko o 1%. 

W porównaniu z lipcem 2020 r. łączne obroty spożywczych sklepów małofor-
matowych do 300 m2 odnotowały niewielki wzrost, mimo iż liczba transakcji 
spadła w tym czasie o niespełna 4%. W lipcu 2021 r. klienci sklepów mało-
formatowych wydawali na zakupy średnio 18,18 zł, o 4,2% więcej niż w lipcu 
2020 r., chociaż średnia liczba produktów wkładanych do koszyka utrzymała 

Wzrosty cen odnotowano w tym czasie niemal we wszystkich kategoriach, 
przy czym największe podwyżki dotyczyły kategorii objętych od początku 
2021 r. dodatkowymi opłatami, czyli wódek i napojów. Wydatki klientów 
sklepów małoformatowych na napoje energetyzujące w lipcu br. były 
o 19% wyższe niż przed rokiem, mimo iż wolumen sprzedaży w tym 
czasie pozostał niemal na tym samym poziomie. Znacznie więcej niż 
przed rokiem trzeba również zapłacić za napoje gazowane – w przy-
padku tej kategorii podwyżki cen przełożyły się wprawdzie na 
wzrost wartości sprzedaży tej kategorii (o 16% więcej niż w czerwcu 
2020 r.), jednak w ujęciu wolumenowym kategoria ta odnotowała 
spadek (o 15%). Sprzedaż wód czystych, których nowa opłata nie do-
tyczy, wzrosła w tym czasie zarówno w ujęciu wolumenowym, jak i warto-
ściowym (wydatki na tę kategorię były o 18% wyższe niż przed rokiem).

Spadki sprzedaży odnotowały wódki – w lipcu 2021 r. klienci sklepów 
małoformatowych kupili o 16% mniej litrów wódek smakowych, a wydatki 
na tę kategorię spadły o 15%. W przypadku wódek czystych część klientów 
przerzuciło się na większe opakowania, głównie z najniższego segmentu 
cenowego, jednak nie zrekompensowało to spadków sprzedaży mniejszych 
pojemności i cała kategoria odnotowała spadek wartości sprzedaży o 8% 
w porównaniu z lipcem 2020 r. Niewielki wzrost wartości sprzedaży (o 1%) 
w ostatnim miesiącu odnotowały piwa, do czego przyczyniły się głównie 

Lepiej niż przed rokiem w placówkach małego formatu sprzedawały się m.in. 
lody (wzrost wartości sprzedaży o prawie 20%), produkty tytoniowe, a także 
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jak wynika z danych cMr, w lipcu 2021 r. łączna wartość sprzedaży 
w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 3,7% wyższa niż 
w czerwcu, choć liczba transakcji wzrosła w tym czasie tylko o 1%. 

* sklepy małoformatowe do 300 m2 
obejmują: małe sklepy spożywcze 
do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 
41-100 m2, duże sklepy spożywcze 
101-300 m2, specjalistyczne sklepy 
alkoholowe.
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Opiniotwórcze
media w czerwcu

W głównym rankingu wysoki wzrost 
– pięć oczek – odnotował „Dziennik 
Gazeta Prawna”. Redakcja „DGP” na 
łamach dziennika między innymi 
opublikowała rozmowę z Przemy-
sławem Czarnkiem, szefem MEiN 
o planach rozpoczęcia roku szkolnego 
we wrześniu w kontekście trwającej 
pandemii. 

najbardZiej opiniotwórcZe 
tytuły prasowe

W rankingu tytułów prasowych 
pierwsze miejsce z 23% wzrostem 
liczby powołań w stosunku do maja br. 
utrzymuje „Rzeczpospolita” (2,7 tys.). 
Drugie miejsce w kategorii zajął „Dzien-
nik Gazeta Prawna” z liczbą powołań 
o 33% wyższą niż w zeszłym miesiącu 
(1,9 tys.). Pozycję trzecią podobnie, jak 
w maju zajęła „Gazeta Wyborcza” na 
poziomie 1,8 tys. cytowań. Z kolei naj-

Według raportu iMM „najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” w czerwcu 2021 r. media najczęściej, 
bo ponad 4 tys. razy powoływały się na materiały redakcji portalu onet. Powyżej 3 tys. cytowań 
odnotowały kolejno tytuły tVn24 i Wp.pl. W liczbie od 2,7 tys. do 1,9 tys. natomiast znalazły się 
„rzeczpospolita”, rMf fM i „Dziennik Gazeta Prawna”. 

| statystyki

wyższy wzrost odnotował miesięcznik 
„Perspektywy”, który pod koniec czerw-
ca opublikował ranking najlepszych 
polskich uczelni akademickich 2021. 
Zestawienie zamyka tygodnik „Polity-
ka” ze zmianą miejsca aż o trzynaście 
oczek. Redakcja jako pierwsza nieofi-
cjalnie zapowiedziała, że Donald Tusk 
ma wrócić na fotel przewodniczącego 
Platformy Obywatelskiej.

najbarDziej oPiniotWórcze
MeDia – rankinG oGólny

czerWiec 2021

najbarDziej oPiniotWórcze tytuły PrasoWe
czerWiec 2021

tygodniki i dwutygodniki

Miejsce pierwsze utrzymuje tygo-
dnik „Wprost”, cytowany w czerwcu 
w innych mediach 430 razy. Za nim, 
podobnie jak w zeszłym miesiącu, 
tygodnik „Sieci” z liczbą 359 powołań. 
Aż o pięć pozycji wyżej uplasował się 
natomiast tygodnik „Polityka” (281 
wzmianek). Z wynikiem 226 wzmia-
nek czwarte miejsce zajął „New-
sweek”. Ranking ponownie zamyka 
tygodnik „Do Rzeczy” (221).

miesięcZniki i dwumiesięcZniki

Pierwsze miejsce rankingu zajmuje 
miesięcznik „Perspektywy”, cyto-
wany w czerwcu łącznie 297 razy. 
Kolejno drugą i trzecią pozycję zajęły 
tytuły: „Forbes” (225) i „Press” (160). 
Miejsce czwarte przypada na „Twój 
Styl”, a całe zestawienie ze wzrostem 
o cztery oczka również zamyka ko-
biecy miesięcznik – magazyn „Pani”.

oPrac. Gk

Źródło: Instytut Monitorowania Mediów 
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SPRZEDAWCO!

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

•  nie tracisz na prowizji z egzemplarza 
sprzedanego w promocyjnej cenie

•  zyskujesz dodatkowe wsparcie marketingowe 
dla swojego punktu sprzedaży

ZALETY DLA KLIENTÓW 

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

•  najkorzystniejsza cena „Wyborczej” 
w prenumeracie teczkowej 

•  gwarancja dostępności „Wyborczej”

•  możliwość odbioru gazety w innym dniu niż 
dzień, w którym się ukazuje

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

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

Egzemplarze prenumeraty teczkowej otrzymasz wraz z  bieżącą dostawą prasy. 
Cena sugerowana – około 15% rabatu w stosunku do średniej ceny egzemplarzowej. Oferta dotyczy wydań „Wyborczej” o zawartości 

odpowiadającej niższej z cen podanych na egzemplarzu.

DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAMÓWIĄ PRENUMERATĘ 
NA PAŹDZIERNIK

  tom 3 serii „Reporterzy Wyborczej polecają” 
pt. „Zwierzęta duże i małe”. 

W kolejnych miesiącach nowe tomy

PREZENT DLA PRENUMERATORÓW 
TECZKOWYCH „WYBORCZEJ”, 

KTÓRZY ZAMÓWIĄ „TECZKĘ” NA PAŹDZIERNIK

dzień, w którym się ukazuje

Już dziś zadzwoń do Biura Obsługi Klienta lub wejdź na bezpłatny portal kontrahenta 

DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAMÓWIĄ PRENUMERATĘ 

KLIENCI 
SKŁADAJĄ 

ZAMÓWIENIA 
DO 24 WRZEŚNIA
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To lektura obowiązkowa
dla każdego, kto ceni

swoje zdrowie!

Tylko my opisujemy to 
„O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą”



„capa” lepiej brZmiało

Tak naprawdę nazywał się Endré Erno 
Friedmann, ale na początku wielkiej 
kariery zmienił nazwisko na Robert 
Capa, bo dobrze brzmiało po amery-
kańsku. Urodził się 22 października 
1913 r. w Budapeszcie w zlaicyzo-
wanej rodzinie węgierskich Żydów. 
W młodości za kontakty z partią 
komunistyczną wydalono go z Węgier. 
W 1931 r. znalazł się w Berlinie, gdzie 
zaczął studiować nauki polityczne 
na Deutsche Hochschule Für Politik. 
Jednak panował kryzys gospodarczy, 
więc wkrótce zabrakło mu pieniędzy 
i przerwał studia. Musiał pomyśleć 
o zarobku. Ponieważ słabo znał język 
niemiecki, postanowił zostać foto-
grafem, aby wypowiadać się poprzez 
zdjęcia. Pracował m.in. jako asystent 
fotografa w agencji prasowej Dephot. 
Tam szybko zauważono jego talent. Fo-
tografie Lwa Trockiego, jakie wykonał 
w Kopenhadze pożyczonym aparatem 
Leica, znalazły się na całej kolumnie 
berlińskiego „Der Welt Spiegel”. Dla 
19-letniego chłopaka była to przepustka 
do kariery.  
Po dojściu Hitlera do władzy Capa 
wyjechał do Paryża. Tutaj poznał 
fotografów Henriego Cartier-Bressona, 
Dawida Seymoura oraz Gerdę Taro. 
Z tą ostatnią – prywatnie byli parą 
– wiele razy przebywał w Hiszpanii, 
gdzie razem fotografowali przebieg 
wojny domowej. Zdjęcia Capy publi-
kowały liczne czasopisma i gazety we 
Francji, Wielkiej Brytanii i USA, w tym 
popularny magazyn „Life”. Szczegól-
nie jedną fotografią Capa zapisał się 
w historii. Była to „Śmierć hiszpańskie-
go republikanina”, opublikowana m.in. 

| historia Prasy 

5 wojen Roberta Capy
robert capa uważany jest za jednego z najważniejszych 
fotoreporterów XX wieku. robił zdjęcia na pięciu wojnach 
(hiszpańskiej wojnie domowej, wojnie chińsko-japońskiej, 
ii wojnie światowej, i wojnie izraelsko-arabskiej i i wojnie 
indochińskiej). był przyjacielem ernesta hemingwaya, Gary 
coopera, Gene’a kelly, johna hustona, irwina shawa, johna 
steinbecka i kochankiem aktorki ingrid bergman. 

Robert Capa w Tokio, 
rok 1954, zdjęcie zro-
bione niedługo przed 
śmiercią  
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w czasopismach „Paris-Soir”. „Regards” 
i „Life”. Niestety, podczas jednej z wy-
praw do Hiszpanii doszło do tragedii. 
26 lipca 1937 r. Gerda Taro zginęła, 
przygnieciona wojskowym samocho-
dem. Według relacji znajomych, Robert 
bardzo przeżył jej śmierć.

ostatnie Zlecenie

Capa był już okryty światową sławą, 
gdy rok później wyjechał do Chin, które 
zostały zaatakowane przez Japonię. 
Potem wrócił do Hiszpanii, na koniec 
wojny, w której republikanie ponieśli 
klęskę. W 1940 r. był już w Stanach 
Zjednoczonych i Meksyku. W latach 
1942-43 jako reporter magazynów „Col-
lier’s” i „Life” dokumentował przebieg 
kampanii kierowanej przez generała 
George’a Pattona w północnej Afryce 
i na Sycylii, także walki we Włoszech, 
w tym wyzwolenie Neapolu. Z naraże-
niem życia fotografował też lądowanie 
wojsk amerykańskich w Normandii 
(D-Day). Fatalnym zbiegiem okolicz-
ności, laborant susząc negatywy, 
przegrzał – ocalało jedynie 
9 zdjęć, które zamie-
ścił „Life”. Jako 
fotoreporter był 
również Capa 
świadkiem wyzwo-
lenia Paryża i ofen-
sywy w Ardenach. 
W 1945 r. fotografował 
Lipsk, Norymbergę i Berlin.   

Już po wojnie Capa był współzałoży-
cielem słynnej, działającej do dzisiaj, 
agencji fotograficznej Magnum. Nadal 
był aktywnym fotoreporterem. Razem 
z pisarzem Johnem Steinbeckiem 
wyjechał do Związku Radzieckiego, 
w 1948 wyprawił się do Izraela, od-
wiedził także Polskę, Czechosłowację 
i Węgry. W 1954 r. otrzymał ostatnie 
– jak się okazało – zlecenie od magazy-
nu „Life”, by jechać do Indochin, gdzie 
wybuchła wojna.  25 maja, rejonie delty 
Rzeki Czerwonej, z aparatem Contax 
w ręce wszedł na minę lądową, ginąc 
na miejscu. Na ostatnim zrobionym 
przez niego zdjęciu widać maszerują-
cych francuskich żołnierzy.
Od 1955 r. najlepsi fotoreporterzy 
otrzymują nagrodę jego imienia, Złoty 
Medal im. Roberta Capy. Dodajmy, 
że dwuletni związek Capy z Ingrid 
Bergman zainspirował Alfreda Hitch-
cocka do nakręcenia filmu „Okno na 
podwórze”. 

 Gk 

W artykule wykorzystano informacje z książki 
Aleksa Kershawa „Capa. Szampan i krew”. Przekład 
Marcin Piekoszewski, Warszawa 2008.
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ABC domowego budżetu

Sprzedaj używane rzeczy 
tak, by nie stracić
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DOBRE CHWILE 
 zawsze w piątek z FAKTEM! 

FAKT TV  
zawsze w czwartek z FAKTEM! 

FAKT poleca!

   JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 15,99 zł    JUŻ W SPRZEDAŻY! 

Tylko 15,99 zł    JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 11,00 zł    JUŻ W SPRZEDAŻY! 

Tylko 8,99 zł

   JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 16,99 zł    JUŻ W SPRZEDAŻY! 

Tylko 8,99 zł    JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 12,00 zł    JUŻ W SPRZEDAŻY! 

Tylko 7,99 zł

   TOM I JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 6,99 zł    JUŻ W SPRZEDAŻY! 

Tylko 8,99 zł    TOM XIV JUŻ W SPRZEDAŻY! 
Tylko 17,99 zł    JUŻ W SPRZEDAŻY! 

Tylko 7,99 zł
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Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet
SIŁA I MOC NATURY JEST W TOBIE!

H O R O S K O P  N A   W R Z E S I E Ń

BA
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Uważaj na słowa, powstrzymaj się od plotek. 
Trzymaj w tajemnicy swoje plany. Konkurencja 
tylko patrzy, jak tu się do ciebie dobrać. 
Na szczęście, oprócz wrogów będziesz mieć 
także przyjaciół, którzy nie dadzą ci zginąć.

Będziesz w nastroju do flirtów i zabaw. 
Zaliczysz niejedną imprezę, wesołe spotkanie, 
jakiś rozkoszny flirt. W pracy uda ci się podbić 
serce szefa, ale nie przesadzaj z roszczeniami. 
Lepiej zacznij oszczędzać. 

Ciężka praca zacznie przynosić korzyści, 
szef sypnie kasą. Zrobisz z nią, co zechcesz, 
ale gwiazdy podpowiadają, że to dobry czas 
na start z nowym biznesem. W związku powieje 
nudą, ale czasem dobrze trochę się ponudzić.
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Ogarniesz domowe remonty, naprawy 
i porządki, i będziesz z siebie dumny. Rodzina 
jednak jak zawsze będzie mieć jakieś ale, nie 
przejmuj się tym i spotkaj z ukochaną osobą. 
Ma dla ciebie bardzo dobre wiadomości. 

Możesz być Panno trochę rozkojarzona... Nie 
unikniesz błędów, ale potraktuj to jako okazję 
do nauki. Nie pozwolisz rodzinie wejść sobie 
na głowę, a jeżeli poczujesz się zmęczona, 
po prostu wyjedź na kilka dni. 

Będziesz pracować bez wytchnienia, choć 
efekty nie przyjdą od razu. Najbliżsi pogodzą się 
z tym, że rzadko bywasz w domu. Ale lepiej nie 
przeciągaj struny. Koło partnera zaczyna kręcić 
się spora konkurencja...
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Nie usiedzisz w miejscu. Złapiesz ofertę last 
minute albo dasz się skusić przyjaciołom 
na wspólną wyprawę. Nawet jeśli zostajesz 
w pracy, częściej będziesz spędzać czas poza 
domem, a weekendy z dala od miasta.

Ruszysz z kopyta i w mig nadrobisz zaległości, 
a do tego zarazisz innych entuzjazmem. 
Konflikty w domu nie zepsują ci humoru, bo 
dyplomatycznie zdołasz im zapobiec. W miłości 
inicjatywa należy do ciebie.

Nie grozi ci nuda. Wciąż robić zechcesz coś 
nowego, ważnego i ekscytującego. Pieniądze 
nie będą mieć znaczenia, więc nie zmartwią cię 
braki w portfelu. Ważne, że możesz być w pełni 
sobą i nic cię nie ogranicza. 
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Trochę czasu ci to zajmie, ale w końcu 
pogodzisz się z tym, że wakacje się skończyły. 
W kieracie obowiązków nie zapominaj jednak  
o swoich potrzebach. Tym bardziej, że partner 
aż się pali, by spełnić je wszystkie.

Nie cofniesz się przed żadnym wyzwaniem, 
zrealizujesz najśmielsze, ryzykowne plany. Nie 
zapominaj tylko o odpoczynku, bo twoje siły są 
na wyczerpaniu. Marzysz o miłości? Na początek 
pokochaj sam siebie. 

Zapomnisz o złych doświadczeniach, dostaniesz 
zastrzyk energii do realizacji odważnych 
pomysłów. Skomplikowane relacje z przyjaciółmi 
postanowisz wyjaśnić, a jeśli się nie uda, po 
prostu zmienisz towarzystwo. 
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odpowiedzi: 1a, 2b, 3c, 4b, 5b, 6c, 7b, 8a, 9c, 10c. 

Uczniowie wrócili do nauki, a dla nas jest to 
okazja, by sprawdzić podstawową wiedzę 
naszych Czytelników jeszcze z czasów 
szkolnych. Pytania są takich przedmiotów, 
jak język polski, fizyka, historia, chemia, 
geografia i matematyka. Prawidłowe 
odpowiedzi znajdują się na dole strony. 
Zapraszamy do zabawy!   

Quiz
1. Drugim królem Polski był:
a) Mieszko II Lambert
b) Bolesław II Szczodry 
c)  Przemysł II

2. Twierdzenie Pitagorasa dotyczy:
a) kwadratów
b) trójkątów prostokątnych 
c) sześcianów 

3. Z Ukrainą graniczy województwo:
a) podlaskie
b) warmińsko-mazurskie 
c) lubelskie 

4. Jednostką prądu elektrycznego 
w układzie SI jest:

a) wolt 
b) amper 
c) om 

5. W bitwie pod Wiedniem 
w 1683   r. wojskami polsko-
cesarskimi dowodził:

a) Stefan Batory
b) Jan III Sobieski      
c) Jan Kazimierz     

ocena odpowiedzi (za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.).
8-10 pkt. /10 – Znakomicie! Uważałeś podczas lekcji i dużo pamiętasz do dzisiaj! 
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.

szkolny
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a6. „Sonety krymskie” to cykl 

18 sonetów, których autorem jest:
a) Juliusz Słowacki 
b) Zygmunt Krasiński   
c) Adam Mickiewicz

7. W języku polskim akcent 
najczęściej pada na:  

a) pierwszą sylabę
b) przedostatnią sylabę 
c) ostatnią sylabę 

8. Państwem śródlądowym jest:  
a) Mołdawia 
b) Holandia
c) Grecja

9. Według legendy, „Heureka!” (gr. 
znalazłem) miał krzyknąć podczas 
kąpieli w wannie grecki uczony:

a) Tales 
b) Euklides  
c) Archimedes 

10. „Pt” w tablicy Mendelejewa 
oznacza: 

a) ołów  
b) potas        
c) platynę  
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specjalna powłoka tworzona przez biopolimer 
sporopoleninę. Chroni nie tylko przed nieko-
rzystnymi warunkami środowiskowymi, ale 
i przed bakteriami czy grzybami. Bez dostępu 
tlenu i w dość kwaśnym środowisku pyłek 
może przetrwać nawet setki tysięcy lat, dzięki 
czemu daje świadectwo palinologom o gatun-
kach roślin żyjących w przeszłości.

Najczęściej pyłek kojarzony jest z życiodaj-
nym pokarmem pszczół. W ciągu roku jeden 
ul skonsumuje 25–40 kilogramów pyłku, 
który transportowany jest do ula przez mło-
de pszczoły. Pojedyncza pszczoła 
w ciągu dnia jest w stanie zebrać 
30–50 miligramów pyłku. Poje-
dyncze ziarna pyłku sczesują do 
koszyczków, które mają na trzeciej 
parze odnóży. Pszczoły zbierają 
pyłek kwiatowy, następnie miesza-
ją go z odrobiną miodu, nektaru, 

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

FASCYNUJĄCY MIKROŚWIAT PYŁKU
Z jednej strony życiodajny pokarm pszczół, motyli i ptaków, z drugiej, w mie-
siącach  letnich, utrapienie milionów alergików. Pojedyncze ziarenko pyłku 
kwiatowego to oszałamiający zestaw komórek, który  jest świadkiem biegu 
historii i pomaga tworzyć niepowtarzalny ekosystem.

Ziarna pyłku, czyli męskie komórki rozrod-
cze roślin, po raz pierwszy pojawiły się 

około 300 milionów lat temu. Ich struktura 
powierzchniowa jest na tyle wyjątkowa i nie-
powtarzalna, że pod mikroskopem można 
rozpoznać o jaki rodzaj pyłku chodzi.

Ziarna pyłku powstają w woreczkach pył-
kowych męskich organów rozmnażania, 
które od rodzaju roślin nazywamy pręcikami 
(u okrytonasiennych) lub mikrosporofiliami 
(u nagonasiennych). Aby doszło do procesu 
zapylania, ziarna pyłku muszą zostać przenie-
siona na żeńskie organy generatywne, które 
w zależności od rodzaju roślin, nazywamy 
słupkiem (u okrytonasiennych) lub zalążkiem 
(u nagonasiennych). Zawarta w ziarnach pył-
ku komórka generatywna, dokonuje zapłod-
nienia komórki jajowej zalążka, co prowadzi 
do powstania zarodka sporofitu.Pojedyncze 
ziarenka pyłu chroni przed wyschnięciem 

śliny, tworząc wartościowy produkt. Tak ufor-
mowana kulka mająca 3–15 mg zostaje na-
stępnie przetransportowana do ula. Świeży 
pyłek kwiatowy jest składany do komórek 
warstwami, ubijany wydzieliną gruczołów śli-
nowych oraz pokrywany miodem. Następu-
je fermentuje w temperaturze około 30°C, 
dzięki czemu powstaje pierzga spożywana 
przez pszczoły jesienią.                          (RED)

REKLAMA
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oDDział bia łostocki 
Dystrybucji Prasy
15-691 Białystok
ul. Gen. franciszka Kleeberga 14B
tel. 85 87 70 900
bia ly stok@kol por ter.com.pl

oDDział byDGoski 
Dystrybucji Prasy
85-862 Bydgoszcz
ul. franza Blumwego 5 (Bydgoski 
Park Przemysłowo-technologiczny)
tel. 52 561 30 00
fax 52 561 30 27
byd goszcz@kol por ter.com.pl

oDDział GDaŃski 
Dystrybucji Prasy
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 podpisał kontrakt z europejską federacją 
piłkarską uefa i został wyłącznym licencjobiorcą i dystrybutorem 
w Polsce ofi cjalnych, pluszowych maskotek uefa euro 2012 – slavek 
i slavko. aby uzyskać licencję na dystrybucję maskotek piłkarskich 
Mistrzostw europy 2012, wszystkie starające fi rmy musiały przejść 
specjalną procedurę. Kolporter zwyciężył w tej rywalizacji.

| kartka z kalenDarza

tego dnia Kolporter podpisał kontrakt z europejską federacją 

Kolekcja MojiPops Adventure 
– już w drugiej połowie września! 
Zadbaj o odpowiednią ekspozycję i promocję

wysokość: 39 cm
szerokość: 22 cm
głębokość: 22 cm

Aby zamówić ekspozytor, 
zadzwoń: 510 030 759

 510 030 688
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Kolekcja MojiPops Adventure 
– już w drugiej połowie września! 
Zadbaj o odpowiednią ekspozycję i promocję

Kolekcja MojiPops Adventure 
– już w drugiej połowie września! 
Zadbaj o odpowiednią ekspozycję i promocjęZadbaj o odpowiednią ekspozycję i promocję

wysokość: 39 cm
szerokość: 22 cm
głębokość: 22 cm

Aby zamówić ekspozytor, 
zadzwoń: 510 030 759

 510 030 688
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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


