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Na czym polega zadanie sprzedawców?
Na jak najlepszej sprzedaży dziennika „Rzeczpospolita”.
Pod uwagę będą brane największe przyrosty sprzedaży
egzemplarzowej „Rzeczpospolitej” w okresie od 16 maja 2022
do 11 czerwca 2022 (według danych sprzedażowych KOLPORTERA)
w porównaniu do okresu od 11 kwietnia 2022 do 10 maja 2022.
CZAS TRWANIA KONKURSU:
od 16 maja do 11 czerwca 2022
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Każdy uczestnik otrzyma atrakcyjna nagrodę gwarantowaną –
okulary przeciwsłoneczne
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Tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna zmieniła nasze dotychczasowe postrzeganie świata. lęk przed atakiem zbrojnym i kolejnym światowym konfliktem okazał się
całkiem realny, doświadcza go obecnie znacznie więcej osób niż przed atakiem Rosji na
Ukrainę. wraz ze wzrostem poczucia zagrożenia wojną rośnie zainteresowanie wojskiem
– zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Kilkukrotnie więcej osób deklaruje
chęć wstąpienia do armii tematyka wojskowa jest też od kilku tygodni jedną z ważniejszych we wszystkich mediach. coraz więcej osób szuka informacji o nowoczesnym
sprzęcie wojskowym, słucha z uwagą opinii i analiz ekspertów, stara się poznać specyfikę
współczesnego pola walki. O tym jak rynek prasowy stara się prezentować obecnie tematykę wojskową piszemy w artykule „poznać wojsko, pokonać strach”, który jest naszym
tematem numeru.
zachęcam państwa również do zapoznania się z artykułem zatytułowanym „wiosna zachęca do relaksu”. za nami weekend majowy, który jest nieformalnym początkiem sezonu
urlopowo-wypoczynkowego. Jak po dwóch latach pandemii zmieniły się upodobania
polaków? czy planujemy znów zagraniczne podróże? czy wybierzemy raczej wycieczki
po krajowych atrakcjach? a może odpoczynku będziemy szukać we własnych ogródkach
i ogrodach? O ocenę obecnych preferencji wypoczynkowych poprosiliśmy wydawców
czasopism poradnikowych, którzy doskonale znają zmieniające się upodobania swoich
czytelników.
chciałbym polecić państwu również dwa artykuły, które bazują na raportach przygotowanych przez międzynarodową organizację Reporterzy bez Granic (RSF). To właśnie ta
organizacja zorganizowała zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie centrum wolności prasy,
które działa cały czas we lwowie. O tym jak wygląda wsparcie dla reporterów pracujących
na linii frontu piszemy w artykule „dziennikarze na celowniku”. RSF opracowuje też co
roku Światowy Indeks wolności prasy. dane za 2021 r. pokazują, że dziennikarze mają
zablokowaną lub poważnie ograniczoną swobodę wypowiedzi w 73 krajach, a w kolejnych
59 napotykają na istotne próby ograniczania wolności słowa. Szczegółowe omówienie
raportu znajdą państwo w artykule „Szczepionka przeciwko dezinformacji”.
zachęcam do lektury.
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76
tyle procent Polaków deklaruje
zaufanie do wojska – według badania
Cbos.
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W NaJblIższYCh NUMeraCh:
• Lista dziecięcych hitów – po które
czasopisma najchętniej sięgają najmłodsi
czytelnicy?
• Psycholog w cenie – przytłoczeni
rzeczywistością czytelnicy coraz częściej
szukają porad psychologicznych.
• Kuchnia kocha prasę – skąd bierze się
popularność tytułów poświęconych
kulinariom?
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Poznać wojsko,
pokonać strach
od momentu rozpoczęcia agresji rosji na Ukrainę rośnie zainteresowanie Polaków tematyką
wojskową. Wojna angażuje uwagę całego świata, w oczywisty sposób wzbudza ogromne emocje, ale
także rozbudza chęć dokładnego poznania sił zbrojnych, ich potencjału, wyposażenia itp. Chcemy
wiedzieć kto i czym może nas najskuteczniej bronić.
Już kilka dni po wybuchu wojny
w Ukrainie zainteresowanie wstąpieniem do Wojska Polskiego zaczęło
bardzo szybko rosnąć. Ministerstwo
Obrony Narodowej podawało, że o ile
wcześniej deklaracje wstąpienia do
Sił Zbrojnych RP składało tygodniowo ok. 400 osób to po rozpoczęciu
przez Rosję inwazji ilość chętnych
do rozpoczęcia służby w wojsku
wzrosła kilkukrotnie. Najwięcej osób
zgłaszało się i nadal zgłasza do Wojsk
Obrony Terytorialnej. Ta powołana
w 2017 r. formacja stanowi dziś znaczącą część sił zbrojnych. Na polskich
„terytorialsach” wzorowała się m.in.
ukraińska obrona terytorialna, organizując swoje struktury – od momentu wybuchu wojny zgłosiło się do niej
ok. 100 tysięcy Ukraińców.
Wojna za naszą wschodnią granicą,
która wywołała w wielu z nas strach
i poczucie zagrożenia, spowodowała
też wzrost (i tak od lat wysokiego)
zaufania do armii. Według CBOS
zaufanie do wojska deklaruje 76
proc. Polaków, a do NATO – 70 proc.
W wyraźny sposób wzrosło też
zainteresowanie tematyką wojskową,
coraz więcej osób szuka informacji
o nowoczesnym sprzęcie wojskowym, słucha z uwagą opinii i analiz
ekspertów, stara się poznać specyfikę
współczesnego pola walki.
Generałowie na łamach
Poszukując wiedzy na ten temat,
coraz częściej sięgamy do specja-
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Według „Centralnego katalogu czasopism wojskowych” w latach 1918–1939
ukazywało się 288 czasopism wydawanych przez instytucje i organizacje
wojskowe. Periodyki wojskowe były wydawane pod patronatem szefów
poszczególnych rodzajów broni, departamentów lub dowództw i podlegały wiceministrowi spraw wojskowych. W skład komitetów redakcyjnych
wchodzili oficerowie danego rodzaju broni.

listycznych czasopism czy portali
tematycznych. Jednak szeroko pojęta
tematyka wojskowa obecnie zajmuje
też znaczące miejsce w mediach ogólnoinformacyjnych.
– W ostatnim czasie, zwłaszcza
w serwisie Wyborcza.pl, widzimy
ogromny wzrost zainteresowania
tematyką wojskową. Z jednej strony,
zainteresowaniem cieszą się kompetentne rozmowy ze specjalistami,
w tym emerytowanymi generałami
takimi, jak gen. Mirosław Różański,
gen. Mieczysław Gocuł czy gen. Mieczysław Bieniek. Z drugiej, popularne
teksty to te przedstawiające broń,
jaką posługują się Ukraińcy w walce
z rosyjską agresją – legendarne stały
się już pociski przeciwpancerne Javelin czy polskie pociski przeciwlotnicze Piorun – mówi Roman Imielski,
zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” (Agora S.A.).
„Gazeta Wyborcza” od 2018 r. należy
do Leading European Newspaper
Alliance (LENA) – aliansu czoło-

wych gazet europejskich, w ramach
którego redakcje z różnych krajów
udostępniają sobie nawzajem wybrane artykuły. Dzięki temu na łamach
dziennika czytelnicy znajdą m.in.
analizy i oceny toczącego się konfliktu przygotowane przez zagranicznych ekspertów. Jak zauważa Roman
Imielski, wiele redakcji działających
w LENA również widzi w swoich
krajach wzrost zainteresowania
czytelników tematyką wojskową
i militarną.
– Jest też inny, ważny obszar zainteresowania naszych czytelników
i czytelniczek – to stan rosyjskiej
armii i artykuły o tym, dlaczego
ponosi ona w Ukrainie tak ogromne
straty, prowadzi – zgodnie z opiniami
ekspertów – tak nieudolne działania
i jest tak źle dowodzona. Nie sądzę
jednak, by możliwe było stworzenie
specjalnego działu dotyczącego samej
wojskowości na łamach dzienników
i w ich serwisach internetowych.
Chyba że wojna w Ukrainie miałaby

FOT. GeTTyIMaGeS
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Ukraińscy żołnierze patrolują przed Pomnikiem Niepodległości podczas rosyjskich ataków w Kijowie

trwać latami i zbliżyć się do naszych
granic lub wręcz, gdyby Władimir
Putin zdecydował się na wojnę
z NATO… – dodaje Roman Imielski.
analiza wojny
Od początku wojny w Ukrainie
szczególnym zainteresowaniem
czytelników cieszą się eksperckie
czasopisma, zajmujące się tematyką
wojskową. A tych na naszym rynku
jest całkiem sporo. Cześć z nich ukazuje się od wielu lat. Dotychczas były
lekturą obowiązkową dla wszystkich
miłośników wojskowości, teraz coraz
częściej sięgają po nie osoby, które
wcześniej specjalnie nie interesowały się tą tematyką.
– W związku z wojną w Ukrainie
widzimy wzrost zainteresowania
wydawanymi przez nas tytułami,
zwłaszcza „Nowej Techniki Wojskowej”. Partia nakładu numeru marco-

wego przypadająca na nasz magazyn
rozeszła się błyskawicznie poprzez
nasz sklep internetowy. Czytelnicy bardzo chętnie kupują również
archiwalne wydanie specjalne tego
tytułu, poświęcone w całości zbrojeniom Federacji Rosyjskiej. Obecnie
pracujemy nad numerem specjalnym w całości poświęconym wojnie
rosyjsko-ukraińskiej – mówi Szymon
Tetera, prezes zarządu wydawnictwa

Magnum X Sp. z o.o., redaktor naczelny magazynu „Lotnictwo”. – Nasi
Czytelnicy są zainteresowani tak
przebiegiem działań w Ukrainie, jak
i szczegółowymi opisami sprzętu wojskowego, w czym specjalizujemy się
od trzydziestu lat. Ponadprzeciętnym
zainteresowaniem cieszą się publikowane na naszych łamach zagadnienia z zakresu krajowej obronności,
w tym struktur i modernizacji sił

Według sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”
wojna w Ukrainie budzi w Polsce ogromne emocje, wśród których dominuje
strach. 78 proc. badanych deklaruje, że boi się wojny. W pytaniu poproszono
o wskazanie siły tego odczucia w dziesięciostopniowej skali. Ponad 42 proc.
zaznaczyło najwyższy, 10. poziom, pozostali 8. i 9.
źródło: rp.pl
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Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Na czas wojny, głównym zadaniem WOT jest
współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Żołnierze z uwagi na terytorialny charakter
formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami
siebie nazywają „Terytorialsami”.
Obecnie w WOT służbę pełni blisko 32 000 żołnierzy, w tym ponad 28 100
ochotników oraz blisko 3900 żołnierzy zawodowych. Formacja cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród kobiet, które stanowią blisko 20%. Średnia
wieku żołnierza WOT to 33 lata.

FOT. wOJSKa OBRONy TeRyTORIalNeJ

W piątek, 8 kwietnia, w Nowej Dębie odbyły się ćwiczenia sojusznicze
sprawdzające współdziałanie pododdziałów ogólnowojskowych i aeromobilnych
wpartych poddziałami artylerii. Jednym z elementów było strzelanie ze –
znanych ze skuteczności w zwalczaniu wojsk rosyjskich w Ukrainie – Javelinów
(przeciwpancernych pocisków kierowanych). Pierwsze strzelanie podczas
połączonych manewrów wykonali operatorzy z 3 Podkarpackiej Brygady OT.

zbrojnych, używanego sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz prowadzonych przetargów i zawieranych
kontraktów zbrojeniowych – dodaje.
Magnum X jest największym nie
tylko w Polsce, ale i w naszej części
Europy, prywatnym wydawnictwem prasowym specjalizującym się
w tematyce wojskowości. Flagowym
tytułem wydawnictwa jest wydawany od początku lat 90. XX w. miesięcznik „Nowa Technika Wojskowa”
– profesjonalny magazyn, skupiając
uwagę na problemach ważnych dla
obronności Polski i przemysłu zbrojeniowego. W numerze marcowym
czasopisma zamieszczono artykuły
o przebiegu pierwszych dni konfliktu
w poszczególnych domenach: lądowej, powietrznej i morskiej, a ponadto
opublikowano analizę ukraińskiej
obrony przeciwpancernej, która odegrała w toczonych walką zasadniczą
rolę, paraliżując działania rosyjskich
wojsk zmechanizowanych.
Tytułem specjalizującym się w domenie powietrznej, jest wydawany
od 1998 roku magazyn „Lotnictwo”.
Połowa wydania marcowego została
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poświęcona najpełniejszemu jak dotychczas w kraju opisowi przebiegu pierwszego miesiąca wojny lotniczej nad
Ukrainą, a także przedstawieniu wybranych konstrukcji
biorących w niej udział. Oba tytuły będą w kolejnych wydaniach publikowały pogłębione treści na temat przebiegu
działań oraz sprzętu wojskowego używanego przez obie
strony konfliktu.
W pierwszych dniach wojny rosyjsko-ukraińskiej wydawnictwo uruchomiło rozbudowany portal internetowy,
dostępny pod adresem portalmilitarny.pl. Jest to internetowa platforma publikacji pogłębionych informacji i analiz
z zakresu bezpieczeństwa i obronności, a także interaktywnego kontaktu z czytelnikami.
– Obecnie nasi dziennikarze udzielają wielu wywiadów
na łamach prasy popularnej i opiniotwórczej, są gośćmi w programach radiowych i telewizyjnych, a także
różnego rodzaju mediach internetowych – mówi Szymon
Tetera.

PrzeGląD najważniejszych tytułów

„Wojsko i Technika” (wydawca: Zespół Badań i Analiz
Militarnych Sp. z o.o.) – miesięcznik skupiający
swą uwagę na aktualnych problemach związanych
z bezpieczeństwem Polski i jej przemysłem zbrojeniowym. Wiele uwagi poświęca także bieżącej sytuacji
polityczno-militarnej w regionie i na świecie, nowym
wzorom uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
„Polska Zbrojna” (wydawca: Wojskowy Instytut
Wydawniczy w Warszawie) – miesięcznik wojskowych opinii poświęcony poszczególnym rodzajom
sił zbrojnych, wydawany od 1921 roku. Na łamach
miesięcznika prezentowany jest szeroki zakres treści
publicystycznych, społecznych i kulturowych.

Dla żołnierza i cywila
– To naturalne, że czytelnicy szukają pełnych, merytorycznie kompletnych informacji. Staramy się, aby czytelnik zarówno cywilny, jak i żołnierze, bo gazeta trafia
do wszystkich jednostek wojskowych w kraju, otrzymali
rzetelne analizy, tylko sprawdzone informacje obudowane opiniami najlepszych ekspertów – zauważa Izabela
Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna „Polski Zbrojnej” (Wojskowy Instytut Wydawniczy). To jedno z najstarszych czasopism w Polsce, w 2021 roku świętowało
jubileusz 100-lecia działalności. – Każdy temat i każde
zagadnienie staramy się pokazać wielowymiarowo, szczególnie jeśli chodzi o tematy międzynarodowe odnoszące
się do obronności i bezpieczeństwa. To bardzo ważne,
aby czytelnik po lekturze nie miał poczucia, że nie dostał
odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania – dodaje
Izabela Borańska-Chmielewska.
Zwraca również uwagę na fakt, że podejście redakcji do
tematu konfliktu w Ukrainie jest konsekwentnie wypracowanym sposobem patrzenia na wszystkie ważne kwestie, które było podnoszone na łamach „Polski Zbrojnej”
w minionych latach.
– Tworzymy miesięcznik, ale to nie oznacza, że treści
dotyczące danego zagadnienia są nieaktualne, bądź są
powieleniem ogólnej narracji. Wręcz przeciwnie. Doskonałym przykładem jest tutaj numer marcowy „Polski
Zbrojnej” i temat tego numeru, czyli Ukraina jako wolne,
niepodlegle państwo. Przedstawiliśmy historię nie tylko
konfliktu w Ukrainie od 2014 roku, ale również wszystkie
aspekty tego państwa: historyczne, geopolityczne i ekonomiczne. Przypomnieliśmy również elementy strategii
Rosji, które stosowane są nie tylko w stosunku do Ukrainy, ale również innych państw. Dopełnieniem tematu
było zwrócenie uwagi na znaczenie dezinformacji jako
narzędzia w tych rozgrywkach. Z kolei numer kwietniowy zawierał już bardziej szczegółowe informacje na temat

„Nowa Technika Wojskowa” (wydawca: Magnum X
Sp. z o.o.) – miesięcznik poświęcony sprawom wojska,
przemysłu obronnego oraz bezpieczeństwa narodowego ukazujący się od 1991 roku. Zajmuje się szeroko
pojętą tematyką wojskową i obronną, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z uzbrojeniem, wyposażeniem wojskowym oraz przemysłem
obronnym.
„Lotnictwo – Magazyn Miłośników Lotnictwa Wojskowego, Cywilnego i Kosmonautyki” (wydawca: Magnum X Sp. z o.o.) – ukazujący się od 1998 r. magazyn
poświęcony historii, współczesności i perspektywom
lotnictwa wojskowego, cywilnego oraz kosmonautyce.
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„Morze Statki i Okręty” (wydawca: Magnum X
Sp. z o.o.) – jest najważniejszym polskim czasopismem poświęconym zagadnieniom związanym
z szeroko pojmowaną tematyką marynistyczną. Na
łamach periodyku poruszane są tematy nie tylko
o charakterze militarnym, ale także z zakresu żeglugi handlowej oraz polityki, problemy współczesne,
jak i historyczne.
„Strzał. Magazyn o broni” (wydawca: Magnum X
Sp. z o.o.) – czasopismo o broni palnej, broni pneumatycznej, ASG, sporcie strzeleckim oraz wszystkim
co strzelców i pasjonatów broni interesuje. Najdłużej ukazujące się polskie pismo fachowe o broni
i strzelectwie tworzone przez miłośników broni i do
miłośników broni skierowane.

„Technika Wojskowa. Historia” (wydawca: Magnum X Sp. z o.o.) – to czasopismo poświęcone
historii wojskowości i techniki wojskowej. Ma na
celu przybliżenie wielu aspektów wojen toczonych w XX wieku. Materiały zamieszczane w czasopiśmie są przeznaczone zarówno dla osób, które
rozpoczynają swoją przygodę z historią, jak i tych,
które zawodowo zajmują się tą tematyką.

konfliktu w Ukrainie, z ujęciem najważniejszych decyzji, które
zapadały w poszczególnych państwach, dotyczących pomocy
Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję. Szeroko pokazaliśmy
również wyzwania, jakie stoją przed NATO, które ma strategiczne znaczenie w obliczu obecnej sytuacji – mówi Izabela Borańska-Chmielewska.
W „Polsce Zbrojnej” znaleźć można informacje o światowych
konfliktach, sprzęcie wojskowym, ale także np. wyjaśnienia
aspektów prawnych, które interesują żołnierzy. Każdy numer
miesięcznika wypełniony jest informacjami i analizami ekspertów dotyczącymi polskiego bezpieczeństwa i obronności. Redakcja pokazuje m.in. działania rządu podejmowane w celu wzmocnienia polskiego wojska.
– Mamy o czym pisać, bo dużo się w tym aspekcie dzieje, obecnie
wdrażana jest ustawa o obronie ojczyzny, bardzo ważna – której celem jest zwiększenie liczebności i finansowania polskiej
armii, finalnie więc zwiększenie możliwości obronnych polskiego
wojska – uważa Izabela Borańska-Chmielewska. – Miesięcznik
jest i będzie platformą rzetelnych, merytorycznych analiz na te
najważniejsze tematy, źródłem informacji poszerzonej o kompleksowe wyjaśnienia. „Polska Zbrojna” jako pismo ściśle branżowe
tworzona jest w taki sposób, aby zachęcać do pogłębiania zagadnień z dziedziny obronności oraz związać swoje życie zawodowe
z armią. I to działa, po miesięcznik sięgają ludzie młodzi, którzy
dopiero szukają swojej zawodowej drogi. Na pewno zachęca do
tego również nowoczesna szata graficzna, fantastyczne zdjęcia
i grafiki. Redakcja bardzo starannie podchodzi do wszystkich
elementów pisma, tu wszystko jest równie ważne, na każdym
etapie jej tworzenia dajemy sto procent naszych umiejętności –
zapewnia.
Miesięcznik „Polska Zbrojna” jest dostępny w sprzedaży regularnej, w salonikach prasowych, a także w prenumeracie i w formie
e-wydania w sklepie internetowym.
KNGa szYMKIeWICz
DarIUsz MatereK
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Dziennikarze
na celowniku
Dystrybucja hełmów, kamizelek kuloodpornych i instrukcji
bezpieczeństwa, zapewnianie szkoleń online, wsparcia
psychologicznego, a nawet pomocy finansowej czy prawnej – tym
wszystkim zajmuje się działające we lwowie od 11 marca Centrum
Wolności Prasy. Utworzyła je międzynarodowa organizacja
reporterzy bez Granic (rsf), aby pomóc dziennikarzom, którzy
z narażeniem życia relacjonują wojnę w Ukrainie.

„Dziennikarze są głównym celem
reżimu Putina, ponieważ pokazują
światu horror, który ogarnął Ukrainę.
Każda kamizelka, każdy hełm i każdy
zestaw bezpieczeństwa chroniący
dziennikarza, który relacjonuje to, co
się tu dzieje, jest bastionem chroniącym wolną prasę. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją hojnością i zaangażowaniem pomagają wesprzeć nasze
działania w możliwie najbardziej
konkretny sposób” – powiedział Alexander Query, koordynator lwowskiego centrum RSF.
Do 6 kwietnia do lwowskiego centrum dostarczono łącznie 158 kamize-

lek i 100 hełmów. Od początku wojny
udało się zrealizować w sumie cztery
dostawy, z uwagi na utrudnienia wynikające z tranzytem transportów. Od
czasu otwarcia Centrum we Lwowie
RSF zamówił łącznie 541 kamizelek
kuloodpornych i 490 hełmów. Instytut
Informacji Masowej (IMI), ukraińska
organizacja pozarządowa będąca partnerem RSF, oraz Narodowy Związek
Dziennikarzy Ukraińskich (NUJU)
określiły całkowite zapotrzebowanie
na około 700 kamizelek i hełmów.
RSF udostępniło również dziennikarzom przewodnik bezpieczeństwa
przetłumaczony na język ukraiński.
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Przewodnik został opracowany we
współpracy z UNESCO i oferuje praktyczne porady reporterom udającym
się w obszary wysokiego ryzyka. Wydrukowano ok. tysiąc egzemplarzy,
przewodnik jest również dostępny na
dedykowanej stronie internetowej.
W ramach wsparcia operacyjnego dla
dziennikarzy Lwowskie Centrum Prasowe zdołało w rekordowym czasie
zorganizować sesje szkoleniowe online w języku ukraińskim, które mają
pomóc dziennikarzom w ochronie ich
zdrowia fizycznego i psychicznego. Do
6 kwietnia szkolenie przeszło blisko
80 ukraińskich dziennikarzy. Dla
wszystkich chętnych zorganizowano
również, w języku angielskim, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa. RSF
zamówiło na potrzeby pracujących
w Ukrainie dziennikarzy kompaktowe zestawy medyczne, które mogą
być używane do leczenia wszelkich
urazów w nagłych wypadkach. Zamówiono ok. 1100 zestawów.
Pomimo trudności związanych
z transferem międzynarodowych funduszy w czasie wojny udało się także
zorganizować wsparcie finansowe dla
65 dziennikarzy, którzy zostali pozbawieni dotychczasowych możliwości
zarobkowych. Wsparcie otrzymało
także około 15 niezależnych ukraińskich mediów.
Specjaliści ds. sporów sądowych RSF
mają zamiar złożyć dwie kolejne skargi do Międzynarodowego Trybunału
Karnego, oprócz trzech już wniesionych i jednej złożonej we Francji. Te
sześć skarg dotyczy aktów przemocy
wobec co najmniej 29 dziennikarzy
oraz zniszczenia sprzętu dziennikarskiego. W prawie wszystkich przypadkach RSF ustaliło, że odpowiedzialne
są rosyjskie siły zbrojne i czyny te
można uznać za zbrodnie wojenne.
Niektóre przypadki są nadal analizowane w celu ustalenia dokładnych
okoliczności, w szczególności bombardowań artyleryjskich i lotniczych,
których ofiarami padli dziennikarze.
Według RSF Ukraina zajmuje 97.
miejsce na 180 krajów w Światowym
Indeksie Wolności Prasy 2021, podczas gdy Rosja zajmuje 150. miejsce.
źróDŁo: rsf.orG.

11

NASZ KOLPORTER 5/2022

| PolsKa I śWIat

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

w Ukrainie trwa wojna wywołana przez Rosję
24 lutego br. w kwietniu światem wstrząsnęły
informacje o zbrodniach, jakich rosyjscy agresorzy dokonali na ludności cywilnej, masowe groby
odkryto m.in. w Buczy i okolicach Mariupola.
zachodnie państwa nadal wysyłają ukraińskim
obrońcom uzbrojenie i sprzęt wojskowy, dzięki
czemu ukraińska armia coraz częściej przejmuje
inicjatywę w działaniach wojennych. Na zdjęciu:
zniszczony wieżowiec w Kijowie.

Coraz wyższe ceny
ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r.
wzrosły rok do roku o 11 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 3,3 proc. – podał
Główny Urząd Statystyczny. w marcu w porównaniu
z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały
wyższe ceny w zakresie transportu (o 17,5 proc.), mieszkania (o 2,6 proc.), żywności (o 2,4 proc.) oraz odzieży
i obuwia (o 3,9 proc.).
12
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Wojna trwa

francuzi wybrali

przez kolejnych pięć lat prezydentem
Francji pozostanie emmanuel Macron.
w drugiej turze wyborów prezydenckich zagłosowało na niego 58,54 proc.
Francuzów. Jego kontrkandydatka, nie
kryjąca swych prorosyjskich sympatii
Marine le pen uzyskała 41,46 proc.
głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła
71,9 procent, co jest drugim najgorszym
wynikiem w historii bezpośrednich wyborów prezydenckich we Francji.

Zgłoś, czym
ogrzewasz dom
ponad 3 mln polaków – a więc połowa
z tych, którzy mają taki obowiązek –
wciąż nie zgłosiło do centralnej ewidencji emisyjności Budynków, czym
ogrzewają swój dom. Termin zgłoszenia nieruchomości upływa z końcem
czerwca 2022 r. za niedopełnienie
obowiązku grozi mandat, a jeśli sprawa
trafi do sądu – kara grzywny od 20 zł do
5 tys. zł.
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Polskie sankcje
polski rząd ogłosił pierwszą listę sankcyjną, na której znalazło się
piętnastu rosyjskich oligarchów i 35 rosyjskich firm, m.in. acron pao,
Barter coal, Go Sport polska, Kamaz, Kaspersky la, Novatek Green energy i Gazprom. — Będziemy stosowali kilka rodzajów sankcji,
przede wszystkim zamrożenie aktywów finansowych i zasobów majątkowych tych firm. dodatkowo wykluczenie z możliwości udziału
w przetargach publicznych, a w wypadku oligarchów zakaz wjazdu na
teren naszego kraju — poinformował minister spraw wewnętrznych
i administracji Mariusz Kamiński (na zdjęciu).

Musk przejął Twittera
Najbogatszy człowiek świata, czyli elon Musk, przejmie Twittera. Ta
transakcja będzie go kosztować ok. 44 miliardy dolarów. zgodę na
sprzedanie platformy Muskowi wydała rada dyrektorów firmy. Jak
powiedział miliarder, jego celem nie jest zysk, ale uczynienie z Twittera „ostoi wolności w Internecie”. Twitter ma obecnie blisko 400 mln
użytkowników.
REKLAMA

Iga jak burza
Iga Świątek, aktualna liderka światowego
rankingu najlepszych tenisistek, idzie jak
burza. w tym roku wygrała już z rzędu cztery prestiżowe turnieje: najpierw w dosze,
potem Indian wells i Miami, a pod koniec
kwietnia w Stuttgarcie. 22 maja rozpocznie
się wielkoszlemowy turniej French Open na
kortach Rolanda Garrosa w paryżu i polka
będzie główną faworytką do zwycięstwa.
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Po proteście została korespondentką
Marina Owsiannikowa zdobyła rozgłos dzięki akcji protestacyjnej w rosyjskiej państwowej telewizji. podczas nadawanego na żywo programu
wystąpiła z transparentem „Stop wojnie. Nie wierzcie propagandzie.
Oni was okłamują”. Teraz, jak podają media, Owsiannikowa będzie
korespondentką niemieckiego dziennika „die welt”, ma także przygotowywać materiały dla kanału telewizyjnego die welt TV.

atak na noblistę
laureat pokojowej Nagrody Nobla, rosyjski dziennikarz dmitrij Muratow, został zaatakowany w pociągu przez nieznanych sprawców,
którzy oblali go czerwoną farbą i acetonem. Napastnicy krzyczeli
„To dla naszych żołnierzy”. zdjęcie oblanego farbą Muratowa zamieściła na Twitterze „Novaya Gazeta. europe”.

Unijne programy dla dziennikarzy
parlament europejski przygotowuje dwa nowe unijne programy dla
dziennikarzy. pierwszy program zakłada roczny okres pracy w redakcjach prasowych na terenie Unii dla osób wskazanych przez zawodowe
organizacje dziennikarzy. w ramach drugiego programu odbędzie się
cykl sesji szkoleniowych dla młodych dziennikarzy – na poziomie krajowym oraz w Brukseli lub Strasburgu.

Nowy naczelny „the New York timesa”
Od czerwca 2022 roku nowym redaktorem naczelnym jednego z największym amerykańskich dzienników „The New york Times” będzie laureat
nagrody pulitzera, 58-letni Joe Kahn (na zdjęciu). Nowy szef związany jest
z redakcją od 1998 r., był m.in. korespondentem z chin, a ostatnio pracował
na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego. dotychczasowy szef dean
Baquet pozostanie w wydawnictwie.
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Prasa na świecie

REKL AMA

SERIA
WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

W każdym
numerze
NAGRODY
PIENIĘŻNE!

ĆWICZ KONCENTRACJĘ, WZMACNIAJ PAMIĘĆ

i WYGRYWAJ NAGRODY
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press news
Iga świątek startuje
z serią felietonów
Najlepsza na świecie tenisistka – Iga
Świątek – zadebiutowała na łamach
„przeglądu Sportowego”. co tydzień
w piśmie znajdują się jej felietony,
w których opowiada o osobistych
przeżyciach, tenisie i drodze na
szczyty aż do miana pierwszej rakiety świata.
Felietony Igi Świątek pierwotnie ukazały się w języku angielskim w BBc
Sport. zostały przygotowane we
współpracy z dziennikarzem BBc. dla
czytelników „przeglądu Sportowego”
zostały one przez autorkę uzupełnione i zaktualizowane o bieżące
wydarzenia.

Maciej Nowak.
Pełną gębą

Na łamach „Tygodnika warszawa” – piątkowego wydania „Gazety
Stołecznej” – ukazują się artykuły
z nowego, cotygodniowego cyklu
pt. „Maciej Nowak. pełną gębą”.
autorem cyklu jest krytyk teatralny
i kulinarny związany z „wyborczą"
od ponad 20 lat – Maciej Nowak. To
powrót publicysty na łamy dziennika, gdzie przez wiele lat dzielił się on
z czytelnikami swoją pasją i wiedzą
o gastronomii. w nowym cyklu Nowak sam będzie wybierał i odwiedzał
warszawskie restauracje, degustował i oceniał podawane tam dania,
przyznając lokalom oceny w postaci
„stoliczków”.

„Głos Pomorza”
z „tygodnikiem regionów”
dziewięć tygodników regionalnych wydawanych we wszystkich większych miastach pomorza zachodniego zostało zastąpionych wspólnym wydawnictwem pt. „Tygodnik regionów”. pismo dodawane jest
co tydzień do „Głosu pomorza”. Na łamach 12-stronicowego dodatku
podejmowana jest tematyka istotna w kontekście lokalnym.
pomysłodawcą projektu jest przemysław Szymańczyk, redaktor
naczelny „Głosu Szczecińskiego”.
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„twój styl – Man”
promuje turystykę
i przygodę

Turystyka i przygoda – to słowa, które
przychodzą do głowy podczas lektury
najnowszego wydania „Twojego Stylu
– Man”.
w numerze czytelnicy znajdą artykuł
o bardzo ciekawym, nowym trendzie w turystyce. coraz więcej firm
organizujących wyjazdy oferuje opcję
„zgub się”. To nietypowa propozycja
dla ludzi, którzy lubią życie pełne
adrenaliny. Turyści do ostatniej chwili
nie wiedzą, dokąd pojadą na wakacje,
a na miejscu muszą sobie poradzić,
niezależnie od tego gdzie trafią:
w dżungli, górach lub na pustyni.
w okładkowym wywiadzie piotr Stramowski opowie o skrywanych marzeniach, ojcostwie, niesieniu pomocy
i spotkaniu z Jimem carreyem.
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„Książki. Magazyn
do czytania” z premierowym fragmentem „empuzjonu” olgi
tokarczuk
premierowy fragment najnowszej, pierwszej po Noblu, powieści
Olgi Tokarczuk – „empuzjon”, lista
książek, które niosą pocieszenie
w trudnych czasach oraz inspirujące
wywiady, eseje i recenzje tworzą
wiosenne wydanie „Książek. Maga-

zynu do czytania”. po raz pierwszy
wydawnictwo ukazuje się w nowej
formie z klejonym grzbietem i w objętości aż 148 stron.
ponad to w magazynie m.in. artykuł,
który zgłębia od podszewki fenomen
celebrytów, opowieść o pisarzu winfriedzie Georgu Sebaldzie, artykuł,
o tym jak doszło do tego, że w stolicy
Rosji jeszcze za czasów komunizmu urządzono wystawę słynnemu
malarzowi skandaliście Francisowi
Baconowi oraz rozmowa z Torrey
peters, autorką głośnej na świecie
powieści „Trans i pół, bejbi” przybliżającej codzienne życie i dylematy
osób transpłciowych.

burda Media Polska
rozszerza portfolio
o tytuły edipresse
Burda Media polska i edipresse Group
sfinalizowały umowę sprzedaży wydawnictwa edipresse polska. zgodnie
z ustaleniami Burda Media polska
przejmie multimedialne i cyfrowe
portfolio edipresse polska, w skład
którego wchodzą popularne czasopisma „prawdziwe historie” oraz dwutygodniki „Viva!” i „party” oraz cieszące
się dużą odwiedzalnością serwisy dla
kobiet, m.in. wizaz.pl, Mamotoja.pl,
polki.pl, party.pl, Viva.pl, Gotujmy.pl,
Niania.pl.
prezesem połączonych wydawnictw
zostanie Maciej Klepacki, dotychczasowy dyrektor generalny edipresse
polska.

Krzyżówki,
gry i zabawy na wiosnę
dla miłośników szarad i łamigłówek
ukazało się wydanie specjalne „Życia
na Gorąco – Krzyżówki, Gry i zabawy
na wiosnę”. Jest to zbiór 245 zabaw
krzyżówkowych i łamigłówek, w tym
aż 20 zadań na spostrzegawczość.
Rozwiązaniami krzyżówek są ciekawe
aforyzmy. zestaw uzupełnia oryginalny
komiks z zagadką kryminalną, nowatorskie, bardzo ciekawe rysunki metagramowe, dyktando, fascynująca krzyżówka
profesorska, łamigłówki liczbowe, gry
słowne, wykreślanki i szyfry do aktywnego rozwiązywania.

fundacja „Gazety Wyborczej” zbiera pieniądze
na Ukraiński fundusz Medialny
ponad dwa miliony złotych udało się uzbierać Fundacji „Gazety wyborczej” na koncie
Ukraińskiego Funduszu Medialnego. To nowa inicjatywa, polegająca na materialnym
wspieraniu reporterów ukraińskich, którzy pracują w strefach objętych działaniami wojennymi. Fundacja wypłaca im pensje, wyposaża w niezbędny do pracy sprzęt, ale także
m.in. dostarcza papier potrzebny do drukowania gazet. dodatkowo wspiera finansowo
organizacje dziennikarskie i medialne w Ukrainie oraz zapewnia relokację dziennikarzy
do polski i innych krajów Ue.
do Funduszu dołączyły organizacje medialne i dziennikarskie z europy: Bonnier News,
Swedish Media publishers’ association i telewizja T4 ze Szwecji, danish Newspapers
association z danii, Finnish Media Federation, News Media Finland, Sanoma Media Finland, a-lehdet Oy i hSS Media z Finlandii oraz Norwegian Media Businesses’ association
z Norwegii. Fundusz wsparli również darczyńcy prywatni.

„Gazeta Wyborcza” wyróżniona
w raporcie „Wydawcy 2022”
Magazyn „Media&Marketing polska” opublikował najnowszy raport „wydawcy 2022”, w którym co roku nagradzane są media i marki za ich aktywność w ostatnich 12 miesiącach.
Jedno z wyróżnień otrzymały „Gazeta wyborcza” i wyborcza.pl.
zespół tradycyjnego dziennika i jego cyfrowej wersji został doceniony za niesłabnącą chęć
do zmiany, której celem jest służenie czytelnikom najlepszym kontentem redakcyjnym,
wyjątkowymi treściami oraz stale udoskonalaną ofertą subskrypcyjną.
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Szczepionka
przeciwko
dezinformacji
światowy Indeks Wolności Prasy 2021, opracowany przez
reporterów bez Granic (rsf) pokazuje, że dziennikarstwo jest
całkowicie lub częściowo ograniczane w 73 proc. ze 180 krajów
sklasyfikowanych w tym wykazie.
Indeks za 2021 r. pokazuje, że dziennikarze mają zablokowaną lub poważnie
ograniczoną swobodę wypowiedzi
w 73 krajach, a w kolejnych 59 napotykają na istotne próby ograniczania
wolności słowa.
Dane RSF pokazują także dramatyczne
pogorszenie dostępu ludzi do informacji
i wzrost przeszkód w przekazywaniu
wiadomości. Pandemia koronawirusa
została wykorzystana przez część
władz jako podstawa do zablokowania
dziennikarzom dostępu do źródeł informacji. Dziennikarzom coraz trudniej
jest badać drażliwe historie, zwłaszcza
w Azji, na Bliskim Wschodzie, ale także
w Europie.
Badanie Edelman Trust Barometer
z 2021 r. ujawnia również niepokojący
poziom publicznej nieufności wobec
dziennikarzy – 59% respondentów
w 28 krajach twierdzi, że dziennikarze
celowo próbują wprowadzić opinię
publiczną w błąd, zgłaszając informacje, o których wiedzą, że są fałszywe.
W rzeczywistości pluralizm dziennikarski i rzetelność w relacjonowaniu
służą zwalczaniu dezinformacji i „infodemii”, czyli fałszywych i wprowadzających w błąd informacji.
– Dziennikarstwo jest najlepszą
szczepionką przeciwko dezinformacji
– powiedział sekretarz generalny RSF
Christophe Deloire. – Niestety jest zbyt
często blokowane przez czynniki polityczne, ekonomiczne, technologiczne,
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a czasem nawet kulturowe. W odpowiedzi na wirusowość dezinformacji
ponad granicami, na platformach
cyfrowych i w mediach społecznościowych, dziennikarstwo w najskuteczniejszy sposób zapewnienia, że debata
publiczna opiera się na różnorodnych
ustalonych faktach – dodał C.Deloire.
czarna lista kłamców
Światowy Indeks Wolności Prasy 2021
przytacza konkretne przypadki, kiedy
to przedstawiciele władz państwowych ingerowali w przekaz medialny,
fałszując go i wprowadzając w błąd
społeczeństwo.
W Iranie władze zaostrzyły kontrolę
nad doniesieniami prasowymi i zintensyfikowały procesy przeciwko dziennikarzom w celu osłabienia zdolności
mediów do kontrolowania liczby ofiar
śmiertelnych COVID-19 w tym kraju.
W Egipcie rząd prezydenta Abdela
Fattaha Al-Sisiego po prostu zakazał
publikowania jakichkolwiek statystyk
dotyczących pandemii, które nie pochodziły z Ministerstwa Zdrowia.
W Zimbabwe reporter śledczy Hopewell Chin’ono został aresztowany
wkrótce po tym, jak pomógł ujawnić
praktyki zawyżania rachunków przez
firmę dostarczającą sprzęt medyczny.
Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro
i prezydent Wenezueli Nicolás Maduro
promowali niesprawdzone medycznie

leki na COVID-19. Ich fałszywe twierdzenia zostały obalone przez dziennikarzy śledczych – m.in. brazylijskiej
Agência Pública oraz nielicznych już
niezależnych mediach w Wenezueli.
Dziennikarze narazili się tym samym
na ataki ze strony władz – zwłaszcza
w Brazylii, gdzie oczernianie i zaaranżowane publiczne poniżanie dziennikarzy stało się znakiem rozpoznawczym prezydenta Bolsonaro. Brazylia
za sprawą działań swoich władz spadła
o cztery miejsca w indeksie wolności
prasy i dołączyła do grupy państw,
w których poziom swobód dziennikarskich oceniany jest jako zły. W tej
grupie znajdują się także m.in. Meksyk,
Indie i Rosja.
Na „czarnej liście”, czyli trzech ostatnich miejscach znalazły się: Erytrea,
Turkmenistan i Korea Północna. Kraje
te zachowują całkowitą kontrolę nad
wszelkimi wiadomościami i informacjami medialnymi – w Turkmenistanie
i Korei Północnej twierdzono np., że
są krajami wolnymi od COVID-19. Na
czwartym od końca miejscu znalazły
się Chiny, które według RSF „…podnoszą cenzurę internetową, nadzór i propagandę na bezprecedensowy poziom”.
Północny wzorzec
Pierwsze miejsce Światowego Indeksu
Wolności Prasy piąty rok z rzędu zajmuje
Norwegia. Finlandia utrzymała swoje
drugie miejsce, podczas gdy Szwecja odzyskała trzecie miejsce, które w zeszłym
roku ustąpiła Danii. Indeks 2021 pokazuje więc wzorcowe podejście krajów
nordyckich do kwestii wolności prasy.
Generalnie sytuacja mediów na świecie
daleka jest jednak od doskonałości. Tylko
12 ze 180 krajów analizowanych przez
RSF może twierdzić, że oferuje sprzyjające środowisko dla dziennikarstwa.
Z tej listy wypadły w 2021 roku Niemcy.
Dziesiątki dziennikarzy zostało tam
zaatakowanych przez ekstremistów
i zwolenników teorii spiskowych podczas protestów przeciwko ograniczeniom
pandemicznym. Sytuacja w zakresie
wolności prasy w Niemczech jest jednak
nadal klasyfikowana jako „dość dobra”,
podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, mimo iż ostatni rok prezydentury
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Wolność prasy w 2021 roku wg RSF.
Donalda Trumpa odznaczył się rekordową liczbą ataków na dziennikarzy
(około 400) i aresztowań przedstawicieli
mediów (130).
Krajem, który spadł najbardziej w indeksie w 2021 r. była Malezja (spadek
o 18 miejsc, na 119), gdzie wprowadzono
dekret dotyczący „przeciwdziałania fałszywym wiadomościom”, umożliwiający
rządowi narzucenie własnej wersji prawdy. Wielkie spadki odnotowały również
Komory (spadek o 9 na 84.) i Salwador
(spadek o 8 na 82.), gdzie dziennikarze
z trudem zdobywali informacje na temat
postępowania rządu w walce z pandemią.
wirus cenzury
Europa i Ameryki (Północna, Środkowa
i Południowa) nadal są najkorzystniejszymi kontynentami dla wolności prasy,
mimo że obie Ameryki odnotowały
największe pogorszenie wyników regionalnych nadużyć wobec dziennikarzy
(wzrost o 2,5%).
Europa również odnotowała znaczne
pogorszenie wskaźnika nadużyć, przy
czym akty przemocy wzrosły ponad

dwukrotnie w Unii Europejskiej i na
Bałkanach, w porównaniu z 17% pogorszeniem na całym świecie. Ataki na
dziennikarzy i arbitralne aresztowania
wzrosły w Niemczech (13 miejsce w rankingu), Francji (34 miejsce), Włoszech (41
miejsce), Polsce (spadek o 2 na 64 miejsce),
Grecji (spadek o 5 na 70 miejsce), Serbii
(93 miejsce) i Bułgarii (spadek o 1 na 112
miejsce).
Najbardziej niebezpiecznym kontynentem dla dziennikarzy nadal pozostaje
Afryka, a pandemia COVID-19 wzmogła
tam przypadki użycia siły, aby uniemożliwić dziennikarzom pracę. W Tanzanii
(124 miejsce) prezydent John Magufuli
nazwał wirusa „zachodnim spiskiem”,
sugerując, że Tanzania trzymała go na
dystans „siłą modlitwy”. Nałożył na
pandemię blokadę informacyjną, która
obowiązywała aż do jego śmierci w marcu 2021 roku.
W regionie Azji i Pacyfiku „wirus
cenzury” rozprzestrzenił się poza Chiny,
w szczególności do Hongkongu (80 miejsce), gdzie narzucone przez Pekin prawo
bezpieczeństwa narodowego poważnie
zagraża dziennikarzom. Region Europy
Wschodniej i Azji Środkowej (EECA)

utrzymał swoją przedostatnią pozycję
w rankingach regionalnych, po części
z powodu wydarzeń na Białorusi (spadek o 5 na 158 miejsce), gdzie dziennikarze zostali poddani bezprecedensowym
represjom.
Nie nastąpiła istotna zmiana w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), który utrzymał ostatnie
miejsce w rankingach regionalnych.
W Algierii (146 miejsce) i Maroku (spadek o 3 na 136 miejsce) system sądowniczy jest wykorzystywany do uciszania
dziennikarzy, podczas gdy najbardziej
autorytarne kraje Bliskiego Wschodu
– Arabia Saudyjska (170 miejsce), Egipt
(166 miejsce) i Syria (wzrost o 1 na 173
miejsce) – wykorzystały pandemię
COVID-19, aby wzmocnić swoją politykę
kneblowania mediów.
Globalny wskaźnik RSF – określający
poziom wolności mediów na świecie
– jest tylko o 0,3% niższy w stosunku
do 2020 roku. Jednak ta względna
stabilność nie powinna odwracać uwagi
od faktu, że pogorszył się o 12% od czasu
utworzenia tego wskaźnika w 2013
roku.
oPraCoWaNo Na PoDstaWIe raPortU rsf
(rsf.orG)
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Ue zatwierdza przełomowe
przepisy dotyczące nadzoru
nad platformami big tech
Urzędnicy parlamentu europejskiego, francuskiego
przewodnictwa w Radzie Ue oraz Komisji europejskiej
uzgodnili nowe zasady moderowania i zarządzania
treściami przez operatorów internetowych. platformy cyfrowe będą musiały spełnić nowe wymogi Ue
w celu ograniczenia nielegalnych treści i dezinformacji. – Ustawa o usługach cyfrowych (dSa) to kamień
milowy – powiedział Thierry Breton, komisarz
ds. rynku wewnętrznego Ue.
dSa jest częścią szeroko zakrojonych działań regulacyjnych Ue wobec firm z sektora Big Tech. Mają
one m.in. ograniczyć w internecie dostępność zdjęć
przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, treści terrorystyczne i niebezpieczne produkty,
a także zmusić same platformy internetowe do ujawnienia zasad funkcjonowania algorytmów. Regulacje
obejmą m.in. wyszukiwarki internetowe (Google),
platformy social media (np. Facebook, Instagram),
platformy podcastowe (Spotify), czy e-commerce
(amazon).

Cyfrowi giganci zapłacą
kanadyjskim wydawcom
Rząd federalny Kanady wprowadził przepisy, które
mają zmusić cyfrowe platformy do wypłacania
wydawcom wiadomości odszkodowań za wykorzystywanie ich treści. Nowy system regulacyjny
wymagałby od firm takich, jak alphabet (Google)
czy Meta (Facebook) oraz innych dużych platform
internetowych, które powielają lub ułatwiają
dostęp do treści informacyjnych – aby albo płaciły,
albo przeszły przez proces arbitrażowy prowadzony przez niezależnego regulatora, Kanadyjską
Komisję Radiowo-Telewizyjną i Telekomunikacyjną (canadian Radio-television and Telecommunications commission – cRTc).
Uzyskane rekompensaty mają być przeznaczone
na finansowanie tworzenia treści informacyjnych,
by chronić „zrównoważony ekosystem kanadyjskich wiadomości i".
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lokalne media ze wspólną akcją
pt. „bez propagandy Putina”
„Bez propagandy putina” to akcja, której celem
jest ograniczenie antyukraińskiej narracji w internecie. Redakcje, które włączają się do inicjatywy,
zobowiązują się do usuwania ksenofobicznych,
antyukraińskich komentarzy w serwisach internetowych, blokowania na profilach w mediach społecznościowych stron i profili, które taką propagandę
rozpowszechniają, ale też dołożenia starań, by nie
ograniczać dyskusji, a jedynie eliminować fake newsy
i próby wzniecania nienawiści.
Na chwilę obecną do akcji przystąpiło 17 redakcji
mediów lokalnych: „przełom”, „wiadomości wrzesińskie”, „Kronika Beskidzka”, „Głos ziemi cieszyńskiej”,
„pałuki”, „SpotRadomsko”, „Nowa Gazeta Trzebnicka”,
„aBc leszno”, „Gazeta powiatowa – wiadomości
Oławskie”, „Nowy Łowiczanin”, „Obserwator lokalny”,
„Kurier Gmin”, „Tygodnik podhalański”, „Gazeta Radomszczańska”, „Kulisy powiatu wieluńskiego”, „czas
chojnic”, „Tygodnik Tucholski”.
Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie ROTa.

Google walczy z dezinformacją
Sundar pichai, szef holdingu alphabet i należącego do niego Google’a, zapowiedział dodatkowych
10 mln dolarów inwestycji w nowe partnerstwa
z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
i silne wspieranie fact-checkingu. Koncern chce
w ten sposób mocniej zapobiegać dezinformacji;
zamierza udostępniać w wyszukiwarce wiarygodne
źródła dotyczące konkretnych informacji oznaczone etykietą „najczęściej cytowane”. Tą możliwość
mają na razie użytkownicy wyszukiwarki w USa,
a na całym świecie zacznie pojawiać się w najbliższych tygodniach.
wyszukiwarka Google od kilku lat zaznacza, że
coraz ważniejszy jest dla nie dostęp do rzetelnych
źródeł informacji i walka z fake newsami. podczas
spotkań w warszawie pichai zadeklarował dodanie nowej etykiety „często cytowane” do wyników
wyszukiwania, w których często pojawiają się linki
do innych publikacji.

REKL AMA

PREZENT DLA PRENUMERATORÓW
TECZKOWYCH „WYBORCZEJ”,
KTÓRZY ZAMÓWIĄ „TECZKĘ” NA CZERWIEC 2022
KLIENCI SKŁADAJĄ ZAMÓWIENIA DO 24 MAJA

SPRZEDAWCO!

ZALETY DLA KLIENTÓW

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

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

• nie tracisz na prowizji z egzemplarza
sprzedanego w promocyjnej cenie

• najkorzystniejsza cena „Wyborczej”
w prenumeracie teczkowej

• zyskujesz dodatkowe wsparcie marketingowe
dla swojego punktu sprzedaży

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

DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAMÓWIĄ
PRENUMERATĘ NA CZERWIEC
tom 11. serii »Reporterzy „Wyborczej” polecają«
pt. „TAKI MAMY KLIMAT”.
WCZEŚNIEJSZE TOMY CZYTELNIK MOŻE ZAMÓWIĆ
NA KULTURALNYSKLEP.PL I PUBLIO.PL

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

Po dwóch trudnych latach pandemii i związanych z nią obostrzeń Polacy są złaknieni wypoczynku.
Niestety, sytuacja za wschodnią granicą może skomplikować plany wyjazdowe. Dodatkowo coraz
wyższa inflacja powoduje, że koszt choćby krótkiego urlopu w zorganizowanej formie może
okazać się zbyt wysoki na przeciętną kieszeń średnio zarabiającej rodziny. Część z nas w sezonie
wiosenno-letnim wybierze więc pewnie wypoczynek na działce, u znajomych, rodziny. a jaką formę
relaksu idealnego proponują na ten sezon czasopisma?

Podróże, często zagraniczne, od lat były
jedną z ulubionych form wypoczynku Polaków. Ale też jesteśmy krajem,
w którym ok. 4 miliony osób korzysta z ponad 900 tysięcy ogródków
działkowych. To europejski fenomen.
Uwielbiamy odwiedzać obce kraje, ale
doskonale czujemy się również we własnych ogrodach. Okres pandemii osłabił nieco trend wyjazdowy i wzmocnił
działkowy. Czy ta tendencja utrzyma
się w kolejnych latach? Wydawcy
czasopism, które zajmują się tematyką
podróżniczą, ogrodniczą i ogólnoporadnikową starają się przewidzieć,
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w którym kierunku będą zmierzać
zainteresowania czytelników.
najważniejsze – wyPocząć
– Podróże nigdy z łask nie wypadły,
zmieniły się tylko sposoby podróżowania i kierunki. Dziś zdecydowanie
łatwiej poznawać Europę niż Azję,
niekoniecznie samolotem, ale także
samochodem, kamperem, pociągiem
i rowerem. Częściej na kempingu,
w agroturystyce niż w hotelu. Modne
staje się też podróżowanie w stylu slow.
No i oczywiście Polska, którą odkrywa-

my na nowo, ponieważ większość z nas
spędza urlop w naszym kraju – uważa
Agnieszka Franus, redaktor naczelna
„National Geographic Polska” i „NG Traveler” (Burda Media Polska Sp. z o.o.). –
W „Travelerze” stawiamy na wszelkiego
rodzaju aktywności w naturze. Potrzebujemy oddechu, spokoju, a to wszystko
daje nam kontakt z przyrodą. Turystyka
rowerowa, wędrówki po górach, spływy
kajakowe będą modne w tym sezonie
i na promowaniu tego rodzaju aktywności będziemy się skupiać – dodaje.
Grzegorz Pawlik, redaktor naczelny
magazynu „Mój Piękny Ogród” (Burda
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Media Polska Sp. z o.o.) zauważa natomiast: – Podróżowanie i ogródkowanie wcale się nie wykluczają, a nawet doskonale uzupełniają, bo
podróże kształcą i uczą. Idąc tym tropem, nie ustajemy w poszukiwaniu nowych inspirujących tematów, wskazujących nowe trendy
w sztuce ogrodniczej adresowanej do hobbistów. Przykłady takich
tematów czytelnik znajdzie na łamach kwietniowego wydania magazynu „Mój piękny Ogród”.
Zainteresowanie pracą i wypoczynkiem w ogrodzie nie słabnie. Dziś
z nową mocą wybrzmiewa hasło powrotu do wypoczynku lokalnego, zakładającego krótkie podróże, wypoczywanie i nocowanie we
własnym domu. Taka forma spędzania wolnego czasu nazywa się
staycation (z ang. stay – zostać, vacation – urlop). Nie jest to zjawisko
nowe, ale warto o nim przypomnieć właśnie dziś, w czasach pogarszającej się koniunktury. W duchu staycation utrzymane będzie
wydanie specjalne „Mojego Pięknego Ogrodu” pt. „Urlop w Ogrodzie”,
które ukaże się krótko przed wakacjami.
zielone wartości
Według Aleksandry Klich, dziennikarki, redaktorki naczelnej sobotniego magazynu „Wysokie Obcasy” oraz miesięcznika „Wysokie Obcasy Extra” (Agora) ogrody, ogródki, zielone balkony, rośliny w domu,
warzywa z własnej działki – to jedne z ważniejszych kwestii dla
czytelniczek oraz czytelników obu tytułów. W tej tematyce odnajdują
pasję, przyjemność, odpoczynek, ale również wartości, które są dla
nich ważne – dbałość o planetę i ekologię.
– Dlatego też na wiosnę 2022 r. wracamy do regularnych publikacji na
ten temat nie tylko w serwisie Wysokieobcasy.pl, ale również w papierowym tygodniku „Wysokie Obcasy”, dołączanym do sobotniego
wydania „Gazety Wyborczej” oraz na łamach miesięcznika „Wysokie Obcasy Extra”. Opisywać będziemy ciekawe zjawiska ze świata
ogrodniczego oraz sylwetki roślinnych influencerów i ogrodników.
Planujemy ponadto kontynuację współpracy z Czułym Ogrodnikiem,
czyli Dariuszem Barańskim, dziennikarką TVN Mają Popielarską,
Adamem Kaplerem z Ogrodu Botanicznego PAN oraz autorką książek
o ziołach Patrycją Machałek – mówi Aleksandra Klich.
Do majowego numeru „Wysokich Obcasów Extra” dołączono w prezencie saszetkę z nasionami łąki kwietnej do samodzielnego zasiania
w ogrodzie, na balkonie lub przy bloku. Nasiona kwiatów miododajnych są dobrym pożywieniem dla owadów – przede wszystkim
pszczół, odgrywających ważną rolę w naszym ekosystemie. Redakcja
miesięcznika zaprasza w ten sposób czytelniczki do wzięcia udziału
w majowej akcji „Wysokie Obcasy Extra dla klimatu”, która ma zachęcić wszystkich do dbania o środowisko. Z kolei prezentem dla prenumeratorów na święta Wielkiej Nocy był ebook pt. „Rok w ogrodzie
z Czułym Ogrodnikiem” z poradami Dariusza Barańskiego na cztery
pory roku.
cuDa na balkonach
– Czas pandemii wykreował bardzo silną potrzebę posiadania kawałka ziemi, ogrodu, w miarę możliwości siedliska, miejsca w plenerze,
dokąd można uciec przed stresem, mieć kontakt z naturą. W dużej
mierze potrzeba ta zastąpiła potrzebę dalekich egzotycznych podróży,
które dla wielu osób w ostatnich latach kojarzyły się z brakiem pewności, nieprzewidywalnością ze względu na nagle zmiany przepisów
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sanitarnych. Ogrody, balkony stały się więc bezpieczną alternatywą.
W tym sezonie zainteresowanie czytelniczek tą tematyką z pewnością się utrzyma, dlatego nie zabraknie jej w naszych tytułach – uważa Urszula Zubczyńska, redaktor naczelna Redakcji Dwutygodników
„Przyjaciółka”, „Pani Domu”, „Tina” i „Naj” i miesięcznika „Olivia”
(Wydawnictwo Bauer).
W „Przyjaciółce” w cyklicznej rubryce redakcja promuje prace i relaks
w ogrodzie, kalendarz ogrodnika, ciekawe odmiany roślin na balkon,
taras i do ogrodu, ale też podpowiada, jak zorganizować prywatną
strefę wypoczynku. W „Pani Domu” tematyce ogrodniczej poświęcona jest rozkładówka w każdym wydaniu, zaś w „Tinie” i „Naj” wznowiono w związku z sezonem cykl Balkon i Ogród. W „Olivii” w czerwcowym numerze redakcja podpowiada, jakie przepisy obowiązują na
działce i w grodzie.
– Podróże proponujemy młodszym czytelniczkom („Olivia”, „Naj”), ale
na razie są to podróże po Polsce, co jest związane także z niestabilną sytuacją polityczną. Dla miłośniczek dalekich zakątków została
stworzona rubryka Cuda natury w „Pani Domu”, gdzie prezentujemy
absolutnie unikatowe miejsca na świecie. Czytelniczki, które decydują
się na dalsze wyjazdy zagraniczne, mogą liczyć na rzetelne porady
związane z takimi wyjazdami (np. w „Przyjaciółce” podpowiadamy,
jakiego typu formalności powinniśmy załatwić wcześniej (np. ubezpieczenia, jak wygląda kwestia płatności i wymiany waluty) – dodaje
Urszula Zubczyńska.
salon PoD chmurką
Wydawcy zwracają uwagę na fakt, że zainteresowanie czytelniczek i czytelników tematyką ogrodniczą nie jest wyłącznie efektem
pandemii. Tego typu tematy były poruszane na łamach czasopism już
znacznie wcześniej i cieszyły się dużą popularnością. Podobnie zresztą
jak wszelkiego rodzaju porady dotyczące wyboru atrakcyjnego miejsca na urlopowy czy weekendowy wyjazd.
– Dla tych czytelniczek magazynów poradniczych, które mieszkają
w mniejszych miejscowościach, tematyka roślin, ogrodów, zajmowania się działką była zawsze bardzo interesująca. Zainteresowanie
to pogłębiło się jeszcze podczas pandemii, kiedy to zajmowanie się
ogrodem, otaczanie zielenią, pielęgnacja kwiatów stała się jedną
z niewielu form rozrywki i relaksu. Podczas pandemii modne stało się
również przenoszenie życia rodzinnego latem na balkony, które stały
się swego rodzaju salonem pod chmurką. Sądzimy, że ten „zielony”
trend będzie trzymał się mocno przez kolejny sezon. Dlatego też,
z myślą o tej licznej grupie czytelniczek, rozszerzyliśmy od numeru
czerwcowego dział „roślin” w „Świecie Kobiety”. Będziemy w nim
prezentować inspirujące pomysły na aranżacje ogrodów, balkonów,
rabat, ale również praktyczne porady dotyczące pielęgnacji roślin –
mówi Ewa Kustroń-Zaniewska, redaktor naczelna „Kobiety i Życie”
i „Świata Kobiety” (Wydawnictwo Bauer). – Nie zapominamy również
o miłośnikach podróży, choć wydaje się nam, że jeśli chodzi o nasze
czytelniczki, najbardziej popularną destynacją będzie nadal Polska.
Na łamach naszych tytułów, jak zwykle, będziemy pokazywać
najpiękniejsze zakątki naszego kraju, na czele z wybrzeżem Bałtyku,
ulubionym miejscem wakacyjnego wypoczynku, odkrywać nieznane
miejsca, opowiadać ciekawe historie – dodaje.
DarIUsz MatereK
KINGa szYMKIeWICz
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REKL AMA

Kookyloos seria sunday funday
cena: 49,99 zł
producent: Magic Box Int. Toys

Nowa seria KookyLoos to aż 12 superstylowych i zabawnych laleczek do kolekcjonowania, które mogą zmieniać wyraz twarzy
za pomocą jednego kliknięcia! Każda
KookyLoos jest inna, ma niepowtarzalną
osobowość i hobby.
W każdej tubie w kilku saszetkach ukrywa
się jedna laleczka-niepodzianka KookyLoos, ubranko i akcesoria. Jest również
informacja o tym, do której „ekipy” należy
oraz co lubi, a czego nie. Wspólnie z nią
warto zaplanować wspaniały, pełen zabawy
weekend!

Książka z naklejkami superthings,
seria Kazoom Kids
cena: 34,99 zł
wydawca: ediba polska Sp. z o.o.

Już jest, nowa książka z naklejkami „SuperThings Kazoom Kids”.
Na kartach tej kolorowej publikacji czytelnicy dowiedzą się kim są
główni bohaterowie ulubionej serii oraz jakie mają moce. Książka
składa się z 28 stron pełnych słownych łamigłówek oraz 4 stron
naklejek ilustrujących wybrane postaci. Dzieci mogą samodzielnie
kreować rozwój historii umieszczając naklejki na wybranych stronach. Dodatkowo do publikacji dołączone są dwie figurki SuperThings, w tym jedna rzadka, kapitana drużyny!
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Mocne strony
armii
Wśród czasopism i portali poświęconych wojsku „Polska zbrojna” jest wydawnictwem wyjątkowym.
Nie tylko z racji długiej i bogatej historii, która sięga jeszcze czasów przedwojennych. także dlatego,
że o czołgach, okrętach czy międzynarodowych ćwiczeniach pisze z perspektywy człowieka.
ją kulisy jej funkcjonowania, ale też
dostarczają praktycznych informacji,
związanych choćby z uregulowaniami prawnymi, które dotyczą służby
w wojsku. Na tym jednak nie koniec.
Życie armii starają się bowiem osadzić
w szerokim kontekście. Z jednej strony
mamy więc w magazynie historię
i kulturę, z drugiej zaś teksty odnoszące się do geopolityki i wnikliwie
analizujące sytuację międzynarodową. Drugą grupę czytelników stanowią cywile zainteresowani tematyką
powiązaną z wojskiem, militariami
oraz bezpieczeństwem.
– Dotrzymujemy kroku polskiej
armii, towarzyszymy żołnierzom na
poligonach, na misjach zagranicznych,
podczas oficjalnych uroczystości.
Jesteśmy platformą wymiany myśli

„Polska Zbrojna” jest jednym z najstarszych, wydawanych do dnia dzisiejszego,
polskich czasopism. Pierwszy numer pisma został wydany w październiku 1921
roku. Gazeta wychodziła jako dziennik i jako półoficjalny organ Ministerstwa
Spraw Wojskowych. Była wydawana nieprzerwanie do wybuchu wojny. W latach 1937–1939 ukazywał się także cotygodniowy dodatek „Tydzień Literacki
Polski Zbrojnej”. Po wojnie czasopismo wznowiło działalność w Łodzi, skąd
w kwietniu 1946 zostało przeniesione do Warszawy. Było wydawane do roku
1950, kiedy to władze zmieniły jej nazwę na „Żołnierz Wolności”. W 1991 roku
powrócono do historycznej nazwy. Początkowo wydawano „Polskę Zbrojną”
jako dziennik. Z datą 31.12.1996–1.1.1997 (nr 250) przestała ukazywać się jako
gazeta codzienna. Pierwszy egzemplarz „Polski Zbrojnej” w edycji tygodniowej
ukazał się 10.1.1997 roku. Od kwietnia 2012 r. ukazuje się jako miesięcznik.
źródło: wikpiedia.org
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i wizji polskich oficerów na temat modernizacji i reformy polskiego wojska.
Nie byłoby to możliwe bez zaufania,
którym żołnierze i dowódcy nas
obdarzają. Żyjemy z armią w pełnej
symbiozie, informujemy nie tylko
społeczeństwo o tym, co się dzieje
w wojsku, ale jesteśmy też źródłem
informacji dla żołnierzy. Poruszamy
na łamach miesięcznika i portalu
polska-zbrojna.pl zagadnienia związane z szeroko pojętą obronnością,
strategią, historią, a także kwestiami
społecznymi – mówi Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna
„Polski Zbrojnej”.
Miesięcznik „Polska Zbrojna” składa
się z kilku stałych działów. Gazetę
otwiera „Temat numeru”. Zwykle jest
to blok tekstów, który przedstawia

RyS. pOlSKa zBROJNa

Poligony i wojskowe bazy. Pokłady
okrętów i samolotów. Najdalsze zakątki Polski, ale też państwa rozsiane po
wszystkich kontynentach. Dziennikarze „Polski Zbrojnej” (wydawca: Wojskowy Instytut Wydawniczy) starają
się być wszędzie tam, gdzie docierają
nasi żołnierze i gdzie można odnaleźć
ślady rodzimej historii. Efektem są
kolejne numery miesięcznika – pełne
reportaży, wywiadów, analiz, raportów i doskonałej jakości zdjęć.
W założeniu „Polska Zbrojna” jest kierowana do odbiorców, których można
podzielić na dwie grupy. Pierwsza to
zawodowi żołnierze. Dziennikarze
pokazują im złożone mechanizmy
armii, wykraczające daleko poza ich
macierzyste jednostki oraz rodzaj sił
zbrojnych, w którym służą. Odsłania-
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różne aspekty wybranego problemu.
Są to przede wszystkim zagadnienia
dotyczące funkcjonowania armii – od
współpracy z sojusznikami po żywienie żołnierzy.
– Rozbieramy na czynniki pierwsze
sprzęt, z którego niebawem będą korzystać polscy żołnierze. Nie stronimy
też od tematów społeczno-historycznych. Niedawno na przykład wraz
z naszymi rozmówcami zastanawialiśmy się, czym jest dla nas niepodległość. Ale tematy numeru nierzadko
wykraczają poza nasze polskie
podwórko. Śledzimy i komentujemy
takie bieżące wydarzenia, jak atak
Rosji na Ukrainę, ale i cywilizacyjne
zmiany oraz długofalowe tendencje,
które przekładają się na politykę bezpieczeństwa w wymiarze globalnym.
Sporo uwagi poświęciliśmy militaryzacji Kosmosu, cyberbezpieczeństwu,
broni jądrowej – relacjonują dziennikarze „Polski Zbrojnej”.
Kolejny dział to „Armia”, w którym
zamieszczane są relacje z ćwiczeń
krajowych i międzynarodowych czy
reportaże z misji.
– Staramy się też prezentować specyfikę codziennej służby w różnego
typu jednostkach. Taką funkcję pełni
m.in. cykl „Wojsko od kulis”. Autorzy
tekstów nierzadko koncentrują uwagę
na niewielkich pododdziałach pozostających w cieniu pierwszoliniowych
formacji. W ramach „Wojska od kulis”
opisywaliśmy na przykład baterię
wsparcia z 4 Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku czy 19 Samodzielny
Oddział Geograficzny w Lesznie. Nie
jest to oczywiście żelazna reguła, bo
za sprawą cyklu czytelnicy mogli się
też przyjrzeć m.in. 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej czy Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Rzecz
niezmiernie ważna: przygotowując
teksty, dziennikarze wchodzą w rolę
bezpośrednich świadków, a nawet
uczestników wydarzeń. Jadą tam,
gdzie służą nasi żołnierze. Rozmawiają z nimi i obserwują ich poczynania.
Aby tekst zyskał na wiarygodności,
nierzadko trzeba pobrudzić się na
poligonie, wskoczyć do basenu, wejść
do czołgu czy spędzić kilka dni w ciasnych kabinach okrętu podwodnego –

zauważają przedstawiciele redakcji.
W dziale „Militaria” dziennikarze
opisują wyposażenie zarówno polskiej
armii, jak i obcych wojsk, biorą pod
lupę planowane zakupy, śledzą trendy
w światowym przemyśle zbrojeniowym. Dział „Strategie” został poświęcony geopolityce. Dziennikarze oraz
uznani analitycy piszą o politycznych
i społecznych zmianach w najbardziej
zapalnych obszarach świata – Ukrainie, Afganistanie, Iraku, na Bliskim
Wschodzie, ale też w państwach,
którym zazwyczaj poświęca się mniej
uwagi. Pokazują przy tym, że napięcia w Nepalu czy Demokratycznej
Republice Konga mogą przełożyć się
na stabilność całych regionów, a z tym
wiąże się globalny ład.
– W części poświęconej historii staramy się odchodzić od podręcznikowych
opowieści, a skupiać na ludziach.
Rozmawiamy ze świadkami wydarzeń
ważnych dla Polski i świata, koncentrując się na przeżyciach, emocjach,
osobistych doświadczeniach naszych
bohaterów. Zapraszamy do dyskusji
uznanych historyków, opowiadamy
o przeszłości przez pryzmat wyobrażeń zakodowanych w kulturze.
I wreszcie dział ostatni – „Po służbie”.
Pokazujemy w nim żołnierzy jako
zwykłych ludzi – oddanych swoim
pasjom, angażujących się w życie
społeczne, podejmujących niezwykłe wyzwania. W pewnym sensie to
kwintesencja sposobu, w jaki chcemy
opowiadać o wojsku. Armia bowiem
ma dla nas twarz. A raczej tysiące,
dziesiątki tysięcy twarzy, które należą
do służących w niej żołnierzy. Dlatego
zawsze staramy się pisać przede
wszystkim o nich – o ludziach – zapewniają dziennikarze i redaktorzy
„Polski Zbrojnej”.
W 2007 roku powstał portal
Polska-zbrojna.pl i przez lata zmieniała
się jego formuła. Teraz, jako dziennik
internetowy, jest źródłem bieżących
informacji na temat wojska – ćwiczeń,
zakupów i modernizacji sprzętu,
współpracy z sojusznikami, służby na
misjach, akcji społecznych. Od lipca 2017 roku ukazuje się natomiast
kwartalnik „Polska Zbrojna. Historia”.
DarIUsz MatereK
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Nie zgrywam
superbohaterki
1 kwietnia na platformie hbo Max zadebiutował serial „odwilż”, z mocną rolą
Katarzyny Wajdy, w reżyserii Xawerego żuławskiego. szary, zimny szczecin,
brutalne morderstwo i zdeterminowana policjantka zmagająca się z własnymi
demonami.
Od Twojego głośnego debiutu w filmie „Jesteś
Bogiem” minęła dekada. Co zmieniło się przez
ten czas?
– Wszystko! Przede wszystkim jestem mamą
trzech chłopców (uśmiech – przyp. red.) Narodziny każdego dziecka pozwoliły mi lepiej poznać siebie. Mogłam się dowiedzieć, jak reaguję,
dlaczego w ten sposób, gdzie leżą moje granice
i nad czym powinnam popracować. Moje dzieci
są wspaniałym lustrem, w którym codziennie
mogę się przyglądać. Myślę, że przez ten czas
bardzo dojrzałam, ale też ugruntowało się moje
wyobrażenie na temat drogi zawodowej. Po
ukończeniu szkoły filmowej konsekwentnie
odmawiałam udziału w projektach komercyjnych. Nie chciałam być kojarzona z konkretna
rolą w serialu i wrzucona do szuflady, z której
mogłabym zostać na długie lata.
„Jesteś „Bogiem”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”,
„Kruk”, „Stulecie Winnych”, czy wreszcie „Odwilż”. Mam wrażenie, że w Twoim portfolio nie
ma przypadkowych produkcji.
– Przez kilka lat nie grałam i nie miałam nawet
agenta, za to mogłam w pełni oddać się synom – 11-letniemu Tobiaszowi, 8,5-letniemu
Władziowi i 7-letniemu Wawrzyńcowi. Jestem
typem chłopaczary, zresztą już w dzieciństwie
wolałam skakać po drzewach z chłopakami niż
bawić się lalkami z dziewczynkami. Poza tym
uwielbiam wszelkie aktywności sportowej, co
też jest fajnym narzędziem w budowaniu relacji.
Która rola była dla Ciebie przełomowa?
– Władzia ze „Stulecia Winnych”. Ta rola
bardzo dużo mnie kosztowała i ciężko było mi
z niej wyjść. Złożyło się na to wiele czynników,
począwszy od wnętrz, w których graliśmy, po
kostium i wreszcie złożoność mojej postaci i to,
jak los pokierował jej tragicznym życiem. Władzia była dla mnie największym wyzwaniem
zawodowym na tamten czas. Intymne sceny,
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które grałam z Jankiem Wieczorkowskim, przemoc, której doświadczałam od serialowego męża
(Sebastian Łach), czy wreszcie scena porodu.
Musiałam przełamać barierę nagości, długo zastanawiałam się, czy jestem w stanie wiarygodnie zagrać sceny erotyczne, ale operator Witek
Płóciennik tak to sfilmował, że wyszły z tego
przepiękne filmowe kadry.
Kim jest Katarzyna Zawieja z serialu „Odwilż”?
– Policjantką, wdową i samotną matką. Jest
bardzo intuicyjna, uważna i analityczna. Nie
musi niczego udowadniać i nie zgrywa super
bohaterki. Pokazujemy jej wrażliwość, poranienie, wewnętrzny konflikt, ale też jej siłę
i determinację.
Brałaś udział w castingach do tej roli?
– Przeszłam chyba z pięć etapów castingu, a na
koniec usłyszałam od reżysera, że od początku
mi kibicował. Zawieja nie przywiązuje uwagi do
swojej kobiecości, nosi włosy związane w kucyk,
nie maluje się, ani nie przebiera w kolorowe
fatałaszki. Bardzo dziękuję Xaweremu i HBO,
które zdecydowało się postawić na mało znaną
twarz w superprodukcji.
Czym była dla Ciebie ta przygoda?
– Ogromnym wyzwaniem zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Dużo ujęć graliśmy
w plenerze, ja miałam cały czas rozpiętą kurtkę,
byłam bez czapki i zmagałam się z przejmującym zimnem. Każdego dnia toczyłam ze
sobą wewnętrzną walkę, żeby być w postaci
i jednocześnie nie dać się pokonać warunkom
atmosferycznym.
Katarzyna Zawieja, przeżywa osobistą tragedię,
żałobę po mężu przykrywa pracą i trudno jej się
odnaleźć w samotnym macierzyństwie.
Trudno jest wejść w postać tak skrajnie różną
od siebie?
– Paradoksalnie było wiele rzeczy, dzięki którym mogłam z nią rezonować. Czułam jej przej-
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FOT. aKpa

Katarzyna Wajda – polska aktorka
filmowa i serialowa. W 2010 r. ukończyła
studia na Wydziale Aktorskim PWSFTviT
w Łodzi. Jest znana m.in. z roli Justyny
Łuszcz w filmie „Jesteś Bogiem”, wystąpiła także w serialach „Przyjaciółki”, „ Komisarz Alex”, „Ojciec Mateusz”, „Stulecie
Winnych”, „Kruk”.

mujący ból i smutek, choć nigdy nie doświadczyłam tak ekstremalnych sytuacji i emocji,
jakie przeżywa Zawieja. Natomiast myślę sobie,
że każda mama doświadcza różnych kryzysów.
Co odróżnia serial „Odwilż” od innych produkcji kryminalnych?
– Jednym z bohaterów naszego serialu jest
Szczecin, do tej pory niedoceniany przez
filmowców, a przez to nieograny i wciągający
widza w nieznany dotąd świat. Inspirowaliśmy
się klimatem „Mindhunter” i „True Detective”.
Kręciliśmy w bliskich planach, niemalże zaglądając w dusze naszych bohaterów. Do wielu
scen używaliśmy drona, realizowaliśmy ujęcia
z kranu, czy też kamery z ręki. Mam wrażenie, że tańczymy z kamerą, która podąża za
rytmem Zawiei. Z aktorskiej perspektywy było
to bardzo ciekawe doświadczenie. Po pierwsze
zgrać się idealnie z tym kranem, a potem wyjść
z ujęcia i zrobić to w punkt.
„Odwilż” zaskoczyła mnie jeszcze jednym.
Zawieja nie jest uwikłana w żadną relację
damsko-męską, a w serialu nie ma ani jednej
sceny erotycznej!
– Dopóki Zawieja nie odbuduje siebie, nie
stworzy dojrzałego związku. Poznajemy ją
w momencie, kiedy nie ma ani narzędzi, a tym
bardziej potrzeby wejścia w jakąkolwiek relację.
Gdybyś miała polecić ten serial widzom, co byś
powiedziała?
– Mocna kobieca rola budowana na doświadczeniach wielu kobiet sprawia, że w wielu
kwestiach można się z nią utożsamić. Raz
jeszcze podkreślę wyjątkowy sposób filmowania i wciągający klimat odwilży. To serial, który
porusza wiele tematów tabu, jak chociażby
wspomnianego macierzyństwa, czy żałoby, ale
przede wszystkim wciąga widza w mroczne
śledztwo.
rozMaWIaŁa ola sIUDoWsKa/aKPa
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Czy kupujemy
świadomie i rozsądnie?
Polacy chlubią się opinią uważnych, rozsądnych i świadomych konsumentów – smart shopping
to w licznych opiniach nasza cecha narodowa. Czy tak jest naprawdę? Na to pytanie spróbowała
odpowiedzieć agencja open research. Wyniki zaprezentowała w raporcie „badanie nastrojów
konsumentów 2022”.
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szereg działań komunikacyjnych do
wdrożenia, aby m.in. ograniczyć odpady
żywieniowe.
Polacy coraz lepiej rozpoznają składniki
produktów i uczą się świadomie
dokonywać wyboru. Skład to istotny
element porównywania produktów
pomiędzy sobą. Zdecydowaną
postawę prezentuje 27 proc. Polaków,
umiarkowaną kolejne 43 proc. Co
trzeci badany nie zwraca uwagi na
skład, częściej są to osoby przywiązane
do konkretnych marek, które
automatycznie wybierają znane
produkty, mając do nich zaufanie.
Co ciekawe, z badania wynika,
że stosunkowo niewielki odsetek
badanych porównuje ceny pomiędzy
sklepami. Wybieramy sklepy o percepcji
niskiej ceny, oferujące promocje na
podstawowe produkty. Polacy nie

angażują się w porównywanie cen
pomiędzy sklepami – zdecydowaną
postawę prezentuje jedynie co
dziesiąty badany. Porównywanie jest
czasochłonne i jeśli komunikat o cenie
nie dotrze bezpośrednio do konsumenta
– np. gdy trwa promocja na konkretny
produkt – niewielki odsetek włoży
aktywny wysiłek w porównanie cen.
Nieco zaskakujący wydaje się kolejny
wniosek z badania Open Research.
Otóż Polacy, mimo wysokiego poziomu
deklaracji planowania budżetu (73
proc.), podchodzą do wydatków mało
rzetelnie. Jedynie 12 proc. badanych
prezentuje zdecydowane postawy
w kontekście skrupulatnego planowania
budżetu. Natomiast 3 proc. Polaków
prezentuje opinię zdecydowanie
negatywną – nie planują budżetu.
WWW.WIaDoMosCIhaNDloWe.Pl

FOT. GeTTyIMaGeS

Wśród ogólnych wniosków z badania
znalazła się teza, że niska cena,
promocyjna cena, okazja, to nadal hasła,
które kuszą konsumentów. Świadomy
wybór tańszych produktów deklaruje
co czwarty badany. Ważne jest też
zdrowie. Leki, sport, stomatolog to
kategorie, na których nie planujemy
oszczędzać, są zbyt istotne dla naszego
dobrostanu.
Z badania wynika ponadto, że Polacy
odkładają większe wydatki na później.
Kategorie, które mogą to odczuć, to AGD
i elektronika, odzież/obuwie. Polacy
ograniczają też wydatki na produkty
i usługi związane z przyjemnościami
jak: wyjścia do restauracji, rozrywka,
wyjazdy turystyczne.
Polacy wyedukowali się w kontekście
czytania etykiet produktów. Blisko co
trzeci badany prezentuje zdecydowaną
postawę w kontekście czytania etykiet
produktów. Odwrotna opinia jest
reprezentowana w mniejszości, tylko
6 proc. polskich konsumentów
nie zwraca uwagi na etykiety. Na
etykietach konsumenci szukają przede
wszystkim informacji o pochodzeniu
produktu, składzie oraz w mniejszym
stopniu dacie ważności.
Daty ważności to element opakowania,
który jest zdecydowanie istotny dla
23 proc. konsumentów, niezależnie od
kategorii produktowej. Co trzeci badany
nie sprawdza dat ważności. Są one
sprawdzane przede wszystkim na takiej
żywności jak: produkty nabiałowe,
konserwowe, mrożonki, paczkowane
wędliny, mięso, sery.
Polacy nie rozróżniają jednak daty
przydatności do spożycia od daty
minimalnej trwałości – na tym polu jest
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Ubyło sklepów,
wzrosła sprzedaż
Jak w ciągu dwóch ostatnich lat zmieniły się udziały kluczowych formatów handlowych w polskim rynku
fMCG? liczba sklepów małoformatowych spadła o 2,8 proc., osiągając poziom ok. 88,2 tys. placówek
na koniec 2021 roku. spadek liczby sklepów małoformatowych jest spowodowany głównie przez spadek
liczby małych sklepów ogólnospożywczych o powierzchni do 150 mkw.
Sprzedaż sklepów, które pozostają na rynku rośnie, zgodnie
z danymi Nielsen, przekłada się na wzrost wartości sprzedaży
sklepów małoformatowych o 0,2 proc. r/r. Sprzedaż sklepów
od 41 do 100 mkw. zanotowała wzrost o 3,3 proc. r/r, a stacji
paliw, sklepów alkoholowych i kiosków spadek o 0,1 proc. r/r.
Małe supermarkety 101-300 mkw. zanotowały spadek
o 0,7 proc. r/r, a sklepy o powierzchni do 40 mkw. zanotowały
spadek o 6,3 proc. r/r.
W latach 2020-2021 istotnie zmieniły się udziały w polskim
rynku FMCG kluczowych formatów handlowych. Udział
hipermarketów spadł z 10,3 do 9,1 proc., a supermarketów
z 6,5 do 5,8 proc. Straciły także małe sklepy ogólnospożywcze,
których udział spadł z 18,9 do 17,9 proc. Najmocniej w 2021
roku urosły sklepy dyskontowe, których udziały wzrosły z 30
do 32,4 proc., trochę wolniej rosły sklepy proximity, których

udział wzrósł z 14,7 do 15,3 proc. Zyskały także sieci sklepów
convenience, które na koniec 2021 r. miały 8,4 proc. udziału
w rynku detalicznym.
Jednocześnie dyskonty zanotowały w 2021 r. niższą
dynamikę sprzedaży (8,7 proc.) niż rok wcześniej (13,8 proc.).
Słabiej rosły także supermarkety (0,9 proc.), a w przypadku
hipermarketów mieliśmy do czynienia z ograniczeniem
dynamiki spadków sprzedaży z 3,9 do 0,7 proc. Małe formaty,
których dynamika sprzedaży wzrosła w 2020 r. jedynie o 1
proc. w roku ubiegłym zanotowały jedynie 0,2 proc. wzrostu.
Obecnie wg danych Nielsen sklepy wielkoformatowe
(supermarkety, hipermarkety i dyskonty) kontrolują
ok. 64 proc. głównych kanałów detalicznych, a sklepy
małoformatowe i specjalistyczne ok. 36 proc.
WWW.WIaDoMosCIhaNDloWe.Pl
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W poszukiwaniu
siebie
Wiele osób, żeby odnaleźć siebie, decyduje się na
głębokie zmiany. żyjąc z dnia na dzień, w szybkim tempie
rzeczywiście można stracić kontakt z samym sobą. Czy
warto jednak wszystko rzucić i wyjechać w bieszczady?
a jeśli tak, to co zrobić, żeby taka zmiana okazała się
korzystna?

w „CharaKteraCh” pOlecaMy:
Na teMat
• Ciekawość – cnota czy wada?
czym jest uwarunkowana potrzeba
ciekawości i jakie są jej odcienie?
• Nienasycony mózg
co łączy pragnienie poznawania świata
z budową naszego mózgu?
• Jak goniąc za doznaniami nie zgubić
miłości
PsYCholoGIa I żYCIe
• Psychiczne ju-jitsu,
czyli jak działają i dokąd prowadzą
mechanizmy obronne
• (Nie)słodki seks
co możemy zrobić, aby zminimalizować
negatywny wpływ cukrzycy na seksualną
sferę naszego życia?
• W poszukiwaniu siebie
czy żeby odzyskać kontakt z samym
sobą, warto rzucić wszystko i wyjechać
w Bieszczady?
• Czy znasz swój typ umysłu?
• Narcystyczne zaburzenie osobowości jako
źródło przemocy psychicznej

Życie w XXI wieku, szczególnie w dużych aglomeracjach, jest bardzo dynamiczne. Chcemy jak najsprawniej wypełnić liczne obowiązki, uporać się
z niezbędnymi sprawunkami czy sprawami urzędowymi, ale i tak często
nie dajemy rady. W tym szalonym pędzie usiłujemy również znaleźć czas
dla siebie i swoich bliskich. Wyjazdy weekendowe, imprezy, spotkania, jogging albo basen. Tyle tylko, że czas relaksu i przyjemności spędzamy równie
szybko, jak czas pracy i obowiązków. Weekend się kończy, a my nie czujemy
się wypoczęci. Zastanawiamy się, czy przypadkiem nie wypaliliśmy się już
zawodowo, nasila się w nas poczucie, że mamy coraz mniejszy wpływ na
życie prywatne i zawodowe. Coraz częściej łapiemy się na tym, że uciekamy
w świat fantazji, w marzenia o tym, żeby w końcu wszystko rzucić i… wyjechać w Bieszczady lub na wieś, a może w ogóle przeprowadzić się do innego
kraju i zacząć wszystko od początku. Jak cudownie byłoby zmienić pracę, styl
życia, zwolnić tempo i w końcu zacząć oddychać pełną piersią!
Dla części osób ucieczki do świata fantazji stają się chwilową odskocznią od
codziennych problemów. Jednocześnie jednak nie mają one dość odwagi
i determinacji, żeby te marzenia wcielić w życie. Inni takie idee realizują:
sprzedają mieszkanie, kładą pracodawcy wypowiedzenie i przeprowadzają
się. Tyle tylko, że nie wszyscy są z takiej zmiany zadowoleni. Niektórzy ku
swojemu wielkiemu rozczarowaniu odkrywają, że ich dobrostan nie uległ
poprawie.
Pytania Do siebie
Wiele osób decyduje się na głębokie zmiany po to, żeby odnaleźć siebie. Czy
warto jednak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady? A jeśli tak, to co
zrobić, żeby taka zmiana okazała się korzystna? Przede wszystkim warto zastanowić się nad własną relacją z samym sobą: „Na ile dobrze znam samego
siebie? Czy znam moje potrzeby i pragnienia? Czy rozumiem, dlaczego przeżywam takie, a nie inne emocje w określonych okolicznościach? Czy potrafię
sobie z nimi radzić?”.
To może okazać się trudnym zadaniem, warto jednak spróbować. Można
zacząć od włączenia do grafiku zajęć i obowiązków czasu tylko dla siebie.
Warto poświęcić go np. na bliższy kontakt ze sobą, ze swoimi myślami, emocjami, a także uważniej przyjrzeć się swoim potrzebom i motywacjom.
w kontakcie ze sobą samym
Bycie ze sobą w zgodzie zazwyczaj skutkuje lepszym samopoczuciem psychicznym, a nawet fizycznym, bowiem zaniedbane sprawy zabierają część
życiowej energii. Rozwiązując swoje własne problemy, odzyskujemy zasoby
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poznawcze i emocjonalne oraz mamy więcej energii i czujemy się lżej.
Lepszy kontakt ze sobą wyraźnie ułatwi nam komunikację z innymi. Miewamy bowiem z nią spore problemy. Słyszymy kierowane do nas przykre,
krzywdzące komunikaty lub sami wypowiadamy słowa, które bywają dla
innych trudne do zaakceptowania. Jeśli jednak mamy większą świadomość
siebie, swoich emocji, potrzeb, stylów odbierania i nadawania komunikatów,
to pojawia się szansa na wyraźną poprawę kontaktów z innymi osobami.
Pomaga też świadomość, że nie możemy wymagać od innych, żeby reagowali zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Mamy wpływ tylko na to, co sami
robimy czy mówimy, i to znacznie większy niż nam się wydaje.

treNING PsYCholoGICzNY
• Przesłanie na trudne czasy
Jak wykorzystać model wRaz, by nie tylko
przetrwać trudne czasy, ale uczynić je
choć odrobinę lepszymi dla siebie i swoich
bliskich?
• Czuły barometr emocji
Sposoby na walkę z lękiem i nocnym
natłokiem myśli, które zaburzają rytm
naszego snu
• Wewnętrzny krytyk i współczujące Ja

nawyki skuteczneGo Działania
„Bądź proaktywny” – to jeden z siedmiu nawyków skutecznego działania,
opracowanych przez Stephena Coveya. Bycie proaktywnym oznacza branie
losu we własne ręce oraz branie odpowiedzialności za własne życie. Covey
podkreśla, że nie mamy wpływu na wiele zdarzeń i decyzji, zatem nie ma
sensu angażować się w nie, mówić o nich itd. Mamy natomiast wpływ na
to, co sami mówimy i robimy, a nasze działania mogą wiele zmienić w nas
i wokół nas.
Znaczenie ma także to, jakich słów używamy. Język bowiem odzwierciedla
wiarę we własne możliwości i zdolność do dokonywania zmian w życiu.
Posługiwanie się językiem reaktywnym: „muszę, nie mam wyjścia, nic nie
mogę zrobić, to niemożliwe itd.” – sprawia, że mózg wydziela więcej kortyzolu, czyli hormonu stresu. Wywołuje też efekt samospełniającej się przepowiedni: uważamy się za ofiary jakichś zdarzeń, więc przyjmujemy postawę
obronną albo bierzemy na siebie winę. Kiedy natomiast używamy języka
proaktywnego – „wybieram, decyduję, mogę, chcę, będę” – zyskujemy poczucie sprawstwa, dzięki któremu możemy skuteczniej myśleć i działać.
Po Pierwsze: Dobry Plan na zmiany
Na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby efekty nas usatysfakcjonowały?
Przede wszystkim pamiętajmy, że marzenia to nie to samo, co plany. Te
pierwsze pozwalają nam poczuć się lepiej, oderwać od codziennych trosk,
zanurzyć w przyjemnych, pozytywnych emocjach. Te drugie natomiast
sprawiają, że zaczynamy działać i małymi kroczkami zmieniać naszą rzeczywistość.
Jeśli więc chcemy zmian, to najpierw starannie je zaprojektujmy. Im dokładniejszy plan przygotujemy, tym większa jest szansa na sukces. Dobrze jest
przygotować coś w rodzaju biznesplanu, w którym uwzględnimy swoje
mocne i słabe strony oraz możliwości i ograniczenia zewnętrzne. Zastanówmy się też dobrze nad finansami: jakimi środkami dysponujemy? Czy mamy
jakieś rezerwy? No i oczywiście musimy mieć też przygotowany plan B na
wypadek niepowodzenia pierwotnego pomysłu.
Poza aspektem finansowym i logistycznym niezwykle ważne jest dobre
przygotowanie psychiczne. Jeśli to tylko możliwe, spróbujmy w wymarzonym miejscu spędzić trochę czasu o różnych porach roku. W ten sposób
przetestujemy siebie w nowym środowisku. Takie różnorodne zabezpieczenia nabierają szczególnego znaczenia, jeśli nasze decyzje dotyczą całej
rodziny.
I w końcu znaczenie może mieć również nasza osobowość. Niektórzy potrzebują dynamicznych i nieoczekiwanych zmian jak ryba wody. Ci, których na
to stać, mogą wtedy pójść w ślady głównej bohaterki bestselleru „Jedz, módl
się, kochaj” i po prostu zrobić sobie roczne wakacje w poszukiwaniu samego
siebie. Pamiętajmy, że decyzja zawsze należy do nas samych!

Jak wytrenować współczucie względem
samego siebie?
• W labiryncie dziecięcych uczuć
• Jak się dogadać w cyklonie kłótni

PoraDNIK PozYtYWNeGo MYśleNIa
• Jak oswoić się ze smutkiem?
O pozostawaniu przy samym sobie w smutku
rozmawiają Natalia de Barbaro i edyta Żmuda

Natrętne myśli

czasem zdarza się, że za problemy ze snem
odpowiedzialny jest kreatywny „strumień
świadomości”. zdarza się, że w środku nocy
przychodzą nam do głowy całkiem twórcze
rozwiązania problemów czy nowe pomysły.
Rusza galop myśli, co chwila objawiają się nowe,
nieszablonowe rozwiązania. Umysł zaczyna za
nimi podążać i zamiast się wyciszyć, wpada
w „szał twórczy”.
co warto wtedy zrobić? zmienić na chwilę
przestrzeń, wyjść z łóżka, zapisać myśli i pomysły
na kartce, aby ich nie zapomnieć. I pozwolić
umysłowi na wyciszenie ze świadomością, że
po przebudzeniu będziemy mogli ze świeżym
umysłem do tych twórczych rozważań powrócić.

Marta Nowakowska

Co robić, aby pomóc
dziecku w przeżywaniu
emocji?

warto się zastanowić, jaką emocję przeżywa
dziecko, z jakiego powodu i dlaczego tak
intensywnie. Każde dziecko jest indywidualnością i wymaga specjalnego podejścia. Nie ma też
jednego sposobu reagowania na daną emocję.
czasami trzeba coś zrobić, ale bywa i tak, że
dziecku wystarczy sama obecność rodziców.
działania trzeba rozpocząć od uprawomocnienia
emocji, czyli jej akceptacji. Nie wolno dawać
dziecku komunikatu, że nie może przeżywać
emocji, że ma je stłumić, co jeszcze bardziej
nasila jego frustrację.

Maciej Wamka

dr Małgorzata Godlewska
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KONKURS

sPrzeDaJ WIęCeJ eGzeMPlarzY „rzeCzPosPolIteJ”

–
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.

wyniki luty:
miejsce

kwota brutto

imię i nazwisko

1

1000 zł

daniel Misiak

2

750 zł

Grzegorz zmarzły

3

500 zł

Urszula Siwik–pidperyhora

4

400 zł

Jarosław Mikusek

5

350 zł

Marek Skamieńczyk

6

300 zł

Jerzy Grzelec

7

250 zł

henryk Bruzda

8

200 zł

Mieczysław Kaliszewski

9

150 zł

Karolina daniluk

10

100 zł

leszek Szyszka

ORGaNIzaTOReM KONKURSU JeST GReMI MedIa S.a.
SzczeGóŁOwy ReGUlaMIN KONKURSU JeST dOSTępNy Na STRONIe INTeRNeTOweJ WWW.Nasz KolPorter.CoM.Pl/reGUlaMINY
ORaz PreNUMerata.rP.Pl/KoNKUrs

REKL AMA

TYGODNIK

ANGORA

®

WSZYSTKIE
GAZETY
W JEDNEJ!

SUPEREKSFAKTY
Elżbieta Dmoch (70 l.) z zespołu Dwa
Plus Jeden od wielu lat nie pojawia się publicznie, nie udziela wywiadów, nie koncertuje, nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym.
Wokalistka takich przebojów, jak „Windą
do nieba”, „Chodź, pomaluj mój świat”
czy „Iść w stronę słońca”, bardzo przeżyła najpierw rozstanie, a później śmierć
ukochanego męża Janusza Kruka. Po jego odejściu nie potrafiła się odnaleźć: – Nigdy nie wrócę do śpiewania. To zamknięty
rozdział. Straciłam miłość do muzyki i ludziom nic do tego – powiedziała dziennikarzom. Portal Pomponik przypomniał, że
sąsiedzi wokalistki opowiadali przed kamerami, że chodzi bez celu wiele kilometrów
byle jak ubrana, przesiaduje na przystanku i patrzy w dal. Ma rentę trzysta złotych
z czymś. Nie ma już światła. Tam u niej
w domu niczego już nie ma. Ani ogrzewania, ani wody. „Nie dawała sobie pomóc. Odsyłała z kwitkiem przyjaciół i pracownice opieki społecznej (...). Jakież więc
było zdziwienie, gdy tuż przed Wielkanocą na facebookowym profilu Fani zespołu
2 plus 1, który prowadzi Dawid Węglarz,
pojawił się krótki list napisany przez Elżbietę Dmoch, w którym pozdrawia swoich
fanów. – Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych dla czytelników
fanklubu Pana Dawida Węglarza. Słowa te
spotkały się z ogromnym odzewem: – Panie Dawidzie, powiedzieć po tysiąckroć, że
jest Pan niezwykły, szczodry i kochany, to
jeszcze za mało! Dziękuję za taką gratkę!
– napisała jedna z internautek (...)”.


Wokalista Krystian Ochman (22 l.) tuż
przed Eurowizją, która zacznie się 10 maja,
rozstał się z dziewczyną – donosi magazyn
Viva! Śpiewak wykona na eurowizyjnej scenie
utwór „River”. „(...) Według zestawień przygotowywanych przez fanów oraz bukmacherów Polak ma sporą szansę na wygraną. Na
razie solidnie przygotowuje się do występu
w Turynie. W ramach promocji udziela także
wywiadów. Podczas jednego z nich zdradził:
– Nie mam teraz dziewczyny, aczkolwiek myślę, że to wspaniała rzecz mieć obok siebie
bliską osobę, z którą można być szczerym,

WIELKA MAJÓWKA przed nami...
Bierzemy jeden dzień urlopu, a odpoczywamy od 30 kwietnia do 3 maja.

DOZBROJĄ NAS? PiS, Kukiz’15 i Republikanie złożyli do Sejmu projekty
nowej ustawy o broni.

otwartym i mówić jej wszystko. Zaufanie jest
bardzo ważne. W żaden sposób nie wpłynie
to negatywnie na mój udział w Eurowizji. Nie
odejdę od tego, że mogę trochę więcej skupić
się na przygotowaniach – oznajmił, po czym
odniósł się do swojego rozstania z dziewczyną: – To zależy od osoby i momentu, w którym ona się znajduje. Myślę, że z odpowiednią
osobą niezależnie od sytuacji, jak będziecie
się razem trzymać, to będzie wspaniale. To
zależy, ale obecnie nam nie wyszło.


Maciej Stuhr (47 l.) ogolił się na łyso
i zapuścił brodę, jednak jego nowy image nie
zaskoczył wszystkich aż tak, jak to, że na
spotkaniu z nominowanymi do Orłów 2022
pojawił się o kulach i ze stabilizatorem na nodze – pisze Super Express. „(...) 20 kwietnia
miało miejsce spotkanie z osobami nominowanymi do Orłów 2022, czyli Polskich Nagród
Filmowych. Poznaliśmy pierwszego laureata
statuetki za „Osiągnięcie życia”. Otrzymał ją
Jerzy Skolimowski (84 l.), aktor, reżyser,
i scenarzysta, którego filmy zapisały się na
kartach historii kina. Do nagrody za „Najlepszą
rolę męską” nominowany jest właśnie Maciej
Stuhr, jeden z najbardziej rozpoznawalnych
polskich aktorów. Niestety, nie wiadomo, jakiego typu problemy zdrowotne ma gwiazdor.

W jego mediach społecznościowych na próżno szukać informacji o kontuzji czy niedawnej
operacji. Stuhr nie wypowiadał się również na
ten temat. Jego nowy styl, czyli broda i ogolona głowa, nie powinien być za to szokujący dla osób, które śledzą go na Instagramie.
Aktor już wcześniej wrzucał zdjęcia, na których widać jego przemianę”.


Według portalu Gwiazdy z problemami
zdrowotnymi zmagał się Tomasz Kot (45 l.),
a wszystko ponoć przez jego wzrost, który dochodzi prawie do dwóch metrów. „(...) Szybki
proces dojrzewania skończył się u aktora poważnymi schorzeniami. Cierpiał na skoliozę
i krzywicę klatki piersiowej. Objawiało się to
nawet częstymi utratami przytomności i zaburzeniami równowagi. Zamiast cieszyć się
beztrosko młodością, Kot musiał skupić się na
rehabilitacji. Wspierał go w tym ojciec, który
z zawodu jest nauczycielem wychowania fizycznego. – Chodziłem po domu z drążkiem
na plecach, a zamiast grać w piłkę, odwalałem ciężkie godziny gimnastyki korekcyjnej
– mówił. Wysiłek się opłacił. Kilka lat później
odważył się podejść do egzaminu do szkoły teatralnej po tym, jak zachęcił go do tego
Janusz Chabior, jego ówczesny nauczyciel
z kółka teatralnego”.
KG

– Tak, z Heleną.
***
– Siostrą twojej pierwszej żony?
Mężczyzna odbiera telefon
– Tak.
z audiotele:
– Dlaczego?
– Dzień dobry. Czy to pan KoU lekarza:
– Przyzwyczaiłem się do te- walski?
– Doktorze, mam bardzo słabe
– Tak, to ja.
ściowej...
wyniki. Dlaczego?
– Może pan wygrać milion zło– A ile pan płacił za analizę?
***
Lekarz omawia z pacjentką tych, jeśli odpowie pan „nie” na
– 50 zł.
– A dobre wyniki są od 100 zł. szczegóły operacji. W gabinecie moje pierwsze pytanie. Czy jest
jest również jej mąż.
pan już gotów?
***
– Tak...
– Przed zabiegiem zastosuję
– Halo, czy to salon piękności?
znieczulenie miejscowe – tłuma***
– Nie, to teraz apteka.
czy chirurg.
W szpitalu pijany mężczyzna
– A można się ostrzyc?
– Proszę pana – wtrąca się mąż wpada do sali położniczej w cza– Niech pani przyjdzie.
pacjentki – koszt nie ma znacze- sie porodu:
***
– Puśćcie mnie, chcę zobaczyć
– Słyszałem, że się ponownie nia, niech pan zastosuje znieczulenie zagraniczne.
mojego syna!
ożeniłeś?

PLANY. Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma być wybudowana
w nadmorskich miejscowościach
Lubiatowo – Kopalino.

I CIAŁO, I DUSZĘ. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim powstanie kierunek lekarski.

Personel przekonuje go:
– Tatuśku, jak wypiszemy do
domu, to się napatrzysz do woli.
Facet przez łzy:
– Nie, jej mąż nie pozwoli mi
tam wejść!

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI. W tym
roku obchodzony pod hasłem „Inwestujmy w naszą planetę”.

***
Lekarz sporządza listę schorzeń pacjentki: zawroty głowy,
bezsenność, podwójne widzenie,
bóle głowy, utrata apetytu, gorące
poty, utrata libido.
– Ile pani ma lat?
– Skończyłam trzydzieści.
Doktor dopisuje do listy: utrata pamięci.

PRZERWA NA REKLAMĘ…

***
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Czytelnictwo prasy
Prezentujemy wyniki czytelnictwa polskiej prasy w okresie od sierpnia 2021 do stycznia 2022 roku.
raport jak zawsze został przygotowany przez Polskie badania Czytelnictwa, badaniem objęto osoby
w wieku od 15 do 75 lat.
W grupie dzienników najchętniej czytany jest „Fakt”. Sięga po niego 2 proc.
czytelników, co oznacza, że przeciętne wydanie tej gazety czyta 604 000
osób. Na drugim miejscu jest „Gazeta
Wyborcza” – odpowiednio
– 1,8 proc. i 532 000, a na trzecim
„Super Express” – 1,4 proc. i 419 000.
Wśród tygodników prym niezmiennie wiedzie „Tele Tydzień”, który czyta
5,6 proc. osób, co przekłada się na
1 676 000 czytelników przeciętnego
wydania. W pierwszej trójce znalazły
się także „Życie na Gorąco” – 3,5 proc.
i 1 048 000 czytelników oraz „Angora” – 2,9 proc. i 884 000 odbiorców.
Z kolei najchętniej czytanym dwutygodnikiem pozostaje „Przyjaciółka”
– 2,0 proc. i 603 000 czytelników
każdego wydania. W czołówce są
również „Z Życia Wzięte” – 1,8 proc.
i 533 000 oraz „Pani Domu” – 1,6 proc.
i 477 000 czytelników.
W gronie miesięczników najpopularniejszym tytułem jest „Komputer
Świat” – czyta go 1,8 proc. osób, czyli
na każde wydanie przypada 549 000
czytelników. Na podium są jeszcze
„Claudia” – odpowiednio 1,4 proc.
i 433 000 oraz „Świat Wiedzy”
– 1,3 proc. i 397 000 osób.
Na koniec powiedzmy o dwumiesięcznikach. Tutaj pierwsze miejsce
zajmuje „Focus Historia”, który czyta
0,7 proc. badanych, co oznacza
198 000 czytelników przeciętnego
wydania. Na drugiej pozycji uplasował się „Komputer Świat. Twój
Niezbędnik” z wynikiem 0,6 proc.
i 191 000, a na trzeciej „samo Zdrowie” – 0,5 proc. i 142 000 czytelników.
oPraC. GK
Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa
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FAKT poleca!
JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 8,99 zł

Tylko 14,99 zł

Tylko 19,99 zł

Tylko 8,99 zł

JUŻ W SPRZEDAŻY!

TOM XV JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 8,99 zł

Tylko 17,99 zł

Tylko 8,99 zł

Tylko 19,99 zł

TOM XVII JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

JUŻ W SPRZEDAŻY!

Tylko 13,99 zł

Tylko 11,99 zł

Tylko 13,99 zł

Tylko 12,99 zł

DOBRE
CHWILE
zawsze w piątek z FAKTEM!

FAKT
TV
zawsze w czwartek z FAKTEM!
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Trendy
w małych sklepach
z najnowszych danych CMr wynika, że w marcu 2022 r. wartość sprzedaży w sklepach
małoformatowych do 300 m2 była o 10% wyższa, natomiast liczba transakcji wzrosła o 7,7%
w porównaniu z marcem 2021 r.

ceny wciąż rosną
Czynnikiem, który przyczynia się do
wzrostu wartości sprzedaży w sklepach
małoformatowych, są wciąż rosnące
ceny wielu kategorii produktowych,
m.in. masła, oleju, mąki czy kawy, ale
też ważnych dla tego formatu alkoholi.
Średnia cena półlitrowej butelki wódki
czystej topowych marek w marcu 2022
roku wynosiła już około 25,50 zł, podczas gdy rok temu było to o 2-3 zł mniej.
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Wyższe ceny przełożyły się na spadek
sprzedaży – w marcu 2022 r. klienci
sklepów małoformatowych kupili
o 5% mniej wódki czystej w przeliczeniu
na litry, choć wydali na tę kategorię
o 6% więcej niż przed rokiem.
Niewielki wzrost w ujęciu wolumenowym odnotowało natomiast piwo
– klienci sklepów małoformatowych kupili aż o 2,4% litrów więcej tego rodzaju
alkoholu niż przed rokiem (w ujęciu
wartościowym wzrost sięgnął niemal
10%). Lepiej niż w marcu zeszłego roku
sprzedawały się też lody – liczba sprzedanych opakowań lodów impulsowych
była aż o 30% wyższa niż rok wcześniej,
przy czym 45% sprzedaży przypadało
na jeden najcieplejszy tydzień. Wzrosty
zarówno w ujęciu wolumenowym, jak
i wartościowym notowały też inne
wrażliwe na temperatury kategorie,
takie jak woda czy napoje gazowane.

stant o 50%), a także żywności dla dzieci
i podstawowych produktów higieniczno-kosmetycznych, jak np. szczoteczki,
podpaski czy chusteczki nawilżane).
W porównaniu z lutym, który jest najkrótszym i najsłabszym sprzedażowo
miesiącem, wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych w marcu 2022
roku wzrosła o 25%, a liczba transakcji
była o 20% wyższa.
elżbIeta szareJKo CMr
* 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.

co kuPowali klienci?
W marcu 2022 r. klienci sklepów małoformatowych więcej niż przed rokiem
wydali też na słodycze impulsowe i inne
drobne przekąski, które były kupowane m.in. w ramach zbiórek żywności.
Największe wzrosty, aż o kilkadziesiąt
procent, odnotowały musy owocowe
oraz batony funkcjonalne (w tym energetyzujące), ale znacznie lepiej niż przed
rokiem sprzedawały się również batony
czekoladowe, wafelki czy rogaliki. Wojna w Ukrainie przyczyniła się również
do wzrostów sprzedaży produktów
o długim terminie przydatności do
spożycia (w marcu wartość sprzedaży
konserw wzrosła rdr o 35%, a dań in-

FOT. GeTTyIMaGeS

W marcu 2022 r. liczba transakcji
w sklepach małoformatowych była
znacznie wyższa niż rok wcześniej,
m.in. za sprawą większej mobilności
(rok wcześniej w marcu zamknięte były
m.in. kina, siłownie i restauracje, przez
część miesiąca obowiązywała też nauka
zdalna), a także wskutek większych
zakupów w pierwszych tygodniach po
inwazji na Ukrainę. Lepsza niż przed
rokiem sprzedaż to również zasługa
ocieplenia odczuwalnego w drugiej
połowie miesiąca.
W marcu 2022 r. klienci przychodzili
do sklepów małoformatowych częściej
niż w marcu 2021 r., ale robili mniejsze
zakupy – w marcu br. w przeciętnym
koszyku było średnio 3,8 produktów,
czyli mniej niż przed rokiem i znacznie mniej niż dwa lata wcześniej
(w momencie startu pandemii, kiedy
do koszyka trafiało średnio 4,4 opakowania produktów, a co dwunasty
klient kupował jednorazowo ponad 10
produktów). Średnia wartość koszyka
wyniosła w marcu 2022 r. 19,53 zł – to
o 2% więcej niż przed rokiem i niemal
tyle samo co w marcu 2020 r.

REKL AMA

PATENTY
ODSTAW PIGUŁKI

PATENTY

50%

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, już niedługo będziesz mogła zrezygnować z
pigułek i zdać się wyłącznie na faceta.
Uczeni opracowali bowiem pigułkę
antykoncepcyjną dla mężczyzn, która
ma 99% skuteczności i zero skutków
ubocznych. Na razie sprawdza się
u myszy, ale wiele leków testowanych
wcześniej na myszach trafiło później
na półki aptek.

Sproszkowane świerszcze mają kompletny profil
aminokwasowy i są o 50% bardziej strawne niż białko
serwatkowe, potencjalnie efektywniej wspierając wzrost
mięśni. A jeszcze niedawno śmialiśmy się, że prawdziwy
facet zamiast jeść miód żuje pszczoły...

USMIECH W BIEGU
Na zaburzenia nerwicowe cierpi około
10% z nas, a do psychiatry i psychoterapeuty niełatwo się dostać. Bez żadnego problemu możesz za to wyjść
pobiegać, poskakać, poćwiczyć – po
prostu potrenować. Nie zamiast wizyty, tylko jako jej uzupełnienie. Badacze
z University of Gothenburg udowodnili,
że regularny, intensywny i umiarkowany wysiłek fizyczny już po trzech
miesiącach zauważalnie złagodził
nasilenie zaburzeń lękowych. Warto
się spocić.

90%
o tyle zmniejsza ilość przypadków raka szyjki macicy
powszechne szczepienie przeciwko wirusowi HPV –
donosi pismo „Lancet”. Zalecane są dla dziewcząt i młodych kobiet oraz dla chłopców i młodych mężczyzn.

Samospełniające się
proroctwo
Chcesz żyć długo i długo być
aktywny? Optymistyczne
nastawienie do świata nie tylko
poprawia humor wszystkim wokół,
ale zwiększa też szanse na długie
życie samego optymisty – ustalili
uczeni z Boston University School
of Medicine po przebadaniu 70
tysięcy starszych osób.

Rozgrzej się!
Podczas spoczynku mięśnie zgarniają
około 20% krążącej krwi – większość krwi
trafia do narządów. W czasie intensywnych
ćwiczeń mięśnie przejmują około 80% krążenia. Gdy zaczniesz ostro trenować bez
rozgrzewki, organizm musi w pośpiechu
modyfikować „łańcuchy dostaw” krwi.

CO W NUMERZE?

CO W NUMERZE?

• Na okładce: Marta Kruk
z Codziennie Fit!
• Modna dieta bulionowa.
Czy to działa?
• Złe geny to nie wyrok!
Masz na nie wpływ.
• Jak żyć, kiedy świat Cię po
prostu boli? Odporności
psychicznej można się
nauczyć.
• Czym zastąpić jajka?

• Medycyna pola walki
– jak ratować rannych.
• Kofeina przed treningiem
poprawia osiągi.
• Bez zadyszki i kontuzji
– patenty na lepszy trening.
• Sposoby na oszczędzanie
pieniędzy.
• Co szkodzi Twoim płucom? Gdy one zawodzą,
życie staje się koszmarem.
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Małgorzata oliwia sobczak

Marek stelar

„Czerwień. Kolory zła”

„Niepamięć”

W.a.b.

Jest kwiecień 1996 roku. Nad sopockim morzem kłębią się chmury,
przez które tylko czasem przedziera się czerwone słońce. Spowite
krwistym kolorem morze wyrzuca
na brzeg ciało kobiety. Monika była
córką lokalnej sędzi – Heleny Boguckiej. Miała w sobie
coś takiego, że nie dało się oderwać od niej wzroku. Od
tamtej zbrodni mija 17 lat. Miastem wstrząsa kolejne
morderstwo. Okaleczenia na twarzy ofiary wskazują na
tego samego sprawcę. Widać, że przez lata jego ruchy
stały się bardziej precyzyjne, jego koncepcja dopracowana. A może doczekał się swojego naśladowcy? Jest jeszcze
jedno – ofiary są do siebie łudząco podobne. Dlaczego,
mimo wielu poszlak, kilkanaście lat temu nikt nie chciał
doprowadzić sprawy do końca?
Małgorzata Oliwia Sobczak jako autorka powieści kryminalnej zaskakuje i zachwyca, śmiało konkurując z najlepszymi polskimi twórcami kryminału. „Czerwień” ukazała
się w 2019 r, w 2022 wyszła jej kontynuacja pt. „Czerń”.

Podinspektor Dariusz Suder, kilka tygodni po spotkaniu koordynacyjnym
polskich i niemieckich służb policyjnych w Szczecinie, wyjeżdża na
służbowe spotkanie do Berlina i przy
okazji zabiera ze sobą żonę i córkę.
Dwa miesiące później Suder budzi się ze śpiączki w berlińskiej klinice. Cierpi na amnezję. Został postrzelony
w głowę, a jego żona i córka zginęły na parkingu przy
autostradzie nieopodal małej, podberlińskiej miejscowości.
Kilka tygodni po napadzie akcja przejęcia narkotyków,
zorganizowana przez szczecińską policję we współpracy
z meklemburskim Bundeskriminalamtem, zakończyła się
tragicznie.
W strzelaninie i wybuchu zgromadzonych w portowym
magazynie butli z gazami technicznymi zginęło wielu
policjantów i członków gangu biorącego udział w przemycie kokainy. Tropy prowadzą do córki Sudera i do kogoś,
kto znał szczegóły tajnej akcji. Takich osób nie było wiele,
a Suder był jedną z nich.

Marcin Margielewski

barbara Wysoczańska

„Dubaj krwią zbudowany”

„Narzeczona nazisty”

fakt bestseller

Porażający los ludzi, którzy poświęcają swoje życie, by inni mogli swoje
wieść w luksusie. Biedni, brudni,
umęczeni i kompletnie niewidzialni
dla bogatych mieszkańców i turystów odwiedzających Dubaj. Setki
tysięcy robotników pracujących przy budowie zachwycających świat budynków każdego dnia ryzykują życie w ciężkich warunkach i śmiertelnym upale. Transportowani do
pracy jak bydło, mieszkający w przypominających ciężkie
więzienie obozach. Tracą zdrowie, a często życie, składając je na ołtarzu pychy, jaką napawa władców budowana
przez nich metropolia.
Oficjalne dane podawane są rzadko i tylko wtedy, gdy nie
da się ich ukryć, ale ambasady liczą każdego zmarłego obywatela. I każdego roku giną ich tu tysiące. Samobójstwa,
choroby, udary, zawały, zatrucia. Historie kilku z setek
tysięcy budowniczych Dubaju opowiada Marcinowi Margielewskiemu polski inżynier, który przez lata pracował dla
największych deweloperów w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich.
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filia

filia

Czym była miłość w obliczu gigantycznej nienawiści, śmierci i poniżenia? Czy miała prawo się z niej
cieszyć, podczas gdy tylu straciło
życie?
Jest koniec sierpnia 1938 roku. Polka
Hania Wolińska, na co dzień studentka germanistyki, jest damą do towarzystwa zamożnej
niemieckiej hrabiny. Poznaje wnuka swojej pracodawczyni,
hrabiego Johanna von Richter. W młodych rodzi się wzajemna fascynacja. W rodzinnej posiadłości von Richterów
w Monachium, Polka naocznie styka się z hitlerowskim
fanatyzmem, który ogarnia całe Niemcy.
Na tle rosnącego w siłę nazizmu i niechybnej wojny w Europie, Hania i Johann zakochują się w sobie. Dziewczyna
wkracza na niemieckie salony jako narzeczona hrabiego
i poznaje najwyższych rangą przywódców III Rzeszy.
Równocześnie zostaje zwerbowana przez polskie władze
do przekazywania tajnych planów Hitlera dotyczących
Polski i Europy… Z czasem oboje zostają zmuszeni stoczyć
moralną walkę o miłość, stojąc po obu stronach barykady.
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Zaczęło się
od jednego zdjęcia
Kiedy w marcu 1971 r. chiński przywódca Mao zedong zobaczył w biuletynie partyjnym „Wiadomości
referencyjne” wspólne zdjęcie tenisistów stołowych, Chińczyka zhuang zedonga i amerykanina Glenna
Cowana, postanowił zaprosić do Chin amerykańskich tenisistów. Wkrótce po tym nastąpił ciąg zdarzeń,
który przeszedł do historii jako dyplomacja pingpongowa.

„Wiadomości Referencyjne” ukazują się
w Chinach od 1931 r., a ich wydawcą jest
Agencja Informacyjna Xinhua. Gazeta
zamieszcza przedruki z prasy zagranicznej (czyli można powiedzieć, że to
odpowiednik polskiego „Forum”) i publikowana jest w języku chińskim, a także
ujgurskim, kazachskim, koreańskim
i mongolskim dla mniejszości etnicznych
mieszkających w Chinach. Początkowo
był to główny kanał informacyjny, dzięki
któremu przywódcy partii komunistycznej mogli szybko dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach na świecie.
W pierwszym roku istnienia Chińskiej
Republiki Ludowej, nakład gazety wynosił 2000 egzemplarzy.
Do lat 80. XX wieku „Wiadomości Referencyjne” były adresowane wyłącznie do
partyjnych dostojników i ich rodzin, potem stały się tytułem ogólnodostępnym.
W najlepszych latach nakład „Wiadomości” wynosił 11 milionów egzemplarzy,
później spadł do 3 milionów, ale nadal
jest to jedna z największych gazet na
świecie. W światowym rankingu prasowych tytułów, uwzględniającym nakład
i zasięg, zajmuje 7. miejsce.
PrzyPaDkowe sPotkanie
A teraz powiedzmy o pingpongowej
dyplomacji. Od 1949 r. Stany Zjednoczone
nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych z Chińską Republiką Ludową,
żadna oficjalna delegacja nie odwiedziła
też Państwa Środka. To wszystko zmieniło się za sprawą tenisistów stołowych.
W marcu i kwietniu 1971 r. w japońskim

FOT. dOMeNa pUBlIczNa

jeDyne okno na świat

Podczas wizyty w Chinach w 1972 r. prezydent Nixon uczestniczył w otwarciu
międzynarodowego turnieju w tenisie stołowym.
mieście Nagoi odbywały się Mistrzostwa
Świata w Tenisie Stołowym, w którym
uczestniczyły reprezentacje USA i Chin,
przy czym Amerykanie byli średniakami, a Chińczycy pingpongową potęgą.
Właśnie podczas mistrzostw doszło do
przypadkowego spotkania. Noszący się
z hipisowska Glenn Cowan spóźnił się
na autobus swojej reprezentacji i żeby
dotrzeć na zawody wsiadł do autobusu
z zawodnikami Chin. Ponieważ Chińczycy mieli zakaz rozmów z Amerykanami, nikt się do Cowana nie odzywał.
Jedynym, którym odważył się to zrobić,
był wielokrotny mistrz świata Zhuan Zedong. Obaj panowie wymienili się uprzejmościami i w czasie krótkiej pogawędki
doszli do niezobowiązującego wniosku,
że ich drużyna mogłyby rozegrać towarzyski mecz. Informację o tym wraz ze

wspólnym zdjęciem obu zawodników
zamieściła japońska prasa, a w ślad za nią
„Wiadomości Referencyjne”. I właśnie tę
fotografię zobaczył dyktator Mao.
oficjalna wizyta
Od tego momentu wydarzenia potoczyły
się szybko. Jeszcze w kwietniu 1971 r.
Chiny wystosowały oficjalne zaproszenie dla amerykańskiej reprezentacji.
W tym samym miesiącu dziewięciu
amerykańskich tenisistów stołowych
i sześciu działaczy przyleciało do Chin.
Rozegrano towarzyskie mecze, delegacja z USA została też przyjęta przez
premiera Zhou Enlaia. Niebawem Stany
Zjednoczone zniosły embargo na handel
z Chinami. Rok później do Chin zawitał
sekretarz stanu Henry Kissinger.
GK
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Niezwykli świadkowie ewolucji
Mieszkały na Ziemi na długo
przed dinozaurami. Z naszym
gatunkiem spotkały się już jako
prehistoryczne twory i śmiało
możemy zakładać, że bez problemu przetrwają naszą zagładę.
aśnie patrzycie na stworzenie morskie Protoreaster nodosus, znane
również jako rogata gwiazda morska.
Charakteryzuje się wyrazistym kolorem
oraz czarnymi stożkowatymi wypustkami, rozsianymi po stronie grzbietowej. Ich
podstawową funkcją jest obrona przed
atakiem innych zwierząt morskich.
Protoreaster nodosus lubuje się w piaszczystym lub lekko błotnistym dnie morskim
i zamieszkuje zazwyczaj na większych głębokościach. Czasami można na niego natrafić w wodach przybrzeżnych, gdzie udaje
się w poszukiwaniu partnera lub bardziej
urozmaiconego jedzenia. Na ich menu
składają się głównie miękkie koralowce,

W

grzyby lub małe bezkręgowce.
Rozgwiazdy generalnie należą
do naprawdę wytrwałych myśliwych. Doskonale radzą sobie
z twardymi muszlami małż, ale
nie pogardzą również padliną.
(RED)

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:
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Wyjątkowy miesięcznik dla kobiet

Nie przejmuj się problemami, tylko zrób wszystko,
by im zaradzić. Przy okazji wiele się nauczysz.
Wolny czas wypełnią ci nowe znajomości,
imprezy i flirty. W domu czeka cię dużo śmiechu,
ale też będą chwile wzruszeń.

Ważne decyzje, na które czekasz, na razie nie
zapadną. Niepotrzebnie się martwisz, wszystko
w końcu się ułoży. Tymczasem nie podejmuj
pochopnych działań, tylko odpoczywaj i spotykaj
się z przyjaciółmi.

STRZELEC

LEW

KOZIOROŻEC

PANNA

Pojawi się szansa na wyczekiwaną zmianę.
Możesz znaleźć lepszą pracę lub awansować.
Rodzina wymagać będzie pomocy, zarezerwuj
dla niej czas. Przypadkowe spotkanie może
odmienić twoje życie.

WODNIK

Zaangażujesz się w wiele spraw naraz. Wszystko
się uda, ale może kosztować cię to mnóstwo
nerwów. Partner i rodzina wspierać będą cię
ze wszystkich sił. Możesz odkryć w sobie nowy
artystyczny talent.

Reagować zechcesz emocjonalnie, twoje relacje
z ludźmi mogą więc być bardzo burzliwe.
Postaraj się mniej brać do siebie. Gorące uczucie
wybuchnąć może niespodziewanie,
ale niestety, równie szybko się wypalić.

Zdołasz zachować zimną krew i podejmować
właściwe decyzje, co wzmocni twoje notowania
w pracy. W domu rodzina da ci w kość, a twoje
prywatne sprawy staną się tematem plotek.
Nie pomyl miłości z namiętnością!

www.

Energia i pozytywne nastawienie pomogą ci
pokonać każdą przeszkodę. Zjednasz sobie
sympatię ludzi, z szefem włącznie. Wejdziesz
w nowe towarzystwo, wzbudzisz duże
zainteresowanie. Ale w portfelu zobaczysz dno.

Nie zabraknie ci pomysłów. Znajdziesz kreatywne
rozwiązanie każdego problemu, co docenią szef
i rodzina. W miłości musisz wyjść z inicjatywą,
może już czas, by poprosić ukochaną osobę
o rękę? Dbaj koniecznie o zdrowie.

RYBY

BLIŹNIĘTA

To ostatni dzwonek, by wyrobić się
z zaległościami, pracować zechcesz
więc na najwyższych obrotach. Czas
przeznaczony na naukę i rozwój nie będzie
stracony. Nie czepiaj się domowników.

M AJ

Niewiele teraz zdziałasz, więc zamiast się męczyć
na próżno, zostaw to, co nie jest bardzo pilne.
Na odkurzenie czeka dawne hobby, a domownicy
bardzo chcieliby z tobą porozmawiać. W miłości
nie dasz się oszukać.

WAGA

BYK

Otworzy się dla ciebie wiele drzwi, masz szansę
zdobyć poparcie, zawalczyć o awans. Z każdym
znajdziesz wspólny język. Miłość życia spotkać
możesz wszędzie, więc uważnie się rozglądaj.
Nie bierz się sam za remonty!!!

NA

SKORPION

BARAN

HO ROSKOP

RAK
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SIŁA I MOC NATURY JEST W TOBIE!

.pl

W błyskawicznym tempie pokonasz kilka szczebli
kariery, co wzbudzi zazdrość u kolegów. Twój
dom zapełni się gośćmi, ale może być to czasem
męczące. Wystrzegaj się zazdrości, bo nie masz
ku temu powodów.

Quiz

dla omnibusów

1. Polska została przyjęta do Unii
Europejskiej:
a) 1 maja 2004 r.
b) 1 maja 2005 r.
c) 1 maja 2007 r.
2. Nur-Sułtan jest stolicą:
a) Afganistanu
b) Pakistanu
c) Kazachstanu
3. Monarchia jest ustrojem
panującym w:
a) Finlandii
b) Grecji
c) Danii
4. Pomidory dotarły do Europy z:
a) Azji
b) Afryki
c) Ameryki Południowej
5. Główne role w filmie „Notting
Hill” zagrali:
a) Hugh Grant i Angelina Jolie
b) Hugh Grant i Julia Roberts
c) Brad Pitt i Julia Roberts

6. Lwie Serce to przydomek:
a) Ryszarda I, króla Anglii
b) Mieszka II, króla Polski
c) Aleksandra II, króla Szkocji
7. Wielka Improwizacja w III części
„Dziadów” zaczyna się od słowa:
a) „Wstąpiłem”
b) „Litwo”
c) „Samotność”
8. Grecką boginią miłości jest:
a) Wenus
b) Afrodyta
c) Aurora
9. Kolor błękitny na fladze Ukrainy
symbolizuje:
a) niebo
b) morze
c) rzeki
10. Wulkan Etna znajduje się na:
a) Korsyce
b) Sardynii
c) Sycylii

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

zdJęcIa dOMeNa pUBlIczNa

W tym numerze proponujemy klasyczny quiz
dla omnibusów, czyli obejmujący pytania
z wiedzy ogólnej. Prawidłowe odpowiedzi,
jak zwykle, znajdziecie na dole strony. Miłej
zabawy!

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

REKL AMA

To lektura obowiązkowa
dla każdego, kto ceni
swoje zdrowie!

Tylko my opisujemy to
„O Czym Lekarze Ci Nie Powiedzą”
Kolejny numer zamów już dziś u swojego kolportera

| KartKa z KaleNDarza
FOT. aRchIw UM
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10

2006

maj

Tego dnia odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę „złotego wieżowca”, czyli głównej siedziby
Kolportera przy ul. zagnańskiej 61 w Kielcach. przeprowadzka
do nowego obiektu nastąpiła w kwietniu 2007 r. Na zdjęciu:
pierwsze prace na budowie wieżowca, maj 2006 r.

Nasze

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

oDDzIaŁ bIaŁostoCKI
DYstrYbUCJI PrasY
15-691 Białystok
Ul. Gen. Franciszka Kleeberga 14B
tel. 85 87 70 900
bialystok@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ KoszalIńsKI
DYstrYbUCJI PrasY
75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 74
tel. 58 732 51 22 do 27
koszalin@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ bYDGosKI
DYstrYbUCJI PrasY
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski
park przemysłowo-Technologiczny)
tel. 52 561 30 00
fax 52 561 30 27
bydgoszcz@kolporter.com.pl

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

oDDzIaŁ GDańsKI
DYstrYbUCJI PrasY
83-021 przejazdowo,
ul. Brzozowa 2
tel. 58 732 51 22 do 27
gdansk@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ lUbelsKI
DYstrYbUCJI PrasY
20-231 lublin
ul. zadębie 65
tel. 81 445 24 44
fax 81 445 24 24
lublin@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ KatoWICKI
DYstrYbUCJI PrasY
40-382 Katowice
ul. Roździeńska 1B
tel. 32 359 68 68
fax 32 359 68 36
katowice@kolporter.com.pl

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

oDDzIaŁ olsztYńsKI
DYstrYbUCJI PrasY
10-683 Olsztyn
ul. augustowska 23 a
tel. 22 355 04 00
olsztyn@kolporter.com.pl
oDDzIaŁ oPolsKI
DYstrYbUCJI PrasY
45-233 Opole, ul. Oleska 117
tel. 77 545 09 40
fax 77 444 70 88
opole@kolporter.com.pl
oDDzIaŁ PozNańsKI
DYstrYbUCJI PrasY
61-315 poznań
ul. pokrzywno 10a
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
poznan@kolporter.com.pl
oDDzIaŁ rzeszoWsKI
DYstrYbUCJI PrasY
35-205 Rzeszów
ul. wspólna 2
tel. 12 25 49 700
rzeszow@kolporter.com.pl
oDDzIaŁ szCzeCIńsKI
DYstrYbUCJI PrasY
70-789 Szczecin
ul. dąbska 69
tel. 91 881 35 88
fax 91 881 35 89
szczecin@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ WarszaWsKI
DYstrYbUCJI PrasY
05-080 Izabelin, Mościska
ul. Bakaliowa 3
tel. 22 355 04 00
prenumerata: wew. 471 – 482
warszawa@kolporter.com.pl
oDDzIaŁ WroCŁaWsKI
DYstrYbUCJI PrasY
53-010 wrocław
ul. Stajenna 3-7
tel. 71 73 44 501 do 06
fax 71 73 44 531
wroclaw@kolporter.com.pl
oDDzIaŁ zIeloNoGórsKI
DYstrYbUCJI PrasY
65-001 zielona Góra
al. zjednoczenia 102 B
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
zielonagora@kolporter.com.pl

Kolporter
ul. zagnańska 61
25-528 Kielce
tel. 41 367 82 02 do 03
41 367 88 88
www.kolporter.com.pl
e-mail: biuro@kolporter.com.pl
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49,99 zł

ZAMÓW NOWĄ SERIĘ KOOKYLOOS DO SWOJEGO PUNKTU,
SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA!
Display zawiera 12 laleczek.
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USŁUGI
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

USŁUGI
MAGAZYNOWE
magazyn@kolporter.com.pl

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

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

kolporter.com.pl

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

