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Na jak najlepszej sprzedaży dziennika „Rzeczpospolita”. 
Pod uwagę będą brane największe przyrosty sprzedaży
egzemplarzowej „Rzeczpospolitej” w okresie od 13 czerwca 2022
do 9 lipca 2022 (według danych sprzedażowych KOLPORTERA)
w porównaniu do okresu od 2 maja 2022 do 28 maja 2022. 
  

ZADZWOŃ DO BIURA OBSŁUGI KOLPORTERA I PODAJ HASŁO: 
KONKURS  RZECZPOSPOLITA SPRZEDAŻ
EGZEMPLARZOWA CZERWIEC 2022 

Każdy uczestnik otrzyma atrakcyjna nagrodę gwarantowaną –
latarkę na głowę 8 LED 

CZAS TRWANIA KONKURSU: 
od 13 czerwca do 9 lipca 2022  

Na czym polega zadanie sprzedawców?
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Uśmiech dziecka

Czerwiec od lat kojarzy nam się przede wszystkim z dziećmi. Bo chociaż Dzień Dziecka 
to w naszej tradycji święto stosunkowo młode (obchodzimy je od 70 lat) to jednak bardzo 
mocno utrwalone w świadomości społecznej. Świętujemy więc powszechnie, w jednym 
celu – wywołać radość i uśmiech na twarzach najmłodszych, ale i tych ciut starszych 
dzieci. Bo uśmiech dziecka to z kolei najlepszy prezent dla nas – dorosłych. Poniekąd 
więc obdarowujemy też sami siebie. 
Szukając najlepszego prezentu dla dziecka mamy dziś w czym wybierać. Asortyment 
zabawek, gadżetów, gier, książek i wszelkiego rodzaju dziecięcych atrakcji jest prze-
ogromny. Podobnie jest zresztą na rynku prasowym – wydawnictwa dla najmłodszych 
czytelników to obecnie jeden z najważniejszych segmentów szeroko pojętej prasy. W do-
brych punktach sprzedaży prasy możemy znaleźć całą gamę pism, w zasadzie dla każdej 
grupy wiekowej, dla chłopców i dla dziewczynek, z zabawkami lub bez, zarówno typowo 
rozrywkowe, jak i edukacyjne. 
Jak dziś powstają czasopisma dla dzieci? Na co przede wszystkim zwracają uwagę wy-
dawcy? Jak starają się dotrzeć do najmłodszych czytelników? O tym piszemy w artykule, 
zatytułowanym „Najwierniejsi czytelnicy”, który jest tematem numeru czerwcowego 
wydania „Naszego Kolportera”. W artykule znajdą Państwo również opinie absolutnie 
wyjątkowego i licznego grona ekspertów, w wieku od 3 do 10 lat. Warto przeczytać, 
które pisma i za co zostały docenione przez naszych recenzentów. A dla najmłodszych 
czytelników – wspólnie z wydawcami – przygotowaliśmy specjalny dodatek, który znajdą 
wewnątrz tego numeru „Naszego Kolportera”.
Zachęcam Państwa również do zapoznania się z artykułem „Czytaj, gotuj, ciesz się 
smakiem”. W Polsce od co najmniej kilkunastu lat można zaobserwować wyraźny wzrost 
zainteresowania społeczeństwa szeroko pojętą tematyką kulinarną. Dziś to od lat jeden 
z najpopularniejszych działów tematycznych w prasie – nie tylko poradnikowej. Zapytali-
śmy więc wydawców o ich ocenę tego zjawiska. Jakie są kulinarne mody i ulubione prze-
pisy, jak wygląda dojrzewanie Polaków do nowych potraw i czego miłośnicy gotowania 
szukają w prasie – o tym wszystkim można dowiedzieć się ze wspomnianego artykułu. 

Zachęcam do lektury. 

Dariusz Materek
Redaktor Naczelny

W NaJblIższYCh NUMeraCh: 

•	 Letnia	moda	–	co	będzie	trendy	a co	
passe w tym sezonie wakacyjnym? Co 
czytać, gdzie jechać, w co się ubrać – czy 
prasa może kreować sezonową modę?

•	 Oszczędzaj	i wydawaj	mądrze	–	jak	prasa	
stara się edukować i pomagać swoim 
czytelnikom w trudnych czasach inflacji.

w tym roku Międzynarodowy Dzień 
Dziecka stał się w polsce świętem 
stałym, którego datę wyznaczono na 
1 czerwca. 
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CzYtelNICY
Jak najskuteczniej zachęcić 
kilkulatka do czytania? Jak 
przygotować pismo, które 
trafi w gusta najmłodszych 
czytelników? 

s. 6-13

DoDATEk SpECjAlny

Nasz Kolporter 
- DzIeCIoM
Specjalnie dla wszystkich 
młodych i bardzo młodych 
czytelników – krzyżówki, 
zagadki i nowości 
wydawnicze.

s. 23-34

RynEk pRASowy

CzYtaJ, GotUJ, 
CIesz sIę sMaKIeM

w polsce od kilkunastu lat widać 
wyraźny wzrost zainteresowania 

społeczeństwa szeroko pojętą 
tematyką kulinarną. 

s. 16-19

GwIAzDA nuMERu

Jest We MNIe 
DUżo przeKorY

aktorka lidia Sadowa 
o nowych wyzwaniach 

zawodowych. 

spIs treśCI | 

s. 36-37
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| teMat MIesIąCa

Najwierniejsi 
czytelnicy

O tym, że czytanie dzieciom ma ogrom-
ne znaczenie dla ich rozwoju wiedzą 
już od lat psychologowie i pedagodzy. 
Im wcześniej, tym lepiej. Jak jednak 
najskuteczniej zachęcić kilkulatka do 
czytania? Jak przygotować pismo, które 
trafi idealnie w gusta tej wyjątkowej 
grupy czytelników? O to zapytaliśmy 
wydawców prasy dziecięcej. A o ocenę 
i wybór najciekawszych tytułów popro-
siliśmy grupę wyjątkowych ekspertów, 
w wieku od 3 do 10 lat. 

Być zawsze na czasie

– Rynek prasy dziecięcej i kierunki jego 
rozwoju są bezpośrednio związane 
z panującymi trendami, ale nieustająco 
siłą magazynów skierowanych do dzieci 
są dodatki impulsowe. To właśnie w ich 
modnym charakterze, nowoczesności 
i popularności kategorii wśród odbior-
ców oraz marce drzemie lwia część 
sukcesu sprzedażowego – uważa Kinga 

Zarzycka, dyrektor marketingu w Wy-
dawnictwie Media Service Zawada.
Aby lepiej poznać zmieniające się upodo-
bania małych odbiorców, wydawnictwo 
co roku przeprowadza profesjonalne 
badanie „Maluchy”, dotyczące grupy 
wiekowej 3-12 lat, w którym udział biorą 
zarówno dzieci, jak i rodzice. – Dzięki 
rozbudowanej ankiecie otrzymujemy 
bardzo precyzyjne informacje o aktu-
alnie panujących trendach i oczekiwa-
niach wobec rynku – wyjaśnia Kinga 
Zarzycka. Jak mówi badanie rynku, jest 

Mimo iż nie zawsze umieją czytać, są najwierniejszymi, ale i najbardziej krytycznymi odbiorcami 
prasy. Mają swoje ukochane tytuły, które pasjami zbierają. Wiedzą doskonale, które są 
„dziewczyńskie”, a które „chłopackie”, które dla maluchów, a które dla tych „już dużych” kilkulatków. 
Dzieci to dziś ogromna rzesza odbiorców prasy, a ilość ukazujących się na rynku tytułów dla 
najmłodszych czytelników jest imponująca. 

tym bardziej istotne, że prasa dziecięca 
również podlega określonym modom, 
a „clue sukcesu to bycie zawsze na 
czasie”. 
– Cieszymy się, że prasa jest wciąż waż-
nym elementem wspierającym rozwój 
dzieci. W świecie ekranów to właśnie 
prasa i książka okazują się pierwszym 
wyborem rodziców poszukujących 
narzędzi pomocnych w świadomym 
wychowaniu dzieci. Na pewno każdy 
wydawca pracuje w poczuciu misji nie-
sienia wsparcia rodzicom i opiekunom – 
mówi Kinga Zarzycka. – Nasze maga-
zyny opieramy na najpopularniejszych 
licencjach, podążając za aktualnymi 
trendami, dołączamy liczne atrakcyjne 
dla dzieci prezenty i dbamy o jakość 

szaty graficznej. Dodatkowo mocno 
wspieramy nasze tytuły szeroko zasię-
gowymi kampaniami marketingowymi 
z wykorzystaniem zarówno naszych, 
jak i zewnętrznych mediów – dodaje. 

alternatywa dla sieci

– Obserwując rynek prasy dziecięcej 
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, 
zauważamy (i zapewne nie jesteśmy 
w tym odosobnieni), że prasę dziecięcą 
coraz bardziej wypierają interaktywne 
formy rozrywki, jak tablety, konsole, 
telefony, komputery. Jednak w naszym 
odczuciu są dwie grupy czasopism, które 
wciąż bronią się przed tym trendem.  
Są to przeżywające renesans komiksy 

Tomek (8 lat): Chodzę do II klasy, bardzo lubię czytać 
czasopisma związane z moją ukochaną grą „Minecraft”. Moje 
dwa ulubione to „Crafter” i „Mycraft”. Moja mama chce, żebym 
ćwiczył umysł i często kupuje mi „Świerszczyka” ,bo jest w nim 
dużo łamigłówek. Mój dwuletni brat Adaś lubi czasopisma 
związane z bajkami, które ogląda – „Bing” i „Świnka Peppa”. 
Mama kupuje mu też czasopismo „ABC”, bo do niego zawsze 
oddawane są jakieś zabawki, którymi uwielbia się bawić.
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oraz czasopisma z kolorowankami i ła-
migłówkami, których przedstawicielem 
jest właśnie nasze wydawnictwo „Supe-
łek” – mówi Adam Frydrysiak, prezes 
Introdruk Wydawnictwo „Supełek”, 
wydającego sześć tytułów: „Supełek”, 
„Supełek z Pętelką”, „Supełkowe Łami-
główki”, „Supełek krzyżówki”, „Supełek 
Panoramy” i „Supełek dla najmłodszych”. 
– Oczywistą sprawą jest, że prasa, jak 
i książka, ma duże znaczenie w rozwoju 
intelektualnym i psychicznym dzieci. 
Jest także ostoją dawnych form edukacji, 
wobec zagrożeń płynących ze wspo-
mnianych powyżej nowinek technolo-
gicznych i uzależnienia od nich. Osta-
tecznie zawsze lepiej jest uzależnić się od 
prasy i książki niż gier komputerowych. 
Zauważamy wręcz, że często rodzice 
w prasie dziecięcej szukają sposobu na 
odciągnięcie dzieci od cyfrowych atrak-
cji – dodaje Adam Frydysiak. W jego opi-
nii zainteresowanie tytułami szaradziar-
skimi jest mniej więcej stałe od początku 
bieżącego wieku, a przełom internetowy 
z lat 1998-2000 był momentem osłabie-
nia tego zainteresowania. Jak zauważa 
prezes „Supełka”, jeszcze w latach 90. XX 
wieku kolorowe czasopisma dziecięce 
stanowiły jedną z bardziej lubianych 
form spędzania wolnego czasu przez 
najmłodszych. Wraz z przełomem 

technologicznym, zainteresowanie prasą 
dziecięcą zmalało, ale od 20 lat utrzymu-
je się na w miarę stabilnym poziomie. 
– Nasze tytuły są czasopismami kiero-
wanymi do dość wąskiej grupy dzieci, 
bo nie każde dziecko lubi łamigłówki 
i szarady, w dodatku pokolenia naszych 
czytelników dość szybko się zmieniają. 
Mimo to, jak wspomniałem powyżej, 
zainteresowanie jest względnie stałe, na 
zadawalającym nas poziomie. Dostrze-
gamy też, że – ponieważ wydawnictwo 
„Supełek” istnieje od 32 lat – naszymi 
czytelnikami stają się dzieci poprzednich 
czytelników, zachęcanych do krzyżó-
wek i łamigłówek przez swoich rodzi-
ców – mówi Adam Frydysiak.

nauka myślenia

To, że rynek prasy dziecięcej utrzymu-
je stabilną pozycję konsekwentnego 
rozwoju i w porównaniu z innymi 
segmentami prasowymi radzi sobie 
całkiem nieźle zauważają również inni 
wydawcy. 
– Może to wynikać m.in. z faktu, że 
decyzje zakupowe – mimo że pod 
silnym wpływem dzieci – podejmują ich 
rodzice, którym zależy na rozwijającej, 
bezpiecznej alternatywie wobec mediów 
elektronicznych. W kontekście makro-

ekonomicznym wydawcy muszą stawić 
czoło trudnościom związanym z ro-
snącymi kosztami, np. papieru, trans-
portu – pamiętajmy, że w dominującym 
zakresie mowa o czasopismach z dodat-
kami – mówi Marianna Ściubisz, Project 
Management Director, Wydawnictwo 
Blue Ocean Entertainment Polska. 
Zwraca jednocześnie uwagę na znacze-
nie tytułów prasowych, przeznaczonych 
dla dzieci: – Prasa uczy myślenia. Często 
jest dodatkowym krokiem w rozbu-
dzeniu w dziecku zamiłowania do 
czytania w ogóle, pobudza wyobraźnię. 
Interesująca, różnorodna treść z pro-
pozycjami łamigłówek uczy logicznego 
rozumowania, zabaw i projektów typu 
„zrób-to-sam” wspomaga tak ważny 
rozwój motoryki małej u dzieci. Z kolei 
czasopisma takie jak wydawanie przez 
nas „National Geographic Kids” oferują 
wszechstronną wiedzę o świecie w an-
gażującej i przystępnej formie. Edukują 
w zakresie ochrony przyrody i odpo-
wiedzialności za środowisko. Przykłady 
można by mnożyć.
Wydawnictwo Blue Ocean Entertain-
ment (BOE) oferuje swoim czytelnikom 

Elena (3 lata): Lubię, jak mama mi czyta o pieskach z „Psiego Patrolu” 
i o mojej ulubionej Skye. Lubię się bawić zabawkami, które są w gazetce. 
Ostatnio dostałam telefon do Rydera. Mam też gazetki ze Świnką Peppą, 
którą czasami oglądam w przedszkolu i w domu. Mam dużo kredek, bo 
lubię malować. Mama kupuje mi malowanki i książeczki z zadaniami. 
Lubię czytać z mamą i z nią pracować.

Maks (5 lat): Najbardziej lubię pismo 
„LEGO Avengers”, a szczególnie 
komiksy, które tam są. Lubię 
wszystkich superbohaterów 
Marvela. Najbardziej podoba mi się, 
że walczą ze złoczyńcami. Zbieram 
figurki LEGO Avengers, które 
zawsze są dołączone do pisma.

Antek (3,5 roku): Lubię, gdy rodzice 
czytają mi o samochodach, placu 
budowy i o koparkach. Interesuję się 
dinozaurami. Lubię słuchać historii 
o ich przygodach.
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produkty zaprojektowane na wiele 
międzynarodowych rynków – znacząca 
część z nich to wysokiej jakości produkty 
licencyjne. To oznacza, że oryginalna 
zawartość czasopism i kolekcji na etapie 
koncepcji podlega badaniom, weryfika-
cjom, a także przechodzi restrykcyjny 
proces akceptacji u dawców licencji 
(takich jak LEGO, PLAYMOBIL, Disney, 
Universal, Warner, Pokémon). Dodatko-
wo BOE Polska przeprowadza rocznie 
na łamach swoich tytułów kilkadziesiąt 
badań ankietowych, sprawdzających jak 
odbierane są czasopisma, co się w nich 
podoba, jakie treści i jacy bohaterowie są 
dla młodych czytelników najciekawsi.
– Poznajemy też, jakie są preferencje 
dzieci w zakresie konsumpcji innych 
mediów, ale także spędzania wolnego 
czasu, relacji z rówieśnikami. Na udział 
w badaniu zgodę musi wyrazić opie-
kun. Niewątpliwie moda ma również 
odzwierciedlenie w prasie dziecięcej, 
pojawiają się tematy sezonowe, często 
powiązane z premierami bajek, linii 
zabawek czy nośnych tematów popkul-
tury. Warto jednak pamiętać, że prasa 
oferuje dzieciom swoistą „uważność”, 
odbiór bardzo osobisty, przez co tworzy 
się mocna więź, zaangażowanie, które 
przekłada się na wierność ulubionym 
bohaterom. Stąd tzw. „evergreeny”, które 
pamiętają jeszcze rodzice i które w na-
szych tytułach bawią kolejne pokolenia 
dzieci – jak Smerfy, Pszczółka Maja, 
Pokémony, czy szeroka gama magazy-
nów opartych na produktach LEGO lub 
Playmobil – mówi Marianna Ściubisz. 

doBrze skrojony skarB

– Świat, w którym żyjemy, ciągle się 
zmienia i przyspiesza. Na przestrzeni 
lat rynek zmieniał się bardzo i trzeba 
być czujnym by trafić w preferencje 
i gusta klienta. Kierunek zmian to 
naszym zdaniem sprzedaż kompletnych 
tytułów: jak malowanka to koniecznie 
z farbkami lub kredkami, wycinanki 
muszą zawierać nożyczki itd. Dzisiaj 
daje się zaobserwować, że najbardziej 
chwytliwe są produkty kompatybilne 
oraz tytuły rozwijające dziecko manual-
nie oraz intelektualnie – uważa Maciej 

Szczawurski, Trade Director w Wydaw-
nictwie O-press. – Prasa dziecięca, kiedy 

Antek (8 lat): Mam nietypowe 
zainteresowania. Najchętniej czytam 
kryminały i pisma motoryzacyjne, 
np. Samochody PRL. Lubię też 
pismo dotyczące mojej ulubionej gry 
„MineCraft”. Czytam też baśnie.
Nikodem (8 lat): Interesuje mnie 
świat zwierząt i ciekawostki 
dotyczące ludzkiego ciała, dlatego 
bardzo lubię czytać „National 
Geographic Kids”. W tym piśmie zawsze 
znajduje wiele interesujących informacji. 
Lubię też czytać gazety o ulubionej grze 
„Minecraft” i „LEGO Ninjago”, a także 
baśnie i komiksy.

Małgosia (10 lat): Lubię czytać „National 
Geographic Kids” – pismo przyrodnicze zawierające 
wiele ciekawostek i faktów, relacje z podróży po 
świecie oraz prawdziwe historie niezwykłych 
zwierzaków. Sięgam też po „LEGO Friends” – 
gazetkę z zabawką w formie klocków LEGO, 
z komiksem, kolorowanką, plakatami i wieloma 
łamigłówkami w środku. Kolejnym tytułem jest 
„Victor Junior”. Miesięcznik do czytania w 4, 5 
i 6 klasie. Opowiada o problemach, przyjaźni, 
zwierzakach, szkole i pasjach nastolatków 
w całej Polsce. Fajnie się czyta, zawiera też 
pomoce naukowe, ale najbardziej podoba mi 
się rubryka „Odwiedzamy warszawskie ZOO”. 
Ostatnią pozycją na mojej liście jest „Kosmos dla 
dziewczynek” – pismo o niezwykłych kobietach 
i dziewczynkach, ale nie tylko. Pozwala obudzić 
kreatywność, czasami jest bardzo zabawny, 
a czasami opisuje ważne problemy.

Filip (7 lat): Lubię czytać wszystko 
o Spidermenie, ponieważ jest to 
superbohater, który pomaga ratować 
ludzi i ma super moc (pajęczynę). Ja też 
kiedyś będę superbohaterem. 

Jakub (4,5 roku): Jestem fanem książeczek o przygodach Kici 
Koci. Najbardziej lubię, jak mama czyta mi o Kici Koci, jak 
została strażakiem, bo strażacy gaszą pożar i ratują ludzi jak 
zawali się budynek. Lubię też słuchać o przygodach Strażaka 
Sama.
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jest dobrze „skrojona” pod odbiorcę, jest 
prawdziwym skarbem. Odrywa przede 
wszystkim dziecko od otaczającej nas 
elektroniki. Powstało masę opracowań 
naukowych o tym, jaki zły wpływ na 
rozwój psychofizyczny dzieci ma inter-
net i komputer. Prasa uspokaja dziecko, 
pozwala się skupić i wyciszyć. Dzięki 
temu np. nasze pociechy potrafią skupić 
się na lekcji i mają mniej problemów 
z nauką – dodaje. 
A jaki jest najskuteczniejszy sposób 
na zachęcenie małego czytelnika do 
sięgnięcia właśnie po określony tytuł? 
– Staramy się przyciągnąć klienta nie 
tylko fajną grafiką i wartościową treścią. 
Nasze tytuły mają bawić, ale również 
i edukować oraz rozwijać. Unikamy ga-
dżetów, które są tylko kolejną zabawką, 
która po 10 minutach rzucana jest w kąt 
pokoju. Proponujemy gadżety, które an-
gażują nie tylko dzieci, ale całe rodziny. 
Ostatnim bardzo trafionym gadżetem 
jest gra planszowa. Takie gadżety nie 
tylko dają rozrywkę, uczą, ale przede 
wszystkim pogłębiają więzi pomiędzy 
dziećmi i rodzicami. Naszą misją jest 
odciągnięcie dziecka od komputera, a nie 
integrowanie go poprzez łączenie tytułu 
z siecią. Zbyt wiele nasze dzieci siedzą 
przed komputerem, teraz dopiero widać 
po lockdownie jaki wielki wpływ na 
psychikę ma tak długi kontakt dziecka 
z komputerem. Wiem, że wydawnictwa 
skłaniają się w tym kierunku, łączenia 
prasy z internetem lecz my obraliśmy 
własną drogę – mówi Maciej Szczawur-
ski.

kolorowa edukacja

Obecny rynek wydawniczy dysponuje 
ogromną ofertą skierowaną do naj-
młodszych dzieci. Zdaniem wydawców 
wynika to m.in. z rosnącego systema-
tycznie zapotrzebowania rodziców na 
różnorodne formy wsparcia edukacji 
swoich dzieci. – W konsekwencji kolo-
rowanki, komiksy i książeczki eduka-
cyjne wypełniają coraz większą ilość 
półek w księgarniach, a wydawnictwa 
prześcigają się wzajemnie w tworzeniu 
coraz większej, ciekawszej i różnorodnej 
oferty – uważa Urszula Jurkowska, 
doradca ds. oferty produktowej w Wy-
dawnictwie Ferment, które specjalizuje 

się w kolorowankach i książeczkach 
edukacyjnych dla dzieci w wieku od 3 
do 7 lat. 
– Nasze książeczki wyróżniają się 
pięknymi okładkami, kolorowymi 
ilustracjami i ciekawymi bohaterami. 
Kolorowanki oferują nie tylko bajkowe, 
znane i lubiane przez najmłodszych 
postacie do malowania; posiadają one 
również, a może przede wszystkim, 

Hania (3 lata): Bing to mój najlepszy 
przyjaciel. To moja przytulanka, która 
każdej nocy ze mną śpi. Lubię, jak mama 
czyta mi o jego przygodach.

Oskar (10 lat): Najbardziej lubię czasopisma z postaciami 
z ulubionych kreskówek. W każdej gazecie szukam komiksów. 
Najbardziej lubię czytać o przygodach w pismach „LEGO Ninjago”, 
„LEGO City”, „Pokemon” i „Super Things”. Lubię także zagadki do 
rozwiązywania i konkursy z nagrodami. 
Wiktoria (5 lat): Ja lubię gazetki z My Little Pony, Elsą 
i Barbie. Zaznaczam w nich rzeczy, które mi się 
podobają. Lubię naklejki i plakaty, które przyklejam 
na drzwiach mojego pokoju. Jeszcze nie umiem 
czytać, ale mama mi pomaga. Lubię wycinać 
rzeczy do składania i rozwiązywać zagadki.

Tomek (8,5 roku): Uwielbiam czytać. 
Najbardziej lubię książki, ale mam 
też swoje ulubione czasopisma. 
Od ponad roku prenumeruję 
„Świerszczyka”. Każdy nowy numer 
zaczynam od komiksu, lubię też 
zadania i opowiadania. Ostatnio 
czytam też „Minerały świata”, gdzie 
znajduję ciekawe fakty i przede 
wszystkim za każdym razem nowy 
minerał do kolekcji. Nie mogę się 
doczekać, aż zbiorę je wszystkie!

zalety edukacyjne. Prezentowane 
w nich postacie, przedmioty, zwierzęta 
i figury geometryczne uczą koncentracji 
i skupienia, wytrwałości i cierpliwo-
ści, rozwijają wyobraźnię i pobudzają 
kreatywność, wzbogacają język dziecka. 
Nasze książeczki edukacyjne rozwijają 
potencjał dzieci poprzez dostarczanie im 
wysokiej jakości treści dostosowanych 
do potrzeb i możliwości najmłodszych, 
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które skutecznie uczą pisania, liczenia 
i nazw kolorów – mówi Urszula Jurkow-
ska. – W oparciu o badania naukowe, 
sondaże i badania rynku nieustannie 
doskonalimy naszą ofertę, co przekłada 
się na wzrastające z roku na rok zainte-
resowanie rodziców kupujących nasze 
książeczki dla kolejnych pokoleń swoich 
dzieci – dodaje.

za namową rodziców

Wydawcy prasy dziecięcej zauważają, że 
od pewnego czasu przeżywa ona swego 
rodzaju renesans. Co ciekawe to rodzice 
z pokolenia wychowanego na me-
diach elektronicznych zachęcają swoje 
pociechy do korzystania z tradycyjnych 
czasopism czy książek. 
– Po okresie intensywnego zafascyno-
wania obrazem cyfrowym i „elektro-
niką” rodzice ponownie chcą zachęcić 
najmłodszych do czytania. Popularno-
ścią cieszą się postacie i marki obecne 
w wielu kanałach – w druku, w telewi-
zji, w mediach elektronicznych i na pół-
ce z zabawkami. Dzieci wybierają to, co 
znają i to, co lubią – mówi Elżbieta Klich, 
Business Development Manager w Wy-
dawnictwie Ediba Polska (wydawcy 
magazynów „SuperThings”, „MojiPops” 
oraz „Strzał na bramkę”). – Bardzo blisko 
współpracujemy zarówno z dziećmi, 
jak i rodzicami. Zbieramy informacje 
zwrotne od czytelników, dystrybutorów. 
Nie pracujemy z danymi, pracujemy bez-
pośrednio z klientem – szczególną war-
tość mają dla nas badania jakościowe, 
zwłaszcza „badania w terenie”. Staramy 
się, aby każdy produkt odpowiadał na 
konkretne potrzeby klientów – w takim 
wypadku pogłębiony wywiad jest bez-
cennym źródłem informacji – dodaje.
– O jakiejkolwiek roli wychowawczej 
możemy mówić tylko wówczas, jeżeli 
rodzice i dzieci będą zainteresowani pra-
są. I to już jest pierwszy krok do sukcesu 
branży wydawniczej oraz do sukcesu 
nas, rodziców. Jako wydawca można 
skupiać się jednak wyłącznie na eks-
ploatowaniu wizerunku popularnych 
postaci, jednak aspiracje Ediby są dużo 
większe. Właśnie dzięki popularności 
bohaterów staramy się przekazywać 
wartościowe treści. Nasze wyniki poka-
zują, że jest to dobry kierunek – uważa 

Franek (6 lat): Lubię czytać gazetkę „Super 
Things”, bo są w niej fajne rzeczy i są tam 
też PowerBoty Super Things. Lubię też 
Zingsy, Kolekcjonuję wszystkie figurki.
Ignaś (4,5 roku): Lubię gazetkę „LEGO”, 
bo są w niej historie o dinozaurach, fajne 
zadania i fajne ludziki, które można 
zbierać.

Lena (6 lat): Najbardziej lubię czytać pisma dla dziewczynek 
takie jak: „Lego Friends”, „Disney Princess” czy „Barbie”. 
Zawsze w każdym z nich znajdują się ciekawe 
dodatki, którymi mogę bawić się ze swoimi 
młodszymi siostrzyczkami. Moje siostry-
trojaczki – Maja, Laura i Nadia – jeszcze 
nie umieją czytać, ale mama często kupuje 
im kolorowanki, które bardzo lubią 
kolorować.

Jaś (3 lata): Lubię rozwiązywać zadania z „Elementarza 3-latka”. 
Najchętniej te, w których trzeba znaleźć różnice na dwóch 
obrazkach. Lubię też jak mama i tata czytają mi bajki 
przy śniadaniu i przed snem. Najbardziej lubię 
słuchać o przygodach żółwika Franklina.

Jurek (5 lat): Moje ulubione gazetki to 
„Pokemon”, „National Geographic Kids” 
i „National Geographic” z Kostkiem. One 
są ulubione, bo mogę się z nich dużo 
dowiedzieć. Chociaż z Pokemonów nie 
za wiele. Ale z „National Geographic” 
dowiedziałem się, jakie są rzeczy 
w człowieku, jakie są żaby i inne zwierzęta. 
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Elżbieta Klich. Wskazuje również na 
dodatkowe wartości, jakie dają dzieciom 
wszelkiego rodzaju kolekcje: – Kolekcjo-
nowanie dziecięce wiążę się z wymianą 
i interakcją z innymi dziećmi. Możli-
wość zaoferowania dzieciom rozrywki, 
innej niż „elektroniczna”, to olbrzymia 
wartość. Dodatkowo, poprzez zaba-
wę, dzieci uczą się podstaw ekonomii: 
teorii wymiany, wartości określonych 
przedmiotów. Przy okazji, dzieci mają 
szansę doświadczać całej palety emocji: 
zachwytu, zadowolenia, rozczarowania. 
Przeżywając takie emocje w bezpiecz-
nym dla siebie środowisku i z odpowied-
nim wsparciem dorosłych, budują swój 
kapitał na przyszłość – mówi. 
Jak zaznacza, moda wpływa na rynek 
prasy, ale można podążać za trendem 
lub starać się takie trendy kreować. – 
Stawiamy na rolę kreatora trendów. Tak 
jak wspominałam, badamy potrzeby 
klientów, śledzimy rynek międzynaro-
dowy, bardzo blisko współpracujemy 
z innymi branżami – zapewnia Elżbieta 
Klich. 

Pierwsze Poczucie sukcesu

Łączyć zabawę z edukacją stara się 
także wydawnictwo „Aksjomat”, które 
wydaje czasopisma dla dzieci od lat 90. 
XX wieku. Pierwsze czasopisma: „Mały 
Skarbek” i „Skarbiec” były zbiorami edu-
kacyjnych szarad dla dzieci przedszkol-
nych i szkolnych, zostały zastąpione 
„Abecadłem”, którego pierwszy numer 
ukazał się 1 stycznia 1999 roku. Pismo 
nieprzerwanie ukazuje się do dzisiaj. 
– „Abecadło” od początku miało być 

i jest czasopismem edukacyjnym – na 
jego łamach uczymy dzieci liter i liczb, 
zaznajamiamy z porami roku i towarzy-
szącymi im zjawiskami, mówimy o naj-
ważniejszych świętach, dzieci poznają 
kolory, angielskie słówka, poszerzają 
wiedzę o zwierzętach i otaczającym je 
świecie. Pismo opracowane jest zgodnie 
z podstawą programową dla przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. Edukacja od lat jest 
tematem nadrzędnym wydawanych 
w Polsce czasopism – mówi Grzegorz 

Mikołaj (7,5 roku): Interesuje mnie 
świat zwierząt i wędkarstwo. Właśnie 
o tym lubię czytać w różnych pismach 
i książkach. Oprócz tego lubię magazyn 
„LEGO City” z zestawami do składania.
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Głowacki, pełnomocnik ds. rozwoju 
rynku w Wydawnictwie Aksjomat. 
– Wraz ze zmianami na rynku pra-
sy, kiedy pojawiło się dużo tytułów 
zagranicznych koncernów, zmienił się 
również rynek czasopism dla dzieci. 
Pojawiła się prasa kolorowa, nastawiona 
na rozrywkę, z dołączonymi gadżetami, 
wydawana na papierze kredowym, 
z krzykliwą okładką, często pod szyldem 
popularnego programu telewizyjnego 
lub filmu dla dzieci. Takie pozornie 
ciekawe i nowoczesne czasopisma często 
nie miały zbyt wiele treści, obfitowały 
w reklamy produktów dla dzieci i ro-
dziców, a zamieszczone w nich zadania 
trudno było rozwiązać ze względu na 
jakość papieru (nie dało się na nim pisać 
ani rysować). Dość szybko rodzice zrezy-
gnowali z kupowania takich czasopism 
małym dzieciom, ale ta „nowa” prasa 
wciąż cieszyła się zainteresowaniem 
nastolatków – uważa Grzegorz Głowac-
ki. Zaznacza, że wydawnictwo publikacji 
dla dzieci musi być na bieżąco z potrze-
bami swoich odbiorców, jak również 
nowymi trendami graficznymi. 
– Odpowiednia prasa, dopasowana do 
odbiorcy, tak jak i książka – ma ogrom-
ny wpływ na wychowanie i edukację 
dziecka. Czas spędzony z rodzicem 
przy wspólnym czytaniu jest bezcenny, 
pierwsze ćwiczenia w kolorowaniu 
i rysowaniu kształcą zdolności manual-
ne dzieci, udział w organizowanych na 
łamach czasopism konkursach uczy sys-
tematyczności i cierpliwości, a pierwsze 
próby w pisaniu i czytaniu motywują 
dziecko do dalszej pracy i dają poczucie 
sukcesu – mówi Grzegorz Głowacki. 

misja: dziecko

Tytułem dla dzieci o najbogatszej tradycji 
jest z pewnością ukazujący się od 1945 
roku „Świerszczyk” (wydawnictwo 
Nowa Era). To pismo z tekstami wysokiej 
jakości, ilustracjami wykonywanymi 
przez nagradzanych artystów, z au-
torskimi rubrykami. Jego misją jest 
krzewienie czytelnictwa, promowa-
nie kultury i sztuki dziecięcej, a także 
zdrowego stylu życia, mądrej rozrywki 
i poczucia humoru. 
Redakcja pisma z tak bogatymi tradycja-
mi widzi wyraźnie, jak bardzo zmienia 

Zuza (8 lat): Nauczyłam się czytać, między 
innymi dzięki starym komiksom 

„Gigant”, które dostałam od taty. 
Teraz najchętniej czytam pisma 
o Zingsach, L.O.L. i Pokemonach. 

Olek (7,5 roku): Bardzo lubię pisma dotyczące 
Minecrafta, a najbardziej lubię gazetkę 
„Mycraft”, w której są wykreślanki i różne 
zadania.

Hania (4 lata): Lubię kolorować i naklejać, dlatego wybieram 
te gazetki, w których są kolorowanki i naklejki. Moimi 
ulubionymi są „Świnka Peppa” i „Littlest Pet Shop”.

Oluś (9 lat) i Krzyś (5 lat): Uwielbiamy 
czytać książki przygodowe i fantasy, 
komiksy i gazetki. Naszymi ulubionymi 
bohaterami są: Spiderman, Smerfy, Harry 
Potter oraz Kaczor Donald. Najczęściej 
sięgamy po gazetki oraz komiksy z serii 
„LEGO City”, „LEGO Minecraft”, „LEGO 
Star Wars” czy „LEGO Jurassic World”.
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się sposób konsumowania mediów przez 
najmłodszych czytelników. Joanna 
Szulc, od lat redaktorka „Świerszczyka”, 
psycholog, autorka wielu książek dla ro-
dziców, była redaktor naczelna „Dziecka” 
zwraca uwagę na pewien niepokojący 
trend. – W ciągu ostatnich lat obserwuje-
my dynamiczne zmiany dotyczące stylu 
życia i sposobu spędzania wolnego czasu. 
Wiążą się one oczywiście z nowymi 
technologiami i popularnością urządzeń 
mobilnych z dostępem do internetu. Co-
raz młodsze dzieci mają dostęp do smart-
fonów – jak wynika z badań Fundacji 
Dbam o Mój Zasięg, przeprowadzonych 
tuż przed pandemią, średni wiek otrzy-
mania pierwszego smartfonu wynosił 10 
lat; obecnie, po okresie zdalnej edukacji 
jeszcze młodsze dzieci spędzają jeszcze 
więcej czasu w sieci, a współczesne poko-
lenie nazywa się mianem „always on” – 
wciąż w zasięgu – mówi Joanna Szulc. 

Jak więc przekonać dziecko do oderwa-
nia się od ekranu? Jak przygotowywać 
czasopismo, które może konkurować 
z nowymi mediami. 
– Jeżeli chodzi o „Świerszczyk” oraz po-
krewne tytuły („Świerszczyk Reporter”, 
„Świerszczyk Krzyżówki i łamigłówki”, 
„Świerszczyk Labirynty”, „Świerszczyk 
Znajdź różnice”) to na ich planowanie 
i przygotowanie mają wpływ nie tyle 
tendencje mody, ile trendy w psycho-
logii, pedagogice czy projektowaniu 
graficznym. Regularnie poruszane są 
ważne społecznie tematy – oczywiście 
w sposób dostosowany do możliwości 
i potrzeb młodych czytelników. Piszemy 
o emocjach i kompetencjach społecz-
nych, o higienie cyfrowej, o potrzebie 
ochrony środowiska. Oswajamy trudne 
dla dzieci tematy, wplatając je w nar-
rację opowiadań (np. pandemia, wojna, 
migracja), pokazując je jako element 

zmieniającego się świata, w którym dla 
każdego jest ważne miejsce. „Świersz-
czyk” to pismo, w którym przekazujemy 
ponadczasowe wartości – uważa Joanna 
Szulc. – Dobrze przygotowany magazyn 
dziecięcy to nie tylko źródło wiedzy, ale 
przede wszystkim okazja do wyrabia-
nia nawyku czytelniczego. Czasopismo 
ukazuje się cyklicznie, wprowadza więc 
do życia dziecka pewien rytuał (czeka-
nia, odbierania przesyłki z prenumeratą 
lub kupowania pisma w kiosku, czytania 
i rozwiązywania aktywności). Czytelnik 
nawiązuje swego rodzaju więź z autora-
mi i ilustratorami stałych rubryk. Czaso-
pismo to coś więcej niż książka dostarcza 
bowiem różnorodnych treści, pokazuje 
różne punkty widzenia, pozwala wybrać 
treści odpowiednie do wieku dziecka 
i jego umiejętności czytania – dodaje. 

KINGa szYMKIeWICz 
DarIUsz MatereK

Janek (7 lat): Uwielbiam czytać śmieszne 
historie zawarte w serii książeczek „Mr. 
Men i Mała Miss”, np. „Pan Siniaczek”, 
„Pan Leniuszek” czy „Pan Fajny”. Jednak 
moimi ulubionymi czasopismami są te 
związane z grą „Minecraft”v.

Czarek (10 lat): Ja będę piłkarzem! Dlatego czytam gazety sportowe. Mam wszystkie 
numery „Just Kick-It” i „GIGA SPORT!”! Najfajniejsze są plakaty z Lewandowskim 
i Messim – mam ich w pokoju sporo.
Kuba (3 lata): Jak jestem gzecny, mama zawse mi kupuje gazetkę „LEGO”. Tam są zawse 
takie małe klocki do budowania. Carek mi pomaga układać – ja sukam dobrych klocków, 
jestem w tym najlepsy”.

Olek (7 lat): Lubię czasopisma „Super Things”, 
w których znajduje się mnóstwo łamigłówek 
oraz zadań do rozwiązywania. Lubię czytać 
ciekawostki o bohaterach i złoczyńcach 
z Kaboom City. Jednak największą radość 
czerpię ze zbierania figurek, które dołączone 
są do czasopisma.

Oluś (5 lat): Bardzo lubię gazetki 
z bajkami. Najulubieńsze to Smerfy 
i Psi Patrol. Czytać sam jeszcze 
nie umiem, choć literki niektóre 
już znam. Z pomocą mamy i taty, 
super się bawię przy misjach Psiego 
Patrolu i rozwiązuje wszystkie 
zadania smerfastycznie. Już 
niedługo będę sam czytał mojej 
młodszej siostrzyczce.
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Zrozumieć nastolatka

– Gdy w 2002 roku pojawiło się 
pierwsze wydanie „Victora Juniora”, 
w redakcji zapanowała świąteczna 
atmosfera, a już po paru miesiącach 
byliśmy dumni, że nasze czasopismo 
tak szybko zyskało odbiorców. To 
oni pozostali naszym priorytetem 
– pismo jest ich wsparciem, prze-
wodnikiem, a częstokroć zalążkiem 
czytelniczego hobby – mówi Ewa 

Mackiewicz, redaktorka naczelna 
magazynu „Victor Junior”. 
Początkowo magazyn publikowany 
był co trzy tygodnie. Po niedługim 
czasie został dwutygodnikiem, a od 
stycznia 2020 roku ukazuje się jako 
miesięcznik. Przez lata, jako pismo 
edukacyjne, pozostawał blisko tema-
tów szkolnych, publikując pomoce dla 
uczniów klas 4, 5 i 6, np. próbne arku-
sze „Sprawdzianu szóstoklasisty” czy 
omówienia obowiązujących na tym 
teście lektur. Jednak wraz z refor-
mą edukacji, która nastąpiła w 2017 
roku, pismo dostosowało się do nowej 
rzeczywistości, żeby nadal nie tylko 
dotrzymywać czytelnikom kroku, ale 
nieustannie ich inspirować. 
– Tematyka „Victora Juniora” krąży 
wokół spraw bliskich nastolatkom. 
Piszemy o ich relacjach z rówie-
śnikami, rodzicami, rodzeństwem, 
przyjaciółmi. W najnowszym, 
czerwcowym wydaniu podpowia-
damy, jak można dogadać się z bra-
tem czy siostrą i przestać się kłócić. 
W numerze majowym zwróciliśmy 
uwagę na zjawisko porównywania 
do innych, którego młodzi ludzie 
bardzo nie lubią. Poruszamy tematy 
trudne – ostatnio przyglądaliśmy 
się podstępnej chorobie – anorek-
sji i wyjaśnialiśmy, jak krzywdzi 
rozpowszechniania plotka. W marcu 
zachęcaliśmy czytelników, by stawili 

Magazyn „Victor Junior” powstał jako młodszy brat czasopism dla młodzieży – „Victora” oraz „Cogito”. 
W tym roku obchodzi 20 urodziny i nadal jest blisko swoich czytelników, w wieku od 10 do 13 lat.

Grupa Cogito Sp. z o.o. – wydawca 
czterech miesięczników edukacyjnych: 
„Kumpla” (dla dzieci w wieku 6-10 lat), 
„Victora Juniora” (dla młodszych nasto-
latków w wieku 10-13 lat), „Victora” (dla 
starszych nastolatków w wieku 13-15 lat) 
i „Cogito” (dla uczniów liceów i techników), 
a także wydań specjalnych (np. testów dla 
ósmoklasistów, powtórek maturalnych) 
oraz książek dla dzieci.

czoła często ogarniającej ich złości, 
a także przemocy, której doświad-
czają w domu czy szkole. Radzimy, 
co robić w sytuacjach kłopotliwych. 
Nie występujemy w roli moralizatora, 
ale pokazujemy przykłady młodych 
ludzi, których spotykają takie same 
problemy, czy którzy stają przed po-
dobnymi dylematami, czy wyborami 
– opowiada Ewa Mackiewicz.
Od wielu lat „Victor Junior” z pasją 
prowadzi rubrykę ekologiczną, w któ-
rej nie tylko zwraca uwagę na to, jak 
dbać o planetę, ale pokazuje szczegól-
ne przykłady zwierząt i roślin, jakie 
niedługo mogą zniknąć. – Wiemy, 
że to, co dziś przekażemy dzieciom, 
zaprocentuje w przyszłości. W tym 
roku szczególny nacisk kładziemy na 
pokazanie czytelnikom, jak człowiek 
może żyć w symbiozie z otaczającą 
go przyrodą, jak mądrze dokonywać 
wyborów zakupowych czy gdzie 
rozwijać swoje zainteresowania, jeśli 
kocha się zwierzęta i rośliny. Uświa-
damiamy, że ta pasja może przerodzić 
się w przyszły zawód – mocno zwią-
zany z tematem ekologii, ochrony 

środowiska czy np. z hodowlą koni, 
czy rolnictwem. Pisząc o tematach 
przyrodniczych, zachęcamy do 
wyjścia z domu, aktywności, czyli 
wyruszenia tam, gdzie można pozna-
wać przyrodę i przebywać wśród jej 
bogactwa – mówi Ewa Mackiewicz.
Pismo dużo miejsca poświęca zwie-
rzętom i ich zwyczajom. Zabiera też 
czytelników na fascynujące wyciecz-
ki po Europie i innych kontynentach 
– prezentuje intrygujące, czasem 
zapomniane obszary o wysokiej 
wartości przyrodniczej czy historycz-
nej. Publikuje zagadki, eksperymenty 
i konkursy, czym zachęca do działa-
nia i wytrwałości. Podsuwa pomysły 
na tematy szkolnych projektów czy 
prezentacji. Zapoznaje z osobistościa-
mi świata książek, proponując wy-
wiady, z których można dowiedzieć 
się np. jak zacząć przygodę z pisaniem 
– na swoich łamach „Victor Junior” 
zachęca czytelników do próbowania 
sił w tworzeniu tekstów i publikowa-
nia własnej twórczości. 
– Reagujemy na to, co dzieje się na 
świecie. Nie pomijamy takich tema-

www.grupacogito.pl 
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tów jak hejt, wojna, przemoc. Obja-
śniamy, jak zachowanie ludzi o złych 
intencjach wpływa na innych. 
Podsuwamy czytelnikom artykuły 
wyjaśniające różne zjawiska, np. na 
czym polega równość płci, czym jest 
manipulacja. W świetle ostatnich 
wydarzeń związanych z wybuchem 
wojny za naszą wschodnią granicą 
opublikowaliśmy artykuł podpowia-
dający, jak wspomóc przybyszów 
z Ukrainy, co każdy nastolatek może 
zrobić, by dołączający do klasy ko-
leżanki i koledzy poczuli się dobrze 
w nowej rzeczywistości – relacjonuje 
Ewa Mackiewicz. – Opisujemy życie 
oraz działalność nieprzeciętnych 
kobiet, gdyż jesteśmy przekonani, że 
poznawanie różnorodnych wzorców 
kształtuje osobowość młodego czło-
wieka, uczy go otwartości i pomaga 
uwierzyć w siebie. Nieustannie 
zachęcamy do czytania, sugerując 
tytuły, po które warto sięgnąć. Do-
bierając tematy artykułów, wykazu-
jemy się wnikliwością i uważnością. 
Bardzo dbamy, aby szata graficzna 
pisma była urozmaicona, efektowna, 
przyciągająca uwagę, a nade wszyst-
ko – atrakcyjna dla dziecka żyjącego 
w świecie nowych technologii – 
dodaje. 
„Victor Junior” to pismo, które 
nieustannie inspiruje i motywuje 
swoich czytelników. Wspiera ich 
ogólny rozwój, podpowiada ciekawe 
pasje i zainteresowania. Od lat jest 
istotnym elementem wzmacniania 
czytelnictwa wśród młodszych nasto-
latków. 
– Cieszymy się sympatią czytelników. 
Zyskaliśmy renomę – polecają nas 
rodzice i nauczyciele, jesteśmy pre-
numerowani przez szkolne biblioteki. 
Nigdy nie zapomnieliśmy bowiem, 
że za wyborami dzieci stoją dorośli, 
którzy pragną, by ich podopiecz-
ni mieli kontakt z jak najlepszymi 
jakościowo treściami – bezpiecznymi 
i dostosowanymi do wieku odbiorcy. 
Wprowadzając dziecko w świat „Vic-
tora Juniora”, można mieć pewność, 
że zyska ono dobrego towarzysza  – 
zapewnia Ewa Mackiewicz.

KINGa szYMKIeWICz 
DarIUsz MatereK
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Czytaj, gotuj, 
ciesz się smakiem

W Polsce od co najmniej kilkunastu lat 
można obserwować wyraźny wzrost 
zainteresowania społeczeństwa szero-
ko pojętą tematyką kulinarną. 
Wpływ na to ma co najmniej kilka 
czynników. Zdecydowanie wzrosła 
świadomość konsumencka – chcemy 
jeść zdrowo, mieć szeroką wiedzę 
na temat konkretnych produktów, 
często stosujemy różnego rodzaju 
diety. Więcej podróżujemy, poznajemy 
smaki innych krajów i często chce-
my je przenosić na rodzimy grunt. 
Mamy też szerszy dostęp do wielu 
produktów z różnych stron świata, 
które wcześniej nie gościły na polskich 
stołach. Bardzo mocno rozwinął się 
również polski segment restauracyjny 
– smakosze mają do wyboru ogrom-

ną ilość lokali, serwujących bardzo 
różne potrawy. W telewizji na stałe 
zagościły różnego rodzaju programy 
kulinarne, a mistrzowie kuchni stają 
się celebrytami, dorównującymi po-
pularnością największym gwiazdom. 
Zawód kucharza stał się zdecydowanie 
bardziej prestiżowy niż przed laty, 
a umiejętność gotowania jest pożądaną 
cechą w równym stopniu dla pań, jak 
i panów. 

i ty możesz zostać kucharzem

Rosnące zainteresowanie tematyką ku-
linarną obserwują od dłuższego czasu 
wydawcy prasy. – Obecnie to ogólny 
trend, widoczny nie tylko w czasopi-

Kulinaria to od lat jeden z najpopularniejszych działów tematycznych w prasie – nie tylko 
poradnikowej. publikowanie przepisów na smaczne potrawy ma w zasadzie równie długą tradycję, jak 
sam druk. a pierwsze zapiski na temat gotowania określonych dań pochodzą z czasów antycznych. 
Niezmiennie, od stuleci, z zainteresowaniem czytamy przepisy na wyjątkowo smaczne potrawy, 
gotujemy według zapisanych receptur i oczywiście cieszymy się smakiem. zmieniają się kulinarne 
trendy, techniki, produkty, ale jedzenie – w sposób oczywisty – interesuje każdego z nas. 

smach poradnikowych – jedzenie jest 
hot (blogi, książki kulinarne, celebryci 
kulinarni, kulinarne programy TV). 
Ale dla czytelniczek np. dwutygodni-
ków, które prezentują tradycyjny styl 
życia, gdzie dom jest najważniejszy, 
to norma od lat. One zawsze uważa-
ły, że domowe jedzenie jest lepsze od 
kupnego. Paradoksalnie, także dla 
nowoczesnych pań, z powodu inflacji 
i rosnących cen produktów, domowe 
gotowanie może okazać się atrakcyjne 
– mówi Urszula Zubczyńska, redaktor 
naczelna redakcji dwutygodników 
poradnikowych „Przyjaciółka”, „Pani 
Domu”, „Tina”, „Naj” oraz miesięcznika 
„Olivia” (Wydawnictwo Bauer). 
– Polacy podróżują za granicę, próbują 
tamtejszych smaków i wracając do 
domu, chcą odtworzyć to, co im przy-
padło do gustu. Poza tym osoba dobrze 

gotująca zyskuje status eksperta, 
który jest pożądany w różnych śro-
dowiskach. Zostaje pewnego rodzaju 
kulinarnym celebrytą, którego pyta 
się o zdanie – uważa Ewa Basińska, 
redaktor działu kulinarnego „Dobre 
Rady” (Wydawnictwo Burda).
– Kulinaria to dziedzina, w której 
większość czytelniczek dobrze się 
czuje. Mają dużą wiedzę, dużo gotują 
i to lubią. Dlatego są zainteresowane 
nowymi pomysłami, innym spojrze-
niem na dania, które same robią. Albo 
wypróbowywaniem zupełnie nowych 
potraw. Nasze czytelniczki nie zawsze 
wykorzystują przepisy dokładnie 
według opisu (choć oczywiście także to 
robią), czasem je modyfikują, przy-
stosowują do rodzinnych zwyczajów 
kulinarnych albo wykorzystują tylko 
część przepisu, np. na sos który dodają 

Pierwszą polską książką kucharską było „Compendium ferculorum albo ze-
branie potraw” autorstwa Stanisława Czernieckiego, opublikowane w 1682 
roku. Czerniecki był kuchmistrzem Lubomirskich, jego przepisy doczekały 
się ponad 20 wydań. W pierwszej połowie XIX wieku wiele pozycji kulinar-
nych wydał Jan Szyttler, uczeń Paula Tremo. Najpopularniejsze książki ku-
charskie Szyttlera to: „Kuchnia myśliwska, czyli na łowach” (1823), „Kucharz 
dobrze usposobiony” (1830), „Kucharz Nowy dla osób osłabionych” (1837), 
„Kucharka oszczędna” (1846). W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się 
pozycje pisane przez kobiety dla kobiet. Anna Ciundziewicka wydała „Go-
spodynię litewską” (Wilno 1848), Wincenta Zawadzka „Kucharkę litewską” 
(Wilno 1854), a najbardziej znana z nich Lucyna Ćwierczakiewiczowa „365 
obiadów za pięć złotych” (Warszawa 1858) i kilka innych pozycji.
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do zupełnie innej, własnej potrawy – 
dodaje Joanna Kadej-Krzyczkowska, 
redaktor naczelna „100 Rad” (Wydaw-
nictwo Bauer). 

smacznie i modnie

Kucharze i smakosze doskonale wie-
dzą, że kuchnia cały czas się zmienia, 
ewoluuje, co jakiś czas pewne potrawy 
czy sposoby gotowania stają się modne, 
a inne – schodzą na jakiś czas na 
plan dalszy. Stały podział to kuchnia 
nowoczesna i tradycyjna. Która z nich 
obecnie wygrywa?
– W „100 radach” i „Poradniku 50+” za-
mieszczamy przepisy raczej tradycyjne, 
ale często z wykorzystaniem produk-
tów – owszem tradycyjnych dla kuchni 
polskiej – tyle że nieco zapomnianych, 
które popularność zdobyły stosunkowo 
niedawno. Świetnym przykładem jest 
soczewica – 30 lat temu, kiedy nasze 
czytelniczki uczyły się gotować, był 
to produkt niemal zupełnie niedo-
stępny. Czytelniczki wiedzą często 
z przekazów rodzinnych, że mama 
czy babcia używały takich produktów, 
ale one same już nie. Podobnie jest 
z powszechnie dostępnymi produktami 
egzotycznymi (najczęściej to owoce 
czy warzywa). Czytelniczki lubią 
wiedzieć „z czym to się je”. Nawet jeśli 
nie planują rzeczywiście przyrządzać 
takich potraw. Zdarza się jednak i tak, 

że nie planują, czytają z ciekawości, 
a potem jednak postanawiają to zrobić, 
skuszone przepisem. Zdarza nam się 
dostawać listy z opisem takich sytuacji 
– mówi Joanna Kadej-Krzyczkowska, 
redaktor naczelna „100 Rad” (Wydaw-
nictwo Bauer).
Urszula Zubczyńska, redaktor naczel-
na redakcji dwutygodników poradni-
kowych „Przyjaciółka”, „Pani Domu”, 
„Tina”, „Naj” oraz miesięcznika „Olivia” 
(Wydawnictwo Bauer) zauważa nato-
miast: – Czytelniczka dwutygodników 
jest tradycjonalistką, umiarkowanie 
zainteresowaną kulinarnymi nowin-
kami. Dlatego stawiamy na kuchnię 
polską, czasem prezentujemy kuchnię 
z innych krajów. Na co dzień propo-
nujemy dania sezonowe, z produktów 
łatwo dostępnych w sklepach i na 
bazarkach, przystępnych cenowo i nie-
skomplikowanych w przygotowaniu. 
W wydaniach specjalnych i świątecz-
nych pojawiają się potrawy bardziej 
wyszukane nawiązujące jednak do 
tradycji świąt. Nie znaczy to, że czasa-
mi nie prezentujemy potraw z nowymi 
składnikami, które są już dostępne 
także na polskim rynku – zapewnia. 
I dodaje: – Czytelniczka coraz częściej 
zwraca uwagę na to, co je ona i jej 
rodzina, jest bardziej wyedukowana 
kulinarnie. Ta starsza („Przyjaciółka”, 
„Pani Domu”) wciąż lubi korzystać ze 
starych przepiśników mam i babć, młod-

sza – „Tina”, „Naj”, „Olivia” – chętniej sięga 
po potrawy fit. Ale zarówno te starsze, 
jak i młodsze coraz bardziej otwierają 
się na dania, które zawierają składniki 
łagodzące różne dolegliwości, podnoszą-
ce odporność, wspierające trawienie, za-
pewniające stabilny sen i dobry nastrój. 
Coraz częściej na stronach kulinarnych 
pojawiają się też potrawy wege albo są 
prezentowane w dwóch wersjach: trady-
cyjnej i wegańskiej. Zauważa się również 
trend upraszczania przepisów tak, by 
można było wykonać potrawy w krót-
szym czasie, np. ciasta na gotowych 
spodach, korzystanie z mrożonek oraz 
więcej dań lekkich jak sałatki. 
O to, aby proporcje pomiędzy tradycją 
a nowoczesnością były zachowane 
w sposób szczególny, dbają zespoły 
redagujące pisma typowo kulinarne. – 
Staramy się zachować równowagę. Tu 
jednak wiele zależy od tytułu. W „Siel-
skiej Kuchni” zdecydowanie przeważają 
przepisy na tradycyjnie dania, które 
pamiętamy z kuchni naszych mam 
i babć, choć w wielu można odnaleźć 
tzw. współczesny powiew świeżości. 
W piśmie „Moje Gotowanie” natomiast 
przeważają pomysły na bardziej nowo-
czesne dania, które są odzwierciedle-
niem kulinarnych trendów – tu częściej 
pojawiają się zagraniczne produkty 
oraz przepisy na dania z kuchni całego 
świata. Jednak w okresie świąt (Wiel-
kanoc, Boże Narodzenie) także „Moje 
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Gotowanie” prezentuje więcej takich 
przepisów, które są w naszych domach 
od pokoleń – mówi Katarzyna Błońska, 
redaktor naczelna „Moje Gotowanie”, 
„Sielska Kuchnia” (Wydawnictwo Bur-
da). Zdradza również, jakie są najnowsze 
trendy w tematyce kulinarnej. – Więcej 
uwagi poświęca się tematyce zdrowot-
nej, dbając o to, by dania były pełnowar-
tościowe, z dużą ilością warzyw. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się teraz prze-
pisy wegetariańskie, dlatego w każdym 
wydaniu staramy się zaspokoić także 
te potrzeby Czytelników. Spory nacisk 
kładzie się na niemarnowanie żywności, 
odpowiedzią na to jest nasz znaczek 
„Zero waste”. Czytelnicy są teraz „kuli-
narnymi kosmopolitami”, dlatego mniej 
uwagi poświęca się tradycyjnej polskiej 
kuchni, więcej zaś światowej – uważa 
Katarzyna Błońska. 
– W kuchni, jak w każdej dziedzinie są 
mody, które chwilę trwają i przemijają. 
Niedawno w „Dobrych radach” przygo-
towywaliśmy materiał o daniach, które 
podbiły nasze serca w latach 90 XX w. 
Dziś nadal je jemy, ale w zupełnie innej, 
zdrowszej wersji. Używamy do gotowa-
nia mniej tłuszczu. Zagęszczamy sosy 
i zupy zdrowiej, czyli zamiast zasmażki 
dodajemy np. zmiksowane warzywa lub 
orzechy, a nie mąkę. W latach np. 90.  
ub.w. fascynowały nas dania orientalne, 
bo pojawiały się restauracje chińskie czy 
wietnamskie. Teraz czytelnicy szuka-
ją przepisów na dania z warzyw, bez 
mięsa, bez mleka i jajek. Mamy większą 
świadomość jedzenia, co wpływa na to, 
jak gotujemy – przekonuje Ewa Basiń-
ska, redaktor działu kulinarnego „Dobre 

Rady” (Wydawnictwo Burda). – Szanuje-
my tradycję, dlatego często pokazujemy 
dania, które znamy. Chcemy jednak 
zmienić nieco podejście do kuchni, by 
była ona za każdym razem atrakcyjna. 
Z tego powodu staramy się urozmaicać 
znane już przepisy. Czasem wystarczy 
dodać szczyptę nowej przyprawy lub 
zmienić rodzaj mleka, by potrawa zyska-
ła na atrakcyjności. Kulinarne nowości 
pojawiają się rzadko, ale nie dlatego, że 
ich nie dostrzegamy, ale raczej dlatego, 
że nasi czytelnicy nie akceptują wszyst-
kich nowinek – dodaje. 

PrzePis na wagę złota

Przez lata najlepsi szefowie kuchni 
strzegli swoich przepisów jak oka 
w głowie. Do dziś zresztą kulinarni 
mistrzowie niechętnie dzielą się swoimi 
sekretami zawodowymi. Jednak co jakiś 
czas decydują się uchylić rąbka tajem-
nicy – dzięki temu ich porady możemy 
znaleźć m.in. na łamach czasopism. 
Czytelniczki i czytelnicy cenią sobie te 
fachowe porady, a najlepsze przepisy są 
pieczołowicie przechowywane. 
– Czytelniczki „Claudii” korzystają 
chętnie z naszych przepisów, ale na stro-
nach kulinarnych oczekują zaskoczeń. 
Dlatego staramy się spełnić te marzenia, 
przygotowując inspiracje przepisy, wy-
powiedzi ciekawych kucharzy, a przede 
wszystkim oryginalne zdjęcia. Współ-
pracujemy z fotografami kulinarnymi 
albo szukamy nietuzinkowych zdjęć 
w agencjach foodowych. Nasze czytel-
niczki często powtarzają, że korzystają 
z tych przepisów, część z nich nawet 

| rYNeK prasoWY

je kolekcjonuje. Podkreślają, że cenią 
rubryki poświęcone jedzeniu za ory-
ginalność i niebanalność. Czytelniczki 
doceniają, że nasze propozycje wpisują 
się w zdrowe trendy żywieniowe – 
zamieszczamy przepisy wegetariańskie 
i wegańskie. Na życzenie czytelniczek 
zamieszczamy informacje o nowinkach 
– np. o modnych kiszonkach, akceso-
riach, które ułatwiają pracę podczas 
przygotowania posiłków, albo proste 
triki, co i jak zrobić, by danie się udało. 
Pokazujemy, że gotowanie to może 
być wspólnie spędzony dobrze czas, że 
gotowanie ma w sobie element zabawy. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się 
rubryka „Mistrzowskie Danie”, w któ-
rej co miesiąc inny znany specjalista 
w dziedzinie kulinariów – np. kucharz/
rka, bloger/ka, laureat/tka konkursów 
kulinarnych, dietetyk/czka czy wła-
ściciel/ka restauracji przedstawia prze-
pis na swoje ulubione danie, opowiada 
osobiste historie z nim związane – mówi 
Anna Dmowska, zastępca redaktor 
naczelnej oraz szefowa działu Kuchnia 
w „Claudii” (Wydawnictwo Burda).
– Według mnie czytelnicy groma-
dzą przepisy, które szczególnie im się 
podobają oraz dzielą się nimi z rodziną 
i znajomymi. Autorami zarówno przepi-
sów, jaki i zdjęć w magazynach interak-
tywnych są czytelnicy. Stawiamy raczej 
na tradycyjne, sprawdzone dania, które 
zasmakują całej rodzinie, ale publiku-
jemy też kulinarne nowości. Tematyka 
kulinarna zmienia się na przestrzeni lat, 
dużą zmianę obserwujemy od początku 
pandemii. Popularnością cieszą przepisy 
na domowe wędliny, pieczywo, sałatki 
czy przetwory. Mamy portal przyslij-
przepis.pl, na którym użytkownicy 
dzielą się swoimi ulubionymi przepisami, 
jesteśmy aktywni na FB czy Insta-
gramie – dodaje Anetta Sokołowska, 
redaktor naczelna „Przyślij Przepis!” 
(Wydawnictwo Burda). 
Ewa Basińska, redaktor działu kuli-
narnego „Dobre Rady” (Wydawnictwo 
Burda) mówi, że czytelniczki i czytel-
nicy „Dobrych Rad” nadal kolekcjo-
nują przepisy. – Niektórzy zbierają je 
w albumy. Wielu przysyła nam zdjęcia 
swoich „książek kucharskich”, tworzo-
nych przez lata z naszych przepisów. 
Mamy od czasu do czasu prośby, by 

W czasie okupacji, w warunkach skrajnej reglamentacji żywności, ukazała 
się w Krakowie książka Elżbiety Kiewnarskiej „109 potraw” (1940), podająca 
m.in. przepis na zupę rybną bez ryby. Podobne przepisy były zamieszczane 
także w prasie. Duże kłopoty z dostępem do żywności występowały także 
w latach 50. XX w. – „Poradnik Dobrej Gospodyni” z 1954 roku zalecał, po 
odpowiednim przygotowaniu, wykorzystanie w kuchni obierek z jabłek 
i ziemniaków. W okresie PRL-u książki kucharskie i porady kulinarne 
ukazujące się na łamach prasy, z powodu trudności z nabyciem niektórych 
składników, proponowały np. wszechstronne wykorzystywanie ziem-

niaków, także do ciast i tortów. Wiele przepisów traktowało o potrawach 
mącznych i warzywnych.
źródło: wikipedia.org
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jakąś recepturę przysłać indywidualnie lub powtórzyć w naszym piśmie. 
Kierujemy się zasadą, by dania były z produktów sezonowych i takich, 
które można kupić w każdym warzywniaku czy sklepie spożywczym. 
Z zasady unikamy egzotycznych składników, które są drogie lub trudno 
dostępne. Jeśli się pojawiają na łamach „Dobrych Rad”, to w charakterze 
ciekawostki lub bardzo specjalnego dodatku. Czasem czytelnicy proszą 
o jakieś specjalne przepisy i wtedy uwzględniamy ich sugestie, np. do-
tyczące bardziej oryginalnych składników. Chcemy przybliżać również 
kuchnie regionalne, wtedy o przepisy prosimy osoby, które zajmują się 
kuchnią regionalną, np. gospodynie z kół gospodyń. Często prezentuje-
my rady profesjonalnych kucharzy, tych słynnych, i tych mniej znanych 
z mediów. Pilnujemy, by zdjęcia potraw były apetyczne, a dania wyglą-
dały jak najbardziej domowo – zapewnia. 
Urszula Zubczyńska, redaktor naczelna redakcji dwutygodników po-
radnikowych „Przyjaciółka”, „Pani Domu”, „Tina”, „Naj” oraz miesięcznika 
„Olivia” (Wydawnictwo Bauer) uważa natomiast, że przepisy zbierają 
starsze czytelniczki, przyzwyczajone do tego przez lata. Te młodsze 
wykorzystują je z doskoku, wybiórczo, zamiennie z przepisami z blogów 
internetowych. – W naszych tytułach strony kulinarne są bardzo różno-
rodne, kulinaria zawsze dostosowane do pór roku, ale i okoliczności (np. 
obecnie dania kuchni ukraińskiej w „Pani Domu”). Przy wielu tematach 
współpracujemy z ekspertami kulinarnymi np. w „Tinie” z Tomaszem 
Jakubiakiem, w „Pani Domu” z Robertem Sową, w „Olivii” z blogerkami 
kulinarnymi, tu także jest stały felieton Bartka Kieżuna, znanego bloge-
ra i eksperta od kuchni śródziemnomorskiej. Korzystamy też z przepi-
sów przesyłanych przez czytelniczki, jak to się dzieje często w rubryce 
„Jak u mamy” w „Przyjaciółce” – mówi Urszula Zubczyńska. 
Zdaniem Joanny Kadej-Krzyczkowskiej, redaktor naczelnej „100 Rad” 
(Wydawnictwo Bauer) większość czytelniczek zbiera albo przepisy 
tematyczne, jeśli dotyczą ich ulubionego produktu, typu 5 nietypowych 
dań z kurczaka albo te, które szczególnie im się spodobały i zamierzają je 
wykorzystać w przyszłości. – Chyba minęły już czasy, kiedy czytelniczki 
gromadziły całe strony kulinarne. Oczywiście nadal wymieniają się 
nimi z najbliższymi – sąsiadkami, koleżankami, rodziną Z badań, listów, 
wiemy jakie tematy interesują nasze czytelniczki. Czasem dostajemy też 
listy z prośbami o konkretny rodzaj przepisów (np. na bezglutenowe cia-
sta) najczęściej w sytuacjach, gdy okazało się, że takie dania są potrzebne, 
bo u kogoś z najbliższej rodziny (zwykle są to wnuki) stwierdzono nieto-
lerancję glutenu czy laktozy – mówi. 
– Czytelnicy wybierają i korzystają z tych przepisów, które w danej 
chwili wydają im się najbardziej interesujące, sezonowe, bądź są idealną 
odpowiedzią na aktualną zawartość lodówki czy spiżarni. W przypadku 
tytułów takich jak „Moje Gotowanie” czy „Sielska Kuchnia”, które mają 
duży format, sporą objętość, piękne zdjęcia i interesujące teksty o ponad-
czasowej, wiecznie żywej tematyce, większość Czytelników gromadzi 
wydania, traktując je jako kolekcję, do której się wraca. Czytelnicy dzielą 
się efektem swoich kulinarnych poczynań ze znajomymi, często także 
w mediach społecznościowych – zauważa Katarzyna Błońska, redaktor 
naczelna „Moje Gotowanie”, „Sielska Kuchnia” (Wydawnictwo Burda). – 
Współpracujemy z wieloma znanymi kucharzami, dietetykami, a także 
celebrytami kulinarnymi, którzy zawsze są na bieżąco, jeśli chodzi o ku-
linarne trendy. Autorami zdjęć są profesjonalni fotografowie. Pomysły 
czerpiemy także, śledząc zagraniczne kulinarne blogi, czytając książki, 
oglądając telewizyjne programy, odwiedzając restauracje, podróżując. 
Tematyka kulinarna jest w kręgu naszych zainteresowań nie tylko 
zawodowych, ale i prywatnych – dodaje.

KINGa szYMKIeWICz 
DarIUsz MatereK

wyBrane tytuły kulinarne

„Sól i Pieprz” to magazyn o ponad 20-letniej 
tradycji, dla nowoczesnych, pracujących 
kobiet, które mimo braku czasu chcą 
przygotowywać szybkie i smaczne posiłki 
za niewygórowaną cenę, a jednocześnie są 
bardzo wymagające. 

„Przyślij Przepis!”, to magazyn składający się 
wyłącznie z przepisów nadesłanych przez 
czytelników. Na łamach pisma każdy może 
pochwalić się swoim popisowym daniem 
i podzielić swoim kulinarnym doświadcze-
niem.

„Moje Gotowanie” łączy kuchnię tradycyjną 
z tą bardziej nowoczesną. Każdy czytelnik 
magazynu zawsze znajdzie w nim przepisy, 
które pozwolą mu szybko i sprawnie przy-
gotować codzienne i odświętne posiłki.
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Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni  
– w Polsce i na świecie.

Wkrótce wakacje
Nie ma już stanu 

epidemii
Obowiązujący dotąd w polsce stan epidemii zo-
stał zastąpiony stanem zagrożenia epidemiczne-
go. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 
16 maja br. w uzasadnieniu wskazano, że znie-
sienie stanu epidemii jest zasadne ze względu na 
poprawę stanu epidemiologicznego na obszarze 
polski, zmniejszenie gwałtownego rozprzestrze-
niania się zakażeń i zmniejszenie liczby osób 
hospitalizowanych. eksperci jednak ostrzegają, 
że epidemia cOVId-19 może wrócić jesienią. Maturzyści, którzy tradycyjnie w maju 

zdawali egzaminy, zakończyli rok szkol-
ny już 29 kwietnia br. dla pozostałych 
uczniów szkół podstawowych i średnich 
nauka będzie trwała do piątku 24 czerw-
ca br. potem nastąpi ponaddwumie-
sięczna (66 dni) przerwa wakacyjna. Rok 
szkolny 2022/2023 zostanie zainauguro-
wany w czwartek 1 września br. 

| polsKa I śWIat

Podwyżka stopy NBP

Rada polityki pieniężnej zdecydowała, że główna stopa 
NBp wzrośnie do 5,25 proc., tj. o 75 punktów bazowych 
(0,75 punktu procentowego). Od piątku 6 maja br. re-
ferencyjna stopa NBp wynosi 5,25 proc. To najwyższy 
poziom od grudnia 2008 r. Oznacza to m.in., że wzrosną 
raty kredytów mieszkaniowych. Niestety, eksperci prze-
widują, że na majowej podwyżce się nie skończy.

Rozdano Fryderyki

podczas gali w Szczecinie po raz 28. 
rozdano Fryderyki, czyli najważniejsze 
nagrody muzyczne w polsce. Frydery-
ka w kategorii artystka roku otrzymała 
daria zawiałow, a za artystę roku 
uznano Ralpha Kamińskiego. złotym 
Fryderykiem, który przyznawany jest 
za całokształt osiągnięć artystycz-
nych, nagrodzono zespół Republika. 
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aresztowany dziennikarz
Redaktor naczelny „Nowego Fokusa”, rosyjski dziennikarz Michaił 
afanasjew, został aresztowany po tym, jak opublikował informację, 
że 11 członków Rosyjskiej Straży Narodowej z chakasji odmówiło 
udziału w wojnie w Ukrainie. zarzucono mu szerzenie nieprawdzi-
wych informacji, za co w Rosji – zgodnie z nowym prawem – grozi 
długoletnie więzienie. podobne zarzuty postawiono jeszcze kilku 
rosyjskim dziennikarzom.

Nowe zadanie dla naczelnego
w połowie czerwca 2022 roku dean Baquet (na zdjęciu) przestanie być 
redaktorem naczelnym „New york Timesa”. pozostanie w wydawnictwie  
i będzie się zajmował projektem stypendialnym wspierającym lokalne 
dziennikarstwo śledcze w Stanach zjednoczonych. Baquet szefował dzien-
nikowi od 2014 r. i był pierwszym czarnoskórym dziennikarzem
na tym stanowisku.

Prasa na świecie

hakerzy z Korei płn.
powiązana z rządem Korei północnej grupa hakerów, nazywająca
siebie apT37, atakuje południowokoreańskich dziennikarzy, którzy 
relacjonują sytuację w kraju rządzonym przez dyktatora Kim dzong 
Una. wykorzystują do tego złośliwy kod o nazwie Goldbackdoor, który 
pozwala im wykradać informacje z komputerów pracowników mediów.

Wychodzą z rosji
amerykański koncern wydawniczy condé Nast po ponad dwudziestu 
latach zaprzestał działalności w Rosji. Koncern jest wydawcą m.in. 
takich czasopism, jak „Vogue”, „GQ”, „GQ Style”, „Glamour”, „ad” i „Ta-
tler” – wszystkie ukazywały się na rynku rosyjskim. Jak napisał dyrektor 
condé Nast, Roger lynch, powodem zaprzestania działalności były 
okrucieństwa Rosjan dokonywane na Ukraińcach. 
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press news

paweł Figurski oraz Jarosław Sidorowicz otrzymali Nagrodę im. dariusza Fikusa przyznawaną za „dziennikarstwo najwyższej 
próby". Kapituła wyróżniła ich za cykl ponad 30 tekstów pt. „afera daniela Obajtka” opublikowany w „Gazecie wyborczej”. 
w tegorocznym głosowaniu do Nagrody im. Fikusa kapituła wybrała trzy publikacje, które przeszły do finału spośród kilku-
dziesięciu zgłoszeń. Oprócz cyklu tekstów „afera daniela Obajtka", jurorzy nominowali cykl publikacji o układzie wrocławskim, 
będący efektem współpracy „Gazety wyborczej”, Oko.press i Fundacji Reporterów oraz artykuły Szymona Jadczaka i Mateusza 
Ratajczaka z wirtualnej polski o Łukaszu Mejzie.
laureaci tegorocznej Nagrody, dziennikarze „wyborczej” paweł Figurski i Jarosław Sidorowicz są autorami kilkudziesięciu tek-
stów dotyczących przeszłości i obecnej działalności prezesa Orlenu daniela Obajtka. za swoją pracę otrzymali również nagrodę 
Grand press w kategorii dziennikarstwo śledcze.

Debiut „Vogue polska 
living”
wydawnictwo Visteria, wydawca 
„Vogue polska”, wprowadziło na ry-
nek  magazyn poświęcony dizajnowi 
i wnętrzom – „Vogue polska living”. 
Teksty do „Vogue polska living” 
przygotowują zarówno dziennikarze 
głównej redakcji drukowanego „Vo-
gue’a”, jak i zewnętrzni współpracow-
nicy specjalizujący się w konkretnym 
temacie. 
Magazyn „Vogue polska living” kosz-
tuje 25 zł.

„Cry babies”  
nowy magazyn dla dzieci

wydawnictwo Media Service zawa-
da poszerzyło swoje portfolio o kolejny 
tytuł dedykowany dzieciom. pismo „cry 
Babies” zadebiutowało na rynku 24 maja 
br.
czasopismo jest przeznaczone głównie 
dla wielbicieli serialu dla dziewczynek 
„cry Babies Magic Tears”. zawiera stro-
ny pełne przygód, kolorowanek, prze-
pisów, majsterkowania, opisów świata 
zwierząt i kreatywnych gier, do zabawy 
w towarzystwie małych przyjaciół 
z magicznymi łzami, a także konkursy 
z nagrodami. do magazynu dołączona 
jest jedna z trzech figurek z bohaterka-
mi cry Babies.
Magazyn skierowany jest do dziewczy-
nek w wieku 3-7 lat. cena pisma wynosi 
12,99 zł.

Kobiety, które zmieniły bieg 
dziejów
Najwybitniejsze kobiety w dziejach świata są 
bohaterkami wydania specjalnego magazy-
nu „Świat wiedzy Historia” – „Kobiety które 
zmieniły bieg dziejów”. 
O ile podczas lektury podręczników do 
historii można odnieść wrażenie, że na prze-
strzeni wieków przedstawicielki płci pięknej 
były głównie obserwatorkami heroicznych 
wyczynów mężczyzn, tak w tym magazy-
nie na pierwszym planie są władczynie, 
które pociągały za sznurki, agentki, które 
zdobywały najpilniej strzeżone tajemnice 
(z miłości, w akcie zemsty, dla pieniędzy lub 
dobra ojczyzny), aktywistki walczące o prawa 
wyborcze, pisarki, malarki, aktorki, gwiazdy 
muzyki pop i astronautki, święte i kolabo-
rantki. Bohaterki są skrajnie różne, ale łączy 
je wspólny mianownik: każda z nich miała 
odwagę, by żyć po swojemu.
w magazynie czytelnicy znajdą mało znane 
fakty, niepublikowane dotąd zdjęcia i zwro-
ty akcji tak zaskakujące, że gdyby „Świat 
wiedzy” nie był magazynem popularnonauko-
wym, nie daliby im wiary.
Objętość 100 str., cena 11,99 zł. 

Dziennikarze „Gazety Wyborczej” laureatami  
prestiżowej Nagrody im. Fikusa
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SUDOKU graficzne
Wypełnij komórki obrazkami w taki sposób, by żaden z nich się nie powtarzał w każdym  

z wierszy w poziomie i w pionie, a także w wyodrębnionychpogrubionymi liniami fragmentach.
Wypełnij komórki obrazkami w taki sposób, by żaden z nich się nie powtarzał  

w każdym z wierszy w poziomie i w pionie, a także w wyodrębnionych pogrubionymi 
liniami fragmentach.



1 • 1 czerwca, Dzień . . . . . . . 
2 • Kawałki papieru o samoprzylepnych właściwościach
3 • Modelka ma ich całą szafę
4 • Rysowanie ich to bardzo ważne ćwiczenia w rozwoju motoryki małej
5 •  Czarno-białe obrazki, które można pomalować według wzoru lub własnego pomysłu
6 • Do zabawy z tą malowanką wystarczy pędzel i ....

KSIĄŻECZKI 
DLA DZIECI TO:

••••
ciekawy pomysł na prezent

••••
ćwiczenia dla małych rączek

••••
zabawa bez komputera, 

tabletu i smartfona
••••

rozwój wyobraźni 
i kreatywności

Zamów już dziś!

1 2 3

4

5

6

FANTASTYCZNA

DLA NAJMŁODSZYCH! 









cena: 12,99 zł
wydawca: Story House egmont sp. z o.o.

Miniseria	„FORTNITE	X	MARVEL:	WOJNA	ZEROWA”	to	gratka	dla	fanów	
Marvela	i Fortnite	–	uwielbianej	przez	dzieci	i młodzież	darmowej	gry	online.	
Premierę pierwszego zeszytu wydawnictwo Egmont zaplanowało na  
8 czerwca br. Seria składa się z pięciu zeszytów komiksowych. Każdy 
numer	będzie	zawierał	kod,	pozwalający	odblokować	cyfrowe	przedmioty	
związane	z uniwersum	Marvela	w grze	Fortnite.	Czytelnicy,	którzy	skom-
pletują wszystkie pięć kodów, otrzymają dodatkowy bonus.

cena: 13,99 zł
wydawca: Story House egmont sp. z o.o.

Mocy	przybywaj!	Magazyn	„He-Men	i Władcy	Wszechświata”	to	gratka	dla	
fanek	i fanów	serialu	pod	tym	samym	tytułem,	który	jest	dostępny	na	plat-
formie	Netflix.	W czasopiśmie,	oprócz	licznych	superaktywności	i cieka-
wostek związanych z historią Władców Wszechświata, czytelnicy znajdą 
także	komiks,	grę	planszową,	plakat	i maski	He-Mana	oraz	Szkieletora	
do	wycięcia.	Do	wydania	dołączony	jest	wyjątkowy	prezent	–	Miecz	Mocy	
o długości	33cm.	Magazyn	przeznaczony	dla	dzieci	powyżej	6	roku	życia.	

cena: 14,99 zł
wydawca: ediba polska Sp. z o.o.

Magazyn	„SuperThings.	Origins”	to	specjalne	wydanie	bestsellerowego	cza-
sopisma dla dzieci. Czytelnicy znajdą w nim ekskluzywne materiały o ulu-
bionych postaciach wyjątkowej serii. Na 36 kolorowych stronach czekają 
na	nich	kolekcjonerskie	informacje,	mini	plakaty	oraz	quizy,	dzięki	którym	
sprawdzą	swoją	wiedzę	na	temat	SuperThings!	Do	magazynu	dołączone	
są	2	figurki	SuperThings	z serii	pierwszej.	Wysyłka	losowa.

„FortNIte X MarVel:  
WoJNa zeroWa”

Magazyn he-Man i Władcy 
Wszechświata

Magazyn „superthings. origins” 











W SPRZEDAZY 
JUZ W CZERWCU!

ZBIERAJ NAKLEJKI Z OFICJALNEJ KOLEKCJI
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PATENTY PATENTY

Z metaanalizy opublikowanej 
w „European Journal of Epidemiology” 
wynika, że największe korzyści można 
odnieść, pijąc 3,5 filiżanki dziennie 
(obniżenie śmiertelności ze wszystkich 
przyczyn) lub 2,5 filiżanki dziennie 
(obniżenie śmiertelności z powodu 
chorób serca).

Jeśli chcesz trochę przyspieszyć 
odchudzanie, możesz sięgnać po 
HCA, substancję aktywną wyciągu  
z rośliny Garcinia cambogia. Szukaj 
takich suplementów, w których sto-
suje się ekstrakty standaryzowane, 
bo – jak w przypadku każdego 
suplementu – bardzo istotna jest 
znajomość dawki substancji aktyw-
nej. Dzięki wyciągom standaryzowa-
nym wiesz dokładnie, ile danej sub-
stancji zażywasz. I trzymaj się zale-
canej dawki!

CO W NUMERZE?
• Na okładce: Eva Longoria 

opowiada, jak codzienny  

trening wzmacnia nie tylko 

jej ciało, ale i umysł. 

• Szczepionka na HPV może 

Cię uchronić przed rakiem 

szyjki macicy.

• Nieśmiała introwertyczka 

też może odnieść sukces.

 • Spalaj kalorie jeszcze długo 

po treningu.

Czerniak może powstać z nowego 

znamienia na skórze, ale też  

uaktywnić się w już istniejącym 

pieprzyku pod wpływem promie-

niowania słonecznego albo jeszcze 

bardziej groźnego promieniowania 

ultrafioletowego stosowanego  

w solariach.

Co najmniej tyle przypadków raka szyjki 

macicy spowodowanych jest zakażeniem 

wirusem HPV.  Można się na niego zaszczepić.

Idź do urologa. Utrudnione 
oddawanie moczu, jak i nagłe 
parcie na pęcherz mogą 
być objawami problemów 
z prostatą. Tylko bez paniki:  
to może być zwykłe zapalenie 
stercza, a nie zaraz rak.

JEśLI MASZ PROBLEMY  
Z SIKANIEM...

 
CO W NUMERZE?

• Płaski, wyrzeźbiony brzuch 

w zasięgu ręki.

• Masz ponad 40 lat? Sprawdź, 

w jakiej jesteś formie.

• Skąd brać białko potrzebne  

do budowania mięśni?

• Kuchnia polowa: na czym 

gotować z dala od domu.

• Street workout - trening  

lepszy niż na siłce.

10%
Według badań prof. Heike Bruch tylko tyle 
amerykańskich pracowników osiąga stan 
„flow”. Oznacza to, że pozostałym brakuje 

koncentracji, energii do działania i są 
wypaleni zawodowo.

90%

Skąd wziąć HCA?

ODPUŚĆ SOBIE SOLARIUM

Ile kawy?



Niedawno wśród nowych serialowych 
tytułów pojawił się „Bunt!”, którego boha-
terami są wychowankowie ośrodka dla 
trudnej młodzieży. Ty należysz do pokolenia 
rodziców. 
– Tak, Małgosia Jurgowicz, którą gram, jest 
mamą Majki, dziewczyny, która zginęła 
w ośrodku wychowawczym. Pogrążona 
w ciężkiej depresji, zamyka się w domu, jest 
na samym dnie rozpaczy. Próbuje wrócić 
do normalności, ale bezskutecznie, jakby 
pod wodą próbowała złapać oddech. Jej mąż 
Radek, który jest wychowawcą młodzieży, 
stara się udźwignąć tę sytuację. Niestety, ich 
związek zaczyna się rozpadać. Małgosia nie 
rozumie, jak jej mąż może pracować w miej-
scu, w którym zginęło ich dziecko.  
Trudne relacje łączą ją z uwielbianym przez 
młodzież Wilkiem, którego gra Jan Wieczor-
kowski. 
– Małgosia nienawidzi Wilka. Wini go za 
śmierć swojej córki. Pojawienie się Wilka 
w ośrodku to dla niej dodatkowy cios i głów-
ny powód kryzysu w małżeństwie. Wokół 
śmierci Majki pojawia się wiele tajemniczych 
tropów. Nie do końca wiadomo, czy popełniła 
samobójstwo, czy ktoś jej w tym pomógł, czy 
był to nieszczęśliwy wypadek. Dużo pytań 
bez odpowiedzi. A rodzice wciąż muszą się 
mierzyć z trudną przeszłością, kiedy na jaw 
wychodzą nowe wątki i poszlaki. 
„Bunt!” to serial pełen młodzieńczej energii. 
Jak się czujesz w tej krainie młodości? 

– Niestety, akurat ja jestem odseparowana od 
młodzieży. Moim miejscem pracy jest hala, 

w której zbudowano mieszkanie Małgosi 
i Radka. Kiedy po kolejnej kłótni z mężem 
moja bohaterka wyszła wreszcie na miasto, 
poczułam się jak wampir, który wyszedł 
z krypty. Mój świat w serialu jest kompletnie 
inny – wyciszony, mroczny, pełen bólu, łez 
i cierpienia. 
Bunt ma wiele twarzy. Przeciwko czemu Ty 
się buntowałaś będąc nastolatką? 

– Nie buntowałam się (uśmiech – przyp. red.). 
Byłam typem karnym i grzecznym, piątkową 
uczennicą, która jeździła na oazy i słuchała 
się mamy. 
Nadal się nie buntujesz?  
Na pewno bardziej niż kiedyś. Jest we mnie 
dużo przekory. Wkurzają mnie na przykład 
niektóre schematy w mediach społeczno-
ściowych. Staram się być ostrożna w udo-
stępnianiu wszystkiego, co jest akurat na 
topie. Wolę też sama sprawdzić, czy ktoś jest 
fajny, kochany, wspaniały. Nie lubię wchodzić 
w oklepane klisze. Od wielu lat staram się też 
nie czytać recenzji o sobie, ani tych dobrych, 
ani złych. Prawda zawsze leży po środku. 
Człowiek nigdy nie jest ani tak beznadziejny, 
ani tak wspaniały. Niekoniecznie wszystko, 
co ludzie wymyślą, jest prawdą. Staram się 
nie spoczywać na laurach, tylko podejmować 
kolejne wyzwania i się rozwijać. 
W ogóle się nie irytujesz? Czy coś jest w sta-
nie wytrącić Cię z równowagi? 

– Długo tłumię emocje, ale jak już się nagro-
madzą, wybucham z całą mocą, a wtedy nie 
ma co zbierać, taką mam siłę. Po prostu mam 
długi zapłon (uśmiech – przyp. red.). Trudniej 

Jest we mnie 
dużo przekory
popularność przyniosły jej role w serialach „barwy szczęścia”, „ranczo”, 
„stulecie Winnych” czy „Na Wspólnej”. Dzieci natomiast pokochały za rolę elsy, 
której użyczyła głosu w animowanym filmie „Kraina lodu”. prywatnie lIDIa 
saDoWa, razem z mężem hubertem benedykciukiem, wychowuje trzech 
synów. Choć macierzyństwo jest bardzo absorbujące, aktorka znajduje czas 
na nowe wyzwania zawodowe. Jej najnowsza rola to Małgosia Jurgowicz, żona 
jednego z wychowawców w ośrodku dla trudnej młodzieży, w serialu tVN 
„bunt!”.  
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mi przychodzi walczyć o siebie. Za to w czy-
imś imieniu jestem w stanie czasem góry 
przenosić.  
Twoją skuteczność i zaangażowanie widać, 
gdy włączasz się w różne akcje charytatyw-
ne. A czy jako mama zawsze stajesz murem 
za swoimi synami? 

– Tak, ponieważ zależy mi, żeby czuli się 
bezpiecznie. Co nie oznacza, że akceptuję 
wszystko, co robią. Nie zgadzam się, by po-
stępowali źle. Chcę jednak, żeby niezależnie 
od wszystkiego, czuli się kochani. Na razie są 
mali, ale cały czas im powtarzam: „Kocham 
cię zawsze, kiedy jesteś grzeczny i niegrzecz-
ny. Kocham Cię za to, że jesteś”.  
Gdzie stawiasz granice?  
– Tłumaczę im, że trzeba być OK wobec ludzi. 
Że ich wolność kończy się tam, gdzie zaczyna 
się wolność drugiego człowieka. Uczę, że nie 
w każdym miejscu można się zachować tak 
jak w domu. Powtarzam, że nawet jeśli nie 
akceptuję tego czy innego zachowania, to ich 
nie skreślam. Kocham ich zawsze i to jest nie-
zmienne. Ale oni muszą pamiętać nie tylko 
o sobie, ale również o drugim człowieku. 
Wychowywanie gromadki dzieci z pewno-
ścią wymaga cierpliwości. Czego nauczyłaś 
się dzięki nim, co w sobie odkryłaś? 

– Dzieci nauczyły mnie asertywności. 
Wiele można gadać, ale i tak najważniejszy 
jest przykład. Staram się, żeby mogli brać 
przykład z mamy, która w kulturalny sposób 
potrafi powiedzieć „nie”. Chcę, żeby widzieli, 
że potrafię przyznać się do błędu i przepro-
sić kiedy trzeba. Nauczyłam się robić milion 
rzeczy jednocześnie, często w stresie i na 
skrajnym zmęczeniu. A także trochę bardziej 
walczyć o własne marzenia. Dzięki swoim 
dzieciom nabrałam odwagi, żeby żyć. 

rozMaWIaŁa eWa JaśKIeWICz/aKpa

Lidia Sadowa – polska aktorka teatral-

na, filmowa i dubbingowa. Ukończyła 

studia na Wydziale Aktorskim Akademii 

Teatralnej w Warszawie. Dużą popular-

ność, zwłaszcza wśród dzieci, przyniosła 

jej rola Elsy, której użyczyła głosu w pol-

skiej wersji językowej filmu animowane-

go „Kraina lodu”, a także rola w serialu 

telewizyjnym „Ranczo”. 
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Rynek po przejściach

Według raportu Kantar, Winning 
Omnichannel, 2022 Global E-Report 
w 2020 r. pandemia COVID-19 
i związane z nią ograniczenia 
mobilności konsumentów przełożyły 
się na dwucyfrowy wzrost 
sprzedaży produktów FMCG 
przeznaczonych do domowego 
użycia. Było jednak jasne, że nie jest 
to długotrwały trend, a fluktuacja 
wywołana była nadzwyczajnymi 
okolicznościami. Eksperci nie 
spodziewali się powtórzenia tego 
wyniku w 2021 r., jednak prognozy 
dla branży były niepewne, ponieważ 
trudno było przewidzieć, jak długo 
w poszczególnych częściach świata 
potrwają lockdowny, kiedy nastąpi 
pełne otwarcie gastronomii, czy 
i jak szybko konsumenci powrócą 
do dawnych nawyków – jak duża 
część zacznie znowu jeść i pić poza 
domem. Trudno też było prognozować 
czy i w jakim stopniu praca zdalna 
pozostanie powszechnym zjawiskiem.
Na początku ubiegłego roku analitycy 
Kantar spodziewali się, że wzrost 
konsumpcji domowej zwolni w skali 
globalnej z 10,6 proc. w 2020 r. do ok. 
2,2 proc. w 2021 r. – i rzeczywiście, 
wskaźnik ten ostatecznie wyniósł 
2,1 proc. Tak znaczne spowolnienie 
wiązało się w ich ocenie z faktem, 
że konsumpcja domowa rosła 
w roku pandemicznym głównie za 
sprawą ograniczenia możliwości 
konsumowania poza domem, na co 
wskazuje fakt, że producenci żywności 
i napojów odnotowali wówczas 
spadki sprzedaży łącznej w ujęciu 
wartościowym, choć sprzedaż in-home 
rosła.
Autorzy raportu Kantar, Winning 
Omnichannel, 2022 Global E-Report 
przyglądają się najważniejszym 

Globalny rynek szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych FMCG podlegał silnym wpływom pandemii 
CoVID-19, która zmieniła zachowania konsumentów. W 2020 r. nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży 
produktów konsumowanych w domu, kosztem konsumowanych „na mieście”. W 2021 r. ten trend 
wyhamował. Czego należy się spodziewać w 2022 r.? 

zjawiskom, jakie zachodziły na 
globalnym rynku produktów szybko 
zbywalnych. Omawiają globalne 
spowolnienie, zmiany zachowań 
konsumenckich oraz wpływ 
powrotu do „nowej normalności” na 
najważniejsze kategorie produktów 
FMCG.

gloBalne sPowolnienie

W 2021 r. wzrost sprzedaży 
produktów FMCG do konsumpcji 
domowej spowolnił we wszystkich 
regionach świata, przy czym 
w Europie Zachodniej odnotowano 
wręcz spadek sprzedaży. Wpływ 
pandemii COVID-19 był najsilniej 
odczuwalny w Ameryce Łacińskiej, 
Środkowym Wschodzie i Afryce 
oraz w Stanach Zjednoczonych, choć 
wszędzie sprzedaż była wyższa niż 
przed pandemią w 2019 r.
Ameryka Łacińska odczuła w 2021 
roku spowolnienie, jednak i tak była 
regionem o najwyższym wzroście 
sprzedaży – o 9,2 proc. r/r. Wiązało 
się to z faktem, że w tej części 
świata w ubiegłym roku wciąż 
obowiązywały lockdowny, szczególnie 
na kluczowych rynkach, takich jak 
Brazylia. Dodatkowo wzrost w ujęciu 
wartościowym wspierała wyższa niż 
gdzie indziej inflacja.
Rynek azjatycki charakteryzowała 
relatywnie niska dynamika – zarówno 
wzrost w 2020 r., jak i spadek rok 
później były niższe niż w pozostałych 
regionach.

zmienne trendy

Na samym początku pandemii 
obserwowaliśmy nienotowane od lat 
zachowania i nawyki konsumenckie – 

gromadzenie zapasów i przenoszenie 
konsumpcji w domowe zacisza 
spowodowały w ciągu zaledwie 
jednego kwartału 2020 r. wzrost 
średniej wartości koszyka zakupowego 
o ok. 22 proc. rok do roku. Z kolei 
lockdowny i lęk przed interakcjami 
społecznymi przełożyły się na 
niewielki spadek częstotliwości 
zakupów. Gwałtowne zmiany 
zachowań konsumenckich wywołały 
krótkotrwały skokowy wzrost 
wartości sprzedaży FMCG o ponad 12 
proc. rok do roku.
Wszystkie te fluktuacje łagodniały 
jednak w kolejnych kwartałach, 
wzrost średniej wartości koszyka 
zakupowego ulegał spowolnieniu, 
a wraz z nim wzrost wartości 
sprzedaży. W rezultacie dynamika 
łącznej sprzedaży produktów FMCG 
do konsumpcji domowej osiągała 
ujemne wartości w II oraz w IV kw. 
2021 r.

Prognozy wzrostu 

Zjawiskiem, które od pewnego czasu 
w dominującym stopniu kształtuje 
trendy na globalnym rynku FMCG, 
jest szybko rosnąca inflacja. 
Dotychczas przyczyny 
jej wybuchu były dobrze 
znane, a potencjalne 
skutki policzalne, jednak 
obecnie mamy do 
czynienia z kolejnymi 
zjawiskami, które 
będą mieć ogromny 
wpływ na 
globalną 
gospodarkę, 
a których 
przebieg 
nie sposób 
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REKLAMA

WyDATKi NA AlKohol BiJą rEKorDy

W ciągu 12 miesięcy, od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. Polacy 
wydali na alkohol rekordowe 40,4 mld zł, czyli 1,4 proc. więcej niż rok 
wcześniej – wynika z danych firmy NielseniQ opublikowanych przez 
serwis wyborcza.biz.

Dane NielsenIQ pokazują, że jeśli porównamy wolumen sprzedaży, to 
okaże się jednak, że od kwietnia zeszłego roku do marca br. nastąpił spa-
dek aż o 4,1 proc. Wynika z tego, że polscy konsumenci zaczęli stawiać 
na jakość, a nie ilość produktów alkoholowych. Na wyniki wpłynęła 
również podwyżka akcyzy, przez co za alkohol trzeba zapłacić więcej.
Jak czytamy w serwisie wyborcza.biz, kategoria piwa nadal pozostaje 
najpopularniejszą kategorią alkoholu w naszym kraju. W ciągu ostatnie-
go roku Polacy wydali na nie prawie 18 mld zł, czyli o 0,8 proc. mniej niż 
rok wcześniej. Wolumen sprzedaży piwa zmniejszył się zaś o 4,4 proc. 
Aktualnie przeciętny Polak wypija 97 litrów piwa rocznie.
Choć popularność piwa powoli, ale konsekwentnie maleje, to od kilku lat 
rośnie zainteresowanie segmentem piw bezalkoholowych. Producenci 
szacują, że w tym roku Polacy wydadzą na piwo bez procentów ponad 
1,3 mld zł, wobec 1,17 mld zł rok wcześniej. Branża liczy, że za kilka lat 
piwa bezalkoholowe będą odpowiadały w Polsce, podobnie jak w kra-
jach Europy Zachodniej, za 10 proc. rynku.

przewidzieć – to niezwykle 
surowe i stosowane na szeroką 
skalę lockdowny w Chinach, 
gdzie powraca pandemia, a także 
rozpędzająca się wojna w Ukrainie, 
która przede wszystkim wywróci 
globalny rynek surowców 
energetycznych oraz żywności.
Autorzy raportu Kantar starają 
się uwzględnić cały szereg 
różnych scenariuszy wzrostu 
globalnego rynku FMCG, 
wobec tak wielkiej niepewności 
poruszając się w zakresie od 0,6 do 
3,8 proc. Wskazują przy tym, że 
najprawdopodobniej rynek dóbr 
szybko zbywalnych będzie notował 
dalsze spowolnienie i w całym 
roku wzrost sprzedaży, po 
wyeliminowaniu wpływu inflacji, 
wyniesie ok. 1,3 proc. Zakładając, 
że ceny będą rosły we wszystkich 
regionach świata, oczekują, że 
w ujęciu wartościowym każdy  
1 proc. inflacji przełoży się na ok. 
0,6 proc. wzrostu sprzedaży FMCG.

WWW.WIaDoMosCIhaNDloWe.pl

Pomagamy robić biznes w branży FMCG

wiadomoscihandlowe.pl
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Przywództwo 
pełne 
współczucia
Współczucie niejednokrotnie przejawia się paradoksalnie 
w surowej i wymagającej postawie, podejmowaniu 
trudnych decyzji i ich konsekwentnym egzekwowaniu. 
Istotne, aby u podłoża takich zachowań tkwiły empatia 
oraz klarowność własnych pozytywnych intencji 
przekładanych na mądre działanie. to zadanie niełatwe, 
ale możliwe do zrealizowania. Jednak konieczny jest 
rozwój współczucia w kilku kluczowych wymiarach 
zaproponowanych przez paula Gilberta: mądrości, 
życzliwości, odwagi, zaangażowania/odpowiedzialności. 
przyjrzyjmy się im.

mądrość 

W jednej z firm dyrektor musiał zredukować liczbę regionów sprze-
dażowych. Zanim dokonał takiej poważnej zmiany, rozważył wnikli-
wie jej konsekwencje dla współpracowników. Poświęcił wiele czasu, 
by znaleźć rozwiązania korzystne dla wszystkich. I udało mu się. 
Mądrość to doświadczenie życiowe, dojrzałość i wgląd w „naturę rze-
czy”. Charakteryzują ją wysoka samoświadomość oraz dostrzeganie 
szerokiego kontekstu i współzależności zjawisk. To także uważność 
na siebie i innych, umiejętność dostrzegania i koncentracji na tym, 
co ważne, podejmowanie dobrych decyzji. Przejawami deficytów 
w obszarze mądrości mogą być np. brak refleksji nad własnym funk-
cjonowaniem, samozadowolenie i ignorancja, trudności z koncentracją 
uwagi i klarownym myśleniem, wewnętrzny zamęt, chaos.

życzliwość

Kierowniczka pewnego urzędu dołożyła starań, aby wprowadzić 
przyjazną, życzliwą atmosferę, zachęcała do wzajemnej pomocy 
i troski. Cel osiągnęła, bowiem atmosfera w kierowanym przez nią 
urzędzie była swobodna i przyjazna, a to pomagało rozładowywać 
napięcie związane z dużą ilością pracy. U podstaw życzliwości leży 
pozytywne nastawienie oraz intencja wzmacniania w ludziach tego, 
co najlepsze. Wyraża się ona m.in. w podmiotowym traktowaniu 
drugiego człowieka, pełnym empatii, troski i poszanowania jego czło-
wieczeństwa i godności. Zaprzeczeniem życzliwości jest na przykład 
skrajna koncentracja na celach i zadaniach, kosztem relacji z ludźmi. 
Może nawet przybierać postać mobbingu.

w „CharaKteraCh” pOlecaMy:

Na teMat

•	 Przywództwo	pełne	współczucia	

 dlaczego współczesny świat potrzebuje 
empatycznych liderów

•	 Czułość	dla	świata	

 Joachim Bauer w rozmowie z peterem 
Sporkiem wyjaśnia, jaki wpływ ma na nas 
kontakt z naturą

•	 Związek	chroni,	jeśli	jest	dobry	

 O tym, jak pandemia przetestowała nasze 
związki i życie intymne, z profesorem 
zbigniewem Izdebskim rozmawia dorota 
Krzemionka

psYCholoGIa I żYCIe 

•	 Poliamoria,	czyli	niewierność	
kontrolowana 

 co kryje się za związkami otwartymi 
i dlaczego się na nie decydujemy

•	 Szczęście	na	miarę	przekonań	

•	 Nie	jesteśmy	bogami	

 O poczuciu winy rodziców dzieci 
z niepełnosprawnościami

•	 Mózg	w szponach	gniewu	

 Skąd się bierze złość, co dzięki niej 
zyskujemy i kiedy może stać się naszym 
wrogiem

•	 Być	w MENSA,	czyli	czar	inteligencji	

•	 Jak	nie	pogrążyć	się	w niemocy?	

•	 Zmagania	z kryzysem	

 Jakie strategie radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych wykorzystujemy, gdy 
zmagamy się z lękiem 
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odwaga 

Przejawia się podejmowaniem trudnych decyzji i mierzeniem się z wy-
zwaniami, nawet mimo odczuwanego lęku. Towarzyszy jej branie odpo-
wiedzialności za siebie i za innych, ale też otwartość na informacje zwrot-
ne. Odważnym można być w sprawach małych i wielkich. Z kolei o braku 
odwagi świadczy choćby unikanie odpowiedzialności i podejmowania 
decyzji czy agresywno-obronna postawa „wiem lepiej”, której towarzyszy 
zamknięcie na informacje zwrotne z otoczenia. Może też przybierać formę 
bierności lub uległości dla „świętego spokoju”.

zaangażowanie i odPowiedzialność 

Wspominana już kierowniczka urzędu ma też taką cechę, że gdy ktoś 
z podwładnych nie radzi sobie z jakimś zadaniem, otwarcie i życzliwie 
z nim o tym rozmawia, stara się go wesprzeć. Współpracownicy twierdzą, 
że to ich motywuje i zachęca do działania. Zdarzyło się też, że pomagała 
znaleźć lepszą pracę tym, którzy nie mogli się odnaleźć w pracy urzędni-
czej. A co szczególnie istotne, nawet ci, których musiała zwolnić, nie mieli 
do niej większych pretensji. Zatem zaangażowanie i odpowiedzialność 
to energia do działania, etyczne postępowanie, nastawienie na współ-
pracę i wspieranie innych. To także mądra wytrwałość i konsekwencja, 
łagodna dyscyplina i samodyscyplina w realizacji celów. Zaprzeczeniem 
takiej postawy będzie nieumiejętność współpracy, bierność, nieadekwatne 
działanie, obwinianie innych za własne błędy, manipulacji.

konteksty Przywództwa 

Dobre przywództwo jest wypadkową dojrzałości lidera, jego poglądów 
i przekonań, cech charakteru i umiejętności oraz sytuacji i systemu, 
w których działa. W dzisiejszej, złożonej rzeczywistości współczująca 
postawa lidera, jego wrażliwość oraz podejmowanie adekwatnych działań 
są niezbędnymi warunkami skuteczności w różnych kontekstach roli 
przywódczej. Przyjrzyjmy się więc podstawowym kontekstom przywódz-
twa: samoprzywództwu, przywództwu nieformalnemu oraz przywódz-
twu formalnemu.
Najistotniejszą cechą samoprzywództwa jest współczucie wobec siebie 
(ang. self-compassion). Przejawia się ono m.in. wzięciem odpowiedzialno-
ści za właściwe wykorzystywanie swojego potencjału. Według modelu 
samowspółczucia stworzonego przez Kristin Neff podstawą rozwoju tej 
umiejętności jest uważność, dzięki której poszerzamy samoświadomość 
i samopoznanie. Ona umożliwia nam głębsze poznanie własnych emocji, 
myśli, reakcji, ciągłe poznawanie różnych wymiarów własnej tożsamości. 
Dzięki współczuciu i życzliwej postawie wobec samych siebie jesteśmy 
w stanie przekraczać osobiste ograniczenia oraz odważnie konfrontować 
się z własnym cieniem, czyli tym wszystkim, czego w sobie nie akceptuje-
my lub nie chcemy zauważać. 
W tym kontekście Kristin Neff mówi o wspólnocie człowieczeństwa. 
Wszyscy doświadczamy trudności, cierpimy, popełniamy błędy. Powin-
niśmy o tym pamiętać, ale nie po to, aby bagatelizować problemy czy też 
zbytnio sobie pobłażać. Taka pamięć ma raczej złagodzić wewnętrzny głos 
nadmiernie surowego krytyka, perfekcjonisty, który może wywoływać 
nadmierny stres i w efekcie paraliżować skuteczne działanie. Chodzi o to, 
abyśmy traktowali samych siebie z taką samą życzliwością, z jaką traktu-
jemy naszych przyjaciół.

Wiesława serkowska

ztwo 
pełne 
współczucia

Jak poradzić sobie po 
rozstaniu? poradnik 
samoopieki

Jak rozpoznać, czy dany sposób myślenia 
nam nie służy? Możemy zadać sobie pięć 
pytań zdrowego myślenia: 
1. czy moja myśl jest oparta na oczywi-

stych faktach? (By lepiej zrozumieć, 
czym jest fakt, pomyśl o nim jak o bez-
dyskusyjnym, obiektywnym dowodzie, 
który zostałby przyjęty, np. w sądzie). 

2. czy ta myśl pomaga mi chronić moje 
życie i zdrowie? (zdrowie w szerszym 
rozumieniu – także psychicznym) .

3. czy dzięki tej myśli odczuwam emocje, 
które chcę odczuwać? 

4. czy ta myśl pomaga mi osiągać moje 
cele?

 5. czy ta myśl pomaga mi utrzymywać 
dobre relacje z innymi ludźmi?

Ewa Kruchowska

lekcja zdrowej 
asertywności. Jak uczyć 
dziecko stawiania granic?

„Nie przeproszę go. On mnie pierwszy 
popchnął! Ja mu nic nie zrobiłem. wsze-
dłem tylko do pokoju. a on mnie zaczął 
wyrzucać i mówić, że mu przeszkadzam. 
popchnął mnie, to mu oddałem”. 
Mylnym założeniem jest, że za każdą 
krzywdę należy przeprosić. Sytuacja, 
w której znalazło się dziecko, może 
zostać przez rodziców mylnie zrozumia-
na. powiedzenie „przepraszam” komuś, 
kto przed chwilą mnie obraził, uderzył, 
wyrządził mi szkodę, a ja stanąłem 
w obronie siebie lub swojej własności, 
mija się z celem. To przymus i narracja 
z poziomu władzy – „tak należy”, „ludzie się 
tak umówili”.
Agnieszka Gąstoł

treNING psYCholoGICzNY

•	 Jak	poradzić	sobie	po	rozstaniu?	

•	 Lekcje	zdrowej	asertywności	

 Jak nauczyć dziecko stawiania granic

poraDNIK pozYtYWNeGo MYśleNIa

•	 Jak	wypocząć	na	urlopie?	

•	 Kiedy	życie	jest	polem	bitwy	

 Natalia de Barbaro
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Dar prosto z serca
Tego dnia na parkingu biurowca Kolportera podjechał am-

bulans RCKiK. Pracownicy firm mających siedziby przy  
ul. Zagnańskiej 61 w Kielcach ustawili się w długiej kolejce, 
by oddać krew.
– Do akcji zgłosiło się ponad 30 osób, z czego 25 zostało za-
kwalifikowanych i mogło bez przeszkód oddać krew. Każda 
kropla krwi jest dla nas na wagę złota, zapotrzebowanie na 
nią jest bowiem ogromne. Cieszymy się, że udało nam się 
zebrać ponad 11 litrów tego drogocennego daru, a sama akcja 
przebiegła w bardzo miłej atmosferze – podsumowuje akcję 
lekarz med. Jacek Karwicki, kierownik Działu Dawców 
i Pobrań RCKiK w Kielcach.
– To była bardzo nietypowa akcja. Pierwsza po trzyletniej 
przerwie, w wolnym od pandemicznych obostrzeń świecie. 
I przede wszystkim pierwszy raz w historii była to akcja 
dedykowana choremu dziecku jednej z naszych pracow-
nic. Cieszy nas, że nasz apel do pracowników o przyłącze-
nie się do akcji nie przeszedł bez echa – zdradza Dariusz 
Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – Wiemy, że wśród 
nas znajduje się wielu Honorowych Dawców Krwi, któ-
rzy oddają krew systematycznie, ale jak sami twierdzą 
cenią sobie organizowane przez nas akcje, są one bowiem 

„podaruj krew – ratuj życie amelki” – pod taką nazwą w piątek, 13 maja 2022 roku, odbyła się 
akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana przez firmę Kolporter i regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

| aKtUalNośCI

przeprowadzane bardzo sprawnie, a dzięki temu, że są na 
terenie firmy, mają możliwość pracy do ostatniego momen-
tu przed donacją. Wielu z nich z samego rana stawiło się 
do akcji. Jednak tym razem największą grupę chętnych 
stanowili pracownicy, którzy kierując się porywem serca, 
chcieli pomóc chorej na białaczkę Amelce. Jej mama od lat 
pracuje w jednej z powiązanych z Kolporterem spółek i jest 
przez wiele osób znana i ceniona. Choroba, która dosięga 
kogoś z bliskiego nam otoczenia, kogoś, kogo znamy, jest 
często niesamowitym bodźcem do działania. Nawet jeśli 
nie jesteśmy do czegoś przekonani czy po prostu boimy 
się, chęć czynienia dobra zwycięża. I to zaowocowało, bo do 
akcji zgłosiło się wielu pracowników, którzy wcześniej nie 
oddawali krwi. Wszystkim im bardzo dziękujemy! – mówi 
Dariusz Materek.
Kolporter współpracuje z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach od 2015 roku. 
W ciągu 7 lat zostało zorganizowanych 14 akcji honorowe-
go oddawania krwi. Przez te lata ponad 390 razy pracow-
nicy stawiali się w ambulansie RCKiK z chęcią udziału 
w akcjach, a 269 razy wzięli w nich czynny udział, oddając 
łącznie 121,05l drogocennego daru.

KINGa szYMKIeWICz
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W JEDNEJ!

Tyle się pisze 
o Eurowizji, a nikt 
nie zapyta, dla-
czego pominięto 

śpiewającą siostrę Cristinę, któ-
ra przecież mogła reprezentować 
Watykan?!

(Włochy, besti.it)

  
Znany polityk: „Śmiejecie się ze 

mnie, ponieważ jestem inny, a ja 
rżę z was, bo jesteście tacy sami”.

(Włochy, facciabuco.com)

  
Pchając się do polityki, nie za-

pominaj, że wyższość kandydata 

inteligentnego nad głupim jest ta-
ka, że mądry zawsze może udać 
kretyna, a odwrotnie już nie.

(Włochy, facciabuco.com)

  
Szczególnie w trudnych chwi-

lach pamiętajcie, że człowiek ma 
dwoje uszu i jedne usta po to, żeby 
więcej słuchać, niż mówić.

(Włochy, facciabuco.com)

  
– Jak wygląda rzymski zegar?
– Zamiast godzin ma napisy: „te-

raz”, „niebawem”, „jeszcze chwila” 
i „nie pali się”.

(Włochy, besti.it)

  
Facet wymamrotał kiedyś parę 

słów w kościele. Po chwili był żo-
naty. Rok później wymamrotał pa-
rę słów przez sen... Po chwili był 
już po rozwodzie!

(W. Brytania, Joke Book)

  
W związku ze zbliżającymi się 

wakacjami pilnie szukam nieodwza-
jemnionej miłości, która pozwoli mi 
szybko schudnąć.

(Włochy, besti.it)
  

Kobiety i faceci inaczej reagują 
na nagość. Gdy goły facet wpada 

do toalety dla kobiet, panie wyzy-
wają go od zboczeńców. Jeśli na-
ga pani zawita do męskiej toalety, 
jest witana z honorami...

(Włochy, facciabuco.com)

  
Odkąd prąd tak szalenie podro-

żał, to kiedy przepali mi się żarów-
ka, zamiast ją wymieniać, podzi-
wiam jej empatię.

(Włochy, besti.it)

  
Sekret wieloletnich udanych 

stosunków z niektórymi osobami 
polega na tym, żeby ich unikać.

(Włochy, facciabuco.com)

EUROWIZJA 2022. Jury Ukrainy nie 
przyznało Krystianowi Ochmanowi  
ani jednego punktu

ŚLEDZTWO. W Kongresie odbyła się 
pierwsza od pół wieku debata na te-
mat UFO.

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE 
WRACA. Od września nasze dzieci 
będą uczyć się strzelania.

ZNOWU ZDROŻAŁA. Za litr benzyny 
płacimy już ponad 7 złotych.

EKSPERYMENT. Na Warmii i Mazu-
rach uczestnicy programu bezwarun-
kowego dochodu podstawowego ma-
ją dostawać 1300 zł miesięcznie…

PRZERWA NA REKLAMĘ…

Najbardziej znana restauratorka w Polsce 
Magdalena Gessler (68 l.) oferuje menu 
na komunię. Pudelek napisał, że najdroż-
sza opcja to 178 złotych za jednego gościa. 
„(...) Menu prezentuje się ciekawie (...). Jako 
przystawkę możecie wybrać świeży szpinak 
z dressingiem z granatu z karmelizowanym 
serem owczym, młode buraczki zapiekane 
z kozim serem i mascarpone z rozmarynem 
lub tatar ze śledzia z orzechami i imbirem na 
miodowym pumperniklu. Jeśli chodzi o dania 
główne, za tę kwotę ekipa Gessler sprezentuje 
wam bursztynowy rosół uperfumowany z koł-
dunami jagnięcymi, mleczną cielęcinę sous-

-vide w kremowym sosie z białych trufli i su-
ma na pęczotto grzybowym. Na deser, między 
rozmowami z ciociami i kuzynami, możecie 
skonsumować królewski tort Beza Pavlova 
z truskawkami, kremem amaretto i bezą wło-
ską oraz tort szwarcwaldzki z gorzką czeko-
ladą i wiśniami (...). Są też opcje za 148 zło-
tych od osoby oraz 135 złotych od osoby. 
Najciekawszymi pozycjami będą tu na pew-
no carpaccio ze schabu sous-vide na musie 
chrzanowym z żurawiną, pieczony łosoś z so-
sem maślano-orzechowym, tatar z polędwicy 
wołowej na staropolskim razowcu z maryno-
waną kurką, carpaccio z buraka z roszpon-
ką i serem kozim czy turbot z sosem cytry-
nowym na kremowym risotto z pomidorkami 
cherry i groszkiem cukrowym (...)”.

  
Nasza noblistka Olga Tokarczuk (60 l.) 

podczas festiwalu pisarskiego w Jerozolimie 
odniosła się do wydarzeń, które obecnie ma-
ją miejsce za naszą wschodnią granicą. – Po-

lacy podzielają ukraińskie poczucie zagroże-

nia, jakie Rosja niesie dla wolnego świata. 

Polski rząd od lat ostrzegał przed ryzykiem, 

jakie niesie rosyjska agresja. Nikt nie mógł 

sobie wyobrazić, że ta wojna będzie tak okrut-

na, tak anachroniczna; przywodzi na myśl 

okropne obrazy drugiej wojny światowej. To-
karczuk mówiła też o ogromnej skali pomo-
cy Polaków dla uchodźców z Ukrainy. – Nie 

znam nikogo, kto by nie ugościł ich u siebie 

lub w jakiś sposób nie pomógł – zaznaczy-
ła noblistka. Słowa Tokarczuk były cytowa-
ne przez światowe media, m.in. przez bry-
tyjski dziennik „Independent”, amerykańską 

stację ABC News, gazetę „New York Post”, 
a nawet arabską stację Al-Dżazira czy indyj-
ski dziennik „The Economic Times”.

  
Według portalu Pomponik Agata Mły-

narska (57  l.) cieszy się, że jej młodszy 
syn Tadzio poszedł w ślady znanego dziad-
ka Wojciecha Młynarskiego i został artystą. 
„(...) Tadeusz Kieniewicz na co dzień miesz-
ka w Los Angeles, gdzie pracuje jako ope-
rator filmowy. Tuż przed pandemią korona-
wirusa wziął za oceanem ślub z Sylwią (...). 
Teraz Tadzio przyleciał do Polski z żoną od-
wiedzić bliskich. Znana mama postanowiła 
pochwalić się tym faktem w sieci i udostępni-
ła zdjęcia z rodzinnego spotkania. Napisała, 
że jest zachwycona synem i synową, z któ-
rą już zdążyła się zaprzyjaźnić. – W katego-

rii szczęście jest to level pro! Pierwszy raz od 

ślubu w Los Angeles, wyboru własnej, trud-

nej, ale bardzo świadomej drogi, mój młodszy 

syn i jego wspaniała żona zawitali do nas na 

wspólne pięć dni. Tadeusz znalazł je w po-

dróży między kontynentami, realizując kolej-

ny film (...). Zapracowany syn gwiazdy nieba-
wem rusza na zachód, gdzie będzie pracował 
nad kolejną ambitną produkcją. Znana mama 
trzyma kciuki za jego sukcesy, cieszy się, że 
Tadzio poszedł własną drogą i realizuje się 

na własnych zasadach, wiodąc mądre i cie-

kawe życie (...)”.
  

Aktorka Joanna Kulig (39 l.) pojawi się 
w kolejnej hollywoodzkiej produkcji, komedii 
romantycznej „She Came To Me”. Data premie-
ry filmu nie jest jeszcze znana. Magazyn Viva! 
napisał, że po zdobyciu uznania krytyków i roli 
w nominowanej do Oscara „Zimnej wojnie” Ku-
lig zainteresowało się również Hollywood, a ona 
sama otrzymała wiele propozycji współpracy 
z zagranicznymi twórcami. „Jest także szczę-
śliwą i spełnioną mamą, która z powodzeniem 
łączy obowiązki zawodowe z macierzyństwem. 
– Ustaliłam sama ze sobą, że 70 proc. czasu 

przeznaczam na dom, a 30 na pracę. Na ra-

zie to zdaje egzamin – mówiła (...). W nowym 
filmie wystąpi u boku takich sław, jak między 
innymi Anne Hathaway, Matthew Broderick, 
Marisa Tomei czy Tahar Rahim (...). Na razie 
w swoich mediach społecznościowych aktorka 
udostępniła zdjęcia z planu, na których pozuje 
wraz z członkami obsady i ekipy filmowej (...). 
Pod postem aktorki nie zabrakło gratulacji od 
kolegów i koleżanek z branży. Złożyli je mię-
dzy innymi Joanna Moro, Karolina Korwin-Pio-
trowska, Piotr Adamczyk, Maciej Musiałowski 
czy Maciej Zakościelny (...)”.

KGB
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Kongres Usa chce wzorem Kanady wprowadzić odpisy od podatku  
na subskrypcje wydawców
Jak podaje serwis Nieman Journalism lab, powołując się na dane Kanadyjskiej agencji podatkowej, w pierwszym roku 
obowiązywania tam ulgi podatkowej pozwalającej odliczyć część kosztów subskrypcji newsów skorzystało 302 tys. po-
datników. Średnia wysokość takiego zwrotu wyniosła 36 dol., co odpowiada 240 dol. wydanym na subskrypcje cyfrowe. 
w Kanadzie jest ponad 27 mln podatników.
podobną ulgę podatkową zamierzają wprowadzić Stany zjednoczone, ale ma być wyższa. Gdy ponad dwa lata temu 
rząd Kanady wprowadzał ulgę na subskrypcje, uzasadniał ją potrzebą dofinansowania niezależnych mediów ze wzglę-
du na ich rolę w budowaniu demokracji. Kanadyjczycy otrzymują zwrot 15 proc. wydatków poniesionych za subskrypcję 
tzw. digital news z listy mediów ogłaszanej przez rząd (muszą tworzyć oryginalne treści i zatrudniać minimum  
2 dziennikarzy). wartość kanadyjskiego odpisu nie może przekroczyć 500 dol. kanadyjskich rocznie. program wsparcia 
mediów m.in. poprzez ulgi podatkowe dla subskrybentów ma potrwać pięć lat. Nad podobną ulgą dla subskrybentów 
newsów pracuje amerykański Kongres. projekt local Journalism Sustainability act zakłada, że w pierwszym roku 
wykupienia subskrypcji można będzie odpisać aż 80 proc. poniesionych wydatków, a w kolejnych czterech po 50 proc.

Wielka brytania chce zmusić 
platformy cyfrowe do płacenia 
wydawcom za treści
wielka Brytania jest kolejnym krajem, który zamierza 
zmusić gigantów technologicznych do płacenia wy-
dawcom wiadomości za ich treści. zgodnie z planami 
rządu sprawa będzie nadzorowana przez digital 
Markets Unit (dMU), wydział Urzędu ds. Konkurencji 
i Rynków, który rozpoczął działalność w zeszłym roku.
Brytyjski dMU otrzyma uprawnienia do „nadawania 
niektórym z najpotężniejszych firm «statusu rynku 
strategicznego»”. Taki status otrzyma niewielka 
liczba dużych firm, w tym Google i Meta (Facebook). 
Firmy o „strategicznym statusie rynkowym” będą 
miały „dostosowane kodeksy postępowania” zawie-
rające „wiążące wymogi dotyczące postępowania” 
w zakresie ich interakcji z użytkownikami i innymi 
firmami, w tym wydawcami.
w przypadku złamania zasad przez BigTechy pod-
legające regulacjom, dMU będzie mógł nakładać 
grzywny w wysokości nawet 10 proc. ich globalnych 
przychodów, natomiast kierownictwo tych firm może 
zostać ukarane „karami cywilnymi”.
Rządowy departament ds. cyfryzacji, Kultury, Me-
diów i Sportu (dcMS) twierdzi, że wymagania stawia-
ne firmom technologicznym „określą, w jaki sposób 
firmy dominujące powinny handlować z dostawcami 
treści, takimi jak wydawcy wiadomości”. dMU będzie 
miał uprawnienia do rozstrzygania sporów cenowych, 
tak aby dostawcy wiadomości otrzymywali godziwe 
wynagrodzenie za swoje treści online. 

Google uruchamia narzędzie  
do rozliczania się z wydawcami 
Koncern Google ogłosił, iż uruchamia narzędzie 
licencjonowania eNp (extended News previews), 
które jest dostępne w krajach, które dokonały 
implementacji art. 15 dyrektywy cyfrowej do pra-
wa krajowego. według doniesień agencji Reuters 
koncern podpisał już umowy, na mocy których 
będzie płacić ponad 300 wydawcom za używanie ich 
wiadomości, m.in. w Niemczech, Francji i czterech 
innych krajach Ue. To efekt przyjęcia trzy lata temu 
unijnych przepisów dotyczących praw autorskich, 
które nakładają na Google i inne platformy interne-
towe obowiązek płacenia muzykom, wykonawcom, 
autorom, wydawcom wiadomości i dziennikarzom za 
korzystanie z ich pracy.
w umowie eNp, w odróżnieniu od Google News 
Shwowcase (umowie, którą podpisała część wydaw-
ców, a która jest przedmiotem badania pod kątem 
naruszenia prawa antymonopolowego przez nie-
miecki Kartellamt – odpowiednik polskiego UOKiK) 
– Google wyraźnie odnosi się do art. 15 dyrektywy, 
przyznając tym samym, iż będzie respektował prawo 
pokrewne wydawców prasy.
To nie pierwsza inicjatywa Google, która zdaniem 
koncernu służy zaspokojeniu uzasadnionych rosz-
czeń wydawców w zakresie płacenia za wykorzysty-
wanie ich treści. Ich cechą jest jednak działanie na 
warunkach określonych przez koncern. Także i to 
narzędzie – eNp – musi być poddane ostrożnej anali-
zie, w zakresie zgodności z art. 15 dyrektywy i dobrze 
pojętym interesem branży wydawniczej.
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Najczęściej
cytowane media

W zestawieniu TOP 15 najczęściej 
cytowanych tytułów mediowych 
w Polsce niezmiennie największy udział 
ma prasa – 33%, reprezentowana przez 
takie media, jak „Rzeczpospolita”, „Super 
Express”, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik 
Gazeta Prawna” oraz „Fakt”. 

„rzeczPosPolita” znowu liderem

Liderem wśród tytułów prasowych 
niezmiennie pozostaje „Rzeczpospo-
lita”, na którą dziennikarze innych 
redakcji powoływali się 1,6 tys. razy. 
Drugie miejsce, z wynikiem ponad 1,2 
tys. cytowań, zajmuje „Super Express”. 
Natomiast podium zamyka „Gazeta Wy-
borcza”, która pojawiła się w 926 artyku-
łach pozostałych redakcji. Awans o pięć 
pozycji oraz wejście do marcowego 
zestawienia prasy zanotował „Forbes”. 
W rankingu tytułów prasowych marca 
2022 znalazła się także „Gazeta Polska”, 
która odnotowała wzrost o dziewięć 
pozycji. Tygodnik opublikował rozmowę 
z Jarosławem Kaczyńskim na temat 
trwającej wojny w Ukrainie, na którą 
licznie powoływały się pozostałe redak-
cje. Wicepremier w wywiadzie opo-
wiedział m.in. o swoim stanowisku na 
temat posiadania broni atomowej przez 
Polskę oraz o konieczności nałożenia 
sankcji na Rosję. 

tygodniki i dwutygodniki

W marcu pierwsze miejsce w rankingu 
tygodników i dwutygodników zajmuje 
„Gazeta Polska”. Na łamach tygodni-
ka ukazał się wywiad z Jarosławem 

Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) najbardziej opiniotwórczym 
medium marca 2022 r. jest onet z wynikiem 2 tys. cytowań w innych mediach. Na drugim miejscu 
znalazła się Wirtualna polska, na której informacje inne redakcje w kraju powoływały się 1,8 tys. razy, 
a podium zamyka „rzeczpospolita” z liczbą 1,6 tys. wzmianek w innych tytułach. 

statYstYKI | 

Kaczyńskim. Dzięki publikacji gazeta 
zanotowała awans aż o pięć pozy-
cji w rankingu. Na drugim miejscu 
znajduje się „VIVA! z liczbą cytowań 
242. Trzecie miejsce ponownie zajmuje 
tygodnik „Wprost”. 

miesięczniki i dwumiesięczniki

„Forbes” z wynikiem 345 cytowań 
utrzymuje pierwsze miejsce wśród 
najbardziej opiniotwórczych miesięcz-
ników i dwumiesięczników. Na drugie 
miejsce w marcu awansował miesięcz-
nik „Twój Styl” z liczbą 78 powołań, 
natomiast podium zamyka dwumie-
sięcznik branżowy „Press” wzmian-
kowany 65 razy. W zestawieniu 
podobnie jak w poprzednim miesiącu 
pojawił się magazyn „Perspektywy” 
(57). Awans do zestawienia zanotował 
także miesięcznik „Elle”, który w mar-
cu zajął piąte miejsce w rankingu. 

tytuły ekonomiczno–Biznesowe 

Na podium najbardziej opiniotwórczych 
tytułów prasowych o profilu ekonomicz-
no–biznesowym niezmiennie utrzymuje 
się „Rzeczpospolita”, która w marcu 
opublikowała rozmowę z ambasadorem 
USA w Polsce, Markiem Brzezinskim. 
Drugie miejsce zajmuje „Dziennik 
Gazeta Prawna”, na którą inne redak-
cje w kraju powoływały się między 
innymi w sprawie doniesień na temat 
sytuacji polskich zakładów produkcyj-
nych działających na terenie Ukrainy 
po wybuchu wojny. Na trzecie miejsce 
rankingu tytułów prasowych o profilu 
ekonomiczno–biznesowym awansował 
miesięcznik „Forbes”. 

opraC. GK

Źródło: IMM
Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów 
przez inne media przeprowadzono na podstawie 29 997 
przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i tele-
wizji oraz portali internetowych. Badanie dotyczy okresu 
1-31 marca 2022 roku.
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tytuł od nazwy jachtu

Tytuł gazety, założonej w 1965 r., pochodzi od nazwy jach-
tu, który w 1956 r. przetransportował Fidela Castro i 81 
innych partyzantów z Meksyku na kubańskie wybrzeże, 
rozpoczynając rewolucję kubańską. Samo słowo „Granma” 
w slangu oznacza „babcię” lub „babkę”. Gazeta powstała 
w wyniku połączenia dwóch lewicowych tytułów, o czym 
zadecydował Fidel Castro. Pierwszym był „Noticias de 
Hoy” („Dzisiejsze Aktualności”), codzienny organ Komu-
nistycznej Partii Kuby, utworzony w 1938 r. Dziennik 
był utrzymywany ze składek robotników i jeszcze przed 
rewolucją kubańską kilkakrotnie zamykany przez kon-
serwatywne władze. Drugi tytuł nazwał się „Revolution” 
(„Rewolucja”). „Granma” zadebiutowała na kubańskim 
rynku prasowym 4 października 1965 r. Rok później 
zaczęła się ukazywać międzynarodową wersja pod nazwą 
„Granma Weekly Review”.
Jak pisze badaczka historii prasy Małgorzata Dwornik, 
„od pierwszych chwil wiadomym było, jakie cele przy-
świecają nowej gazecie: rozpowszechnianie, poprzez 
swoje artykuły i komentarze, dzieła i zasad Rewolucji, 
zdobyczy osiągniętych przez kubański naród, a także 
integralności i jedności narodu z Partią i Fidelem; lojal-
ność wobec polityki Partii, jej zasad etycznych, skupiając 
się zarówno na wydarzeniach w społeczeństwie kubań-
skim, jak i stosunkach międzynarodowych”. Oczywiście, 
szczególne miejsce na łamach zarezerwowano dla Fidela. 
Tylko w latach 1965-2006 opublikowano ponad tysiąc jego 
przemówień. A jak pamiętamy, kubański dyktator potrafił 
przemawiać przez wiele godzin bez przerwy. 

wierna ideom Fidela

W ciągu blisko 57 lat istnienia miała ośmiu redaktorów 
naczelnych, którzy byli sprawdzonymi strażnikami rewo-
lucji kubańskiej. Nie można tego powiedzieć o dziennika-
rzach. W 2012 r. 27-letnia redaktorka wydania „Granmy” 
Mairelys Cuevas, poprzez Meksyk, uciekła do Miami 
i poprosiła o azyl, podobnie jak tysiące innych Kubańczy-
ków, którzy mieli dosyć rządów Fidela. Z kolei inny dzien-
nikarz „Granmy”, José Antonio Torres, został oskarżony 
o szpiegostwo i skazany na 14 lat więzienia. 
„Granma” przetrwała wiele trudnych dla siebie chwil: 
nieustający kryzys ekonomiczny na wyspie (m.in. brak 

„Babcia” z Kuby
od 1965 roku do 2006 na łamach kubańskiego dziennika „Granma” ukazało się ponad tysiąc przemówień 
Fidela Castro. Nic dziwnego, skoro „Granma” do dzisiaj jest organem Komitetu Centralnego 
Komunistycznej partii Kuby. Fidela już nie ma, ale dziennik kultywuje jego rewolucyjne idee.

papieru), upadek ZSRR, śmierć Fidela Castro w 2016 r. Nie 
jest już tak ortodoksyjna, jak w pierwszych latach swojego 
istnienia, na co z pewnością miały wpływ zniesienie ame-
rykańskiego embarga, nawiązanie stosunków dyploma-
tycznych z ZSRR czy wprowadzenie na wyspie gospodar-
ki wolnorynkowej. Mniej indoktrynuje, nadal jednak czci 
Fidela i pozostaje wierna jego ideom.
Obecnie „Granma” ukazuje się zazwyczaj 6 razy w tygo-
dniu i jest największym dziennikiem na wyspie, o nakła-
dzie rzędu 400–500 tys. Istnieje również kilka wydań 
międzynarodowych, dostępnych w języku hiszpańskim, 
angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i portugal-
skim.

GK

W tekście wykorzystano informacje z artykułu Małgorzaty Dwornik, opubli-
kowanego na portalu reporterzy.info.
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Energii będziesz mieć aż nadto, ale nie słuchając 
dobrych rad, możesz się wpakować w tarapaty. 
Rodzina zechce mieć ci za złe, że wszystko 
jest ważniejsze od niej. Jeśli się zakochasz, to 
prawdopodobnie w kimś, z kim pracujesz. 

Sił do pracy ci nie zabraknie, ale gorzej może być 
z ochotą. Staraj się przynajmniej nie podpaść 
szefowi. W domu szykują się spore porządki 
i niespodziewane wydatki. Z ukochaną osobą 
nie będzie ci po drodze. 

Będziesz pracować na pełnych obrotach 
i szybko podejmować decyzje. Nie wchodź tylko 
w kompetencje szefa. Domowymi krytykantami 
nie musisz się przejmować. W miłości czas 
zamknąć jakiś rozdział. 

BY
K

 PA
N
N
A

 KO
Z
IO

R
O
Ż
EC

 

Nie będziesz teraz tytanem pracy, lecz 
dopilnujesz, by nikt się o tym nie dowiedział. 
Najbliższym dasz z siebie wszystko, 
ale nie możesz zapominać o sobie. Przyjaciele 
nie pozwolą ci się nudzić. Ktoś cię zauroczy.

Przed tobą dużo wyjazdów, spotkań, także 
zawodowych imprez. Będziesz w swoim żywiole, 
ale uważaj, by nie popełnić głupiego błędu. 
Z krewnymi rozmawiaj wyłącznie o pogodzie. 
Partner szykuje ci niespodziankę.

W pracy nie będziesz tracić czasu, więc nie 
zabraknie ci go dla ukochanej osoby. Mimo 
pewnych trudności znajdziesz wyjście z każdej 
sytuacji. Porządki i remonty nie mogą dłużej 
czekać. Uważaj na zdrowie! 
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Szykuje się niesamowite szczęście do ludzi, okazji 
i pieniędzy, choć siedzenie przy biurku nie będzie 
cię zbytnio interesować. Z rodziną wreszcie uda ci 
się dogadać. Partner nauczy się czytać w twoich 
myślach. Czymś cię zaskoczy.

Będziesz mieć większą ochotę na sport, a zdrowie 
i kondycja dopiszą. W firmie więcej luzu, 
więc nie musisz się stresować. Nawet rodzina 
stanie się milsza, spodziewaj się zatem wielu 
wizyt i zaproszeń. Tylko gdzie ta miłość?

Możesz poczuć, że ugrzęzłeś w rutynie 
i zaczniesz rozglądać się na urozmaiceniami. 
Nowa praca – jak najbardziej, ale romans może 
już niekoniecznie. Najlepsza zabawa czeka cię 
w domu, ale zacznij od sprzątania.
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Możesz mieć dość obecnej pracy, ale z szukaniem 
nowej się nie spiesz. Jeszcze wszystko ma 
szansę się zmienić. Twój dom otwarty będzie dla 
gości, pełen śmiechu i muzyki. Kroi się bardzo 
obiecująca znajomość.

Pokażesz się z najlepszej strony, podejmiesz 
słuszne decyzje i zaimponujesz kolegom. 
Nie zmarnuj tylko dużej szansy, by podnieść 
kwalifikacje. Rodzina będzie cię ubóstwiać, 
a partner spełni marzenia.

Zrobisz wszystko, by więcej zarabiać, chętnie 
podejmiesz się dodatkowego zajęcia. Możesz 
nawet coś wygrać. Najważniejsza stanie się 
rodzina, a dom będzie twoim azylem. W miłości 
zapomnisz, co to nieśmiałość. 

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

www.                      .pl



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

W czerwcowym, przedwakacyjnym quizie 
przygotowaliśmy pytania z geografii. Być 
może niektóre (jeśli nie znacie na nie 
odpowiedzi) przydadzą się Wam przed 
wakacyjną podróżą. Prawidłowe odpowiedzi, 
jak zwykle, znajdziecie na dole strony. Udanej 
zabawy!

Quiz
1. Po Schodach hiszpańskich 

przejdziemy się w:
a) Paryżu
b) Rzymie 
c) Madrycie 

2. Malá Strana to dzielnica:
a) Bratysławy 
b) Pragi
c) Brna 

3. Saint-Tropez znajduje się na:
a) Riwierze Makarskiej 
b) Riwierze Włoskiej 
c) Riwierze Francuskiej

4. Tallin to stolica:
a) Łotwy
b) Litwy 
c) Estonii 

5. Największa część półwyspu istria 
położona jest na terenie:

a) Chorwacji
b) Słowenii 
c) Włoch 

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

dla geograficzny
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6. Zamek Książ znajduje się 
w województwie: 

a) śląskim
b) małopolskim 
c) dolnośląskim 

7. Aby popłynąć Canale Grande, 
musimy się udać do:  

a) Padwy
b) Wenecji 
c) Florencji 

8. Zakazane Miasto znajduje się w:
a) Pekinie
b) Tokio
c) Bombaju

9. Dubaj jest największym miastem:
a) Kuwejtu 
b) Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
c) Kataru 

10. Wąwóz Świętej Królowej Jadwigi 
znajduje się w: 

a) Kielcach 
b) Pińczowie   
c) Sandomierzu
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nego L2 układu Słońce-Ziemia, zapew-

niającego stałe położenie urządzenia 

względem środka Ziemi i znajdującego 

się stale w półcieniu Ziemi, co czyni go 

dobrym miejscem do prowadzenia obser-

wacji planet zewnętrznych lub obszaru 

poza Układem Słonecznym.

Naukowcy pokładają duże nadzieje 

w „Webbie” i oczekują od niego znaczne-

go postępu w badaniach przestrzeni. Ma 

przeanalizować proces powsta-

nia pierwszych gwiazd i galak-

tyk po Wielkim Wybuchu, czyli 

wydarzenia, które odegrało się 

250–350 milionów lat po naro-

dzinach wszechświata. Ten czas 

nazywamy kosmicznym świtem. 

WYDAWNICTWO AMCONEX POLECA:

Już niebawem w ręce naukowców trafią nowe zdjęcia z odległej 

przestrzeni, a to dzięki „Webbowi”, jednemu z najdroższych  

projektów ludzkości.

P o wielu opóźnieniach 25 grudnia 

2021 roku udało się wystrzelić Ko-

smiczny Teleskop Jamesa Webba. Pro-

jekt, którego budżet do tej pory wyniósł 

10 miliardów dolarów, przetransportowa-

ła na orbitę rakieta Ariane 5 z kosmodro-

mu Kourou w Gujanie Francuskiej. Jak 

dotąd jest to najbardziej skomplikowany 

i najdroższy kosmiczny teleskop wszech 

czasów.

Wszystkie etapy i manewry startu prze-

biegły bez komplikacji i po 27 minutach 

lotu teleskop odłączył się od rakiety, uda-

jąc się w podróż do miejsca oddalonego 

o około 1,5 mln km od Ziemi. Teleskop 

zostanie umieszczony na okołosłonecz-

nej orbicie, w pobliżu punktu libracyj-

„Webb” stanie się świadkiem
kosmicznego świtu?

W pewnym sensie jest to świt naszych 

narodzin – powiedział profesor Richard 

Ellis z University College London.

(RED)

ORGaNIzaTOReM KONKURSU JeST GReMI MedIa S.a.
SzczeGóŁOwy ReGUlaMIN KONKURSU JeST dOSTępNy Na STRONIe INTeRNeTOweJ WWW.Nasz Kolporter.CoM.pl/reGUlaMINY 

ORaz preNUMerata.rp.pl/KoNKUrs

Dziękujemy wszystkim, 

którzy wzięli w nim udział.  

Publikujemy listę laureatów. 

zwycięzcom gratulujemy!

zachęcamy do udziału 
w kolejnych edycjach 
konkursów organizowanych 
przez Gremi Media S.a.

miejsce kwota brutto imię i nazwisko

1 1000 zł Grzegorz zmarzły

2 750 zł dorota lubiejewska

3 500 zł Beata Świniarska

4 400 zł Joanna Bogucka-lipka

5 350 zł Joanna Skowrońska-wójcik

6 300 zł Urszula Siwik-pidperyhora

7 250 zł Jerzy Kowalczuk

8 200 zł anna liszka

9 150 zł waldemar Rosłaniec

10 100 zł Sebastian zagrobelny

KONKURS

sprzeDaJ WIęCeJ eGzeMplarzY „rzeCzpospolIteJ”  
     – wyniki marzec 2022:
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oDDzIaŁ bIa ŁostoCKI 
DYstrYbUCJI prasY
15-691 Białystok
Ul. Gen. Franciszka Kleeberga 14B
tel. 85 87 70 900
bia ly stok@kol por ter.com.pl

oDDzIaŁ bYDGosKI 
DYstrYbUCJI prasY
85-862 Bydgoszcz
ul. Franza Blumwego 5 (Bydgoski 
park przemysłowo-Technologiczny)
tel. 52 561 30 00
fax 52 561 30 27
byd goszcz@kol por ter.com.pl

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

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

oDDzIaŁ KIeleCKI 
DYstrYbUCJI prasY
25-620 Kielce
ul. Kol ber ga 11
tel. 41 312 35 00, 41 312 35 10
fax 41 312 35 15
kielce@kolporter.com.pl

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

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

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

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

oD DzIaŁ olsztYńsKI 
DYstrYbUCJI prasY
10-683 Olsztyn
ul. augustowska 23 a
tel. 22 355 04 00
olsztyn@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ opolsKI 
DYstrYbUCJI prasY
45-233 Opole, ul. Oleska 117
tel. 77 545 09 40 
fax 77 444 70 88
opole@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ pozNańsKI 
DYstrYbUCJI prasY
61-315 poznań
ul. pokrzywno 10a
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
poznan@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ rzeszoWsKI 
DYstrYbUCJI prasY
35-205 Rzeszów
ul. wspólna 2
tel. 12 25 49 700
rzeszow@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ szCzeCIńsKI 
DYstrYbUCJI prasY
70-789 Szczecin
ul. dąbska 69
tel. 91 881 35 88 
fax 91 881 35 89
szczecin@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ WarszaWsKI 
DYstrYbUCJI prasY
05-080 Izabelin, Mościska
ul. Bakaliowa 3
tel. 22 355 04 00
prenumerata: wew. 471 – 482
warszawa@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ WroCŁaWsKI 
DYstrYbUCJI prasY
53-010 wrocław
ul. Stajenna 3-7 
tel. 71 73 44 501 do 06
fax 71 73 44 531
wroclaw@kolporter.com.pl

oDDzIaŁ zIeloNoGórsKI 
DYstrYbUCJI prasY
65-001 zielona Góra 
al. zjednoczenia 102 B
tel. 61 624 66 77
fax 61 624 66 11
zie lo na go ra@kol por ter.com.pl

Nasze
Oddziały

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

| KartKa z KaleNDarza

F
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w tym dniu, po uroczystym otwarciu, rozpoczął działalność pierwszy 
salon prasowy, należący do Kolportera. Mieścił się przy ul. Sienkie-
wicza w Kielcach, w budynku ówczesnego Hotelu centralnego. za-
razem był to pierwszy w polsce tego rodzaju punkt sprzedaży prasy 
i produktów FMcG na rynku, zdominowanym w tamtym czasie przez 
kioski. Kielecki salon zapoczątkował tworzenie dużej sieci saloników 
prasowych Kolportera. 
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kolporter.com.pl
Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

tel. +48 41 367 88 88

USŁUGI 
MAGAZYNOWE
magazyn@kolporter.com.pl

USŁUGI 
TRANSPORTOWE
transport@kolporter.com.pl

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

prasa.lokalna@kolporter.com.pl

ksiazka@kolporter.com.pl

PRENUMERATA
prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl


