
Nowości z rynku prasowego 
 

 

Polityk, nauczyciel, człowiek dialogu 

W środę, 10-ego października ukaże się w sprzedaży „TYGODNIK 

POWSZECHNY HISTORIA” (Tygodnik Powszechny Sp. z o.o.). Wydanie to 

będzie w całości dotyczyło 40. rocznicy wyboru kardynała Wojtyły na Papieża. 

Co nam zostało po Janie Pawle II? – to jedno z pytań, które stawiają autorzy. 

Dwumiesięcznik będzie kosztował 12,90 zł. 

 

 

 

 

Specjalne wydanie „ŻYCIA NA GORĄCO” 

W czwartek, 11-ego października wydawnictwo Bauer wprowadzi na rynek 

kolejne wydanie specjalne „ŻYCIA NA GORĄCO”. Wydanie to będzie 

poświęcone 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. 

16 października 1978 r. na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim 

konklawe w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na 

papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Według szacunków jego kandydaturę 

poparło 103 kardynałów na 111 głosujących. Wynik wyboru ogłoszono o 

godzinie 18:44. Formalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie 

mszy św. na placu św. Piotra 22 października 1978. Jan Paweł II był 

pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach (od 

czasu pontyfikatu Hadriana VI) biskupem Rzymu niebędącym Włochem oraz mając 58 lat został 

wybrany najmłodszym papieżem od czasu wyboru Piusa IX w 1846, który w chwili wyboru miał 54 lata. 

Wydanie specjalne „ŻYCIA NA GORĄCO” będzie można kupić w cenie 2,50 zł. 

 

„TWÓJ STYL” z kalendarzykiem 

Do listopadowego numeru miesięcznika „TWÓJ STYL” (Bauer Sp.  
z o.o., Sp.k.), który ukaże się w czwartek, 11-ego października, zostanie 
dołączony kalendarzyk na 2019 r. Czytelniczki będą miały do wyboru 
dwa wzory terminarza: dzika natura lub piękne wakacje. 

 
„TWÓJ STYL” z kalendarzykiem będzie kosztować 9,99 zł. 
 
 
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konklawe_1978_(Jan_Pawe%C5%82_II)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konklawe_1978_(Jan_Pawe%C5%82_II)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hadrian_VI
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82osi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_IX


„Zwierciadło” w trzech mutacjach 

Listopadowe wydanie „ZWIERCIADŁA” (Zwierciadło Sp. z o.o.) ukaże się w  trzech mutacjach: 
 mutacja I  (cena 6,99 zł) – będzie zawierać 36 stron o Anti-aging 
 mutacja II (cena 6,98 zł) - do każdego egzemplarza będzie 

dołączony żel pod prysznic Dove (250 ml) - 2 rodzaje do wyboru: 
Anti–Stress Micellar Water oraz Sensitive Micellar Water 

 mutacja III (cena 6,97 zł) - do każdego egzemplarza będą dołączone: 
 dwie książki psychologiczne: książka Katarzyny Miller „Żeby 

chciało nam się kochać” lub „Nie bój się zdrady” + „Żeby życie 
miało sens” Joanny Olekszyk 

lub  
 dwie książeczki kulinarne: „Jedzenie, które leczy”, „Słodkie  

i zdrowe”, „Jem to co kocham i chudnę”, „Koktajle dla zdrowia  
i urody”, „Jedz i pracuj”, „Detoksy”, „Jedz i kochaj". 

 
Miesięcznik ukaże się w czwartek, 11-ego października. 
 

 

Smacznie dla wegan 

Kuchnia wegańska zdobywa coraz liczniejsze rzesze zwolenników. 

Odpowiednio zbilansowana, oparta wyłącznie na produktach roślinnych 

przynosi szereg korzyści zdrowotnych. Dodatkowo wydobywa doskonałe 

smaki często z produktów dobrze znanych i pokazuje, jak w prosty sposób 

przyrządzić potrawy zaspokajające największych łakomczuchów.  

Książka „KUCHNIA WEGAŃSKA” (Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.) to 

krótki przewodnik po popularnych wegańskich produktach, zawiera przepisy 

na sycące śniadania, wzmacniające koktajle, przekąski, a także wyśmienite 

zupy, dania główne, desery i ciasta.  

Autorka Magdalena Pieńkos prowadzi blog Blue Almonds propagujący zdrową 

wegańską kuchnię. 

 

Książka będzie w sprzedaży od piątku, 12-ego października w cenie 9,99 zł. 

 

 

Czas na zmiany 

„Numer Specjalny Moje Mieszkanie” (TIME S.A.) to wyjątkowy magazyn 

wnętrzarski, który nie tylko inspiruje i zachęca do zmian w domu, ale także 

podpowiada, jak to zrobić zgodnie z dewizą: maksymalny efekt niewielkim 

kosztem. Dzięki współpracującym z redakcją stylistom, podpowiada, jak 

wygodnie i ładnie się urządzić, oraz co robić, aby domowe życie stało się 

łatwiejsze. 

 

„Numer Specjalny Moje Mieszkanie” będzie kosztować 4.99 zł. Czasopismo  

na rynku będzie dostępne od piątku, 12-ego października. 

 

 

 



 

Nowa lektura dla fanek świata fantazji 

„MAGICZNY JEDNOROŻEC” (Stella Distribution GmbH) to magazyn  

dla nastoletnich dziewczynek. Główną rolę odgrywa jednorożec, ale pojawią 

się również flamingi, leniwce i lamy - wszystkie najpopularniejsze obecnie 

zwierzęta. W czasopiśmie czytelniczki znajdą nie tylko informacje o modzie, 

ale też żarty, przepisy, testy, porady, dużo plakatów i naklejek związanych  

z jednorożcem i innymi zwierzętami. 

Kwartalnik, który ukaże się we wtorek, 16-ego października, będzie kosztował 

9,99 zł. 

 

 

 

Zrozumieć psa 

We wtorek, 16-ego października, wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska 

wprowadzi na rynek poradnik dla właścicieli psów.  

Część 1 „SPOSOBU NA…” to poradnik „Jak to ugryźć? Czyli pies w domu”. 

Powstał on z myślą o psach oraz ich opiekunach, którzy mimo wspólnego życia 

pod jednym dachem nie mogą osiągnąć porozumienia. Autorzy zaproponują 

proste rozwiązania typowych problemów z psem w formie krótkich planów 

treningowych, warsztatów oraz kursów wideo. Nauczą też rozumieć psa, 

przewidywać jego zachowania, a złe nawyki zastąpić dobrymi. 

 

„SPOSÓB NA…” będzie kosztował 9,99 zł. 

 

 

Muzyka klasyczna 

„Fryderyk Chopin najpiękniejsze utwory” (Ringier Axel Springer Polska 

Sp. z o.o.) to książka, która przedstawi sylwetkę największego polskiego 

kompozytora - Fryderyka Chopina. 

 

Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 w Żelazowej 

Woli, zm. 17 października 1849 w Paryżu) – polski kompozytor i pianista - 

jest uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów 

romantycznych, a także za jednego z najważniejszych polskich 

kompozytorów w historii. Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany 

poetą fortepianu. Elementem charakterystycznym dla utworów Chopina jest pogłębiona ekspresja 

oraz czerpanie z wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej.  

 

Do książki, która ukaże się w środę, 17-ego października, dołączona będzie płyta CD z najbardziej 

znanymi kompozycjami Chopina.  

„Fryderyk Chopin najpiękniejsze utwory” będzie kosztować 9,99 zł. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/17_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1849
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_muzyka_ludowa


 

Dla mam 

W branży coraz więcej mówi się o gwiazdach, które spodziewają się dziecka albo 

właśnie zostały rodzicami. To właśnie one, znane i lubiane mamy wyznaczają 

trendy w branży parentingowej. Pierwsze wydanie „VIVA! Extra” (EDIPRESSE 

POLSKA S.A.) będzie poświęcone mamom. Znajdą się w nim merytoryczne 

artykuły na temat ciąży, porodu i wychowywania dzieci. 

 

Pierwszy dzień sprzedaży kwartalnika „VIVA! EXTRA” w cenie 9,99 zł planowany 

jest na wtorek, 16-ego października. 

 

 

 

Dla najmłodszych fanów Minecrafta 

„Mineworld. Zadania nie do wykopania” (EDIPRESSE POLSKA S.A.)  

to pierwsza na rynku publikacja dla najmłodszych fanów Minecrafta.  

Na 64 stronach książki czytelnicy znajdą łamigłówki, gry, quizy, zadania  

do rozwiązania oraz ciekawostki na temat Minecrafta. Dodatkowym atutem 

książki będzie zestaw porad dla graczy - zdradzamy największe sekrety 

Minecrafta, dzięki którym można stać się prawdziwym ekspertem. 

Książka będzie w sprzedaży od czwartku, 18-ego października przez 90 dni  

w cenie 14,99 zł. 

 

 

 

 

Zaprojektuj swoje szczęście  

Magazyn „TWÓJ STYL POLECA – Projekt Szczęście” (Bauer Sp. z o.o., Sp.k. ) 

będzie odpowiedzią na aktualną potrzebę kobiet, które poszukują kontaktu  

z naturą, harmonii, równowagi, balansu pomiędzy duchowością, a światem 

zewnętrznym, budowania wartościowych relacji z bliskimi, samorozwoju,  

radości z drobnych przyjemności na co dzień. Pismo będzie dedykowane 

kobietom, które chcą zwolnić tempo życia i uczynić je bardziej wartościowym.  

Magazyn zostanie stworzony spójnie z filozofią SLOW LIFE / HYGGE /LAKOM / 

IKIGAI/ JOIE DE VIVRE. W piśmie pojawią się inspirujące reportaże, ciekawi 

bohaterowie, proste przepisy na zdrowe i sezonowe potrawy, tematy dotyczące relacji międzyludzkich, 

kondycji fizycznej, rytuały oraz bliskie podróże.  

Dwumiesięcznik ukaże się na rynku w czwartek, 18-ego października. Będzie kosztować 9,99 zł. 

 


