
Nowości z rynku prasowego 
 

 

LEKCJA HISTORII DLA NAJMŁODSZYCH 

„MAŁY PATRIOTA” (FERMENT) to książeczka edukacyjna dla dzieci, dzięki 

której poznają historię Polski, rozwijają sprawność manualną, 

spostrzegawczość, pamięć, logiczne myślenie oraz koncentrację uwagi.  

Miesięcznik, który jest w sprzedaży od piątku, 19-ego października, kosztuje 

9,99 zł. 

 

  

PROMOCYJNA „GALA” 

 

W poniedziałek, 22-ego października w sprzedaży pojawiły się dwie mutacje 

dwutygodnika „GALA” (BURDA MEDIA POLSKA SP. Z O.O.): 

 w cenie promocyjnej 0,99 zł   

 w książeczką + DVD z filmem „ W CIENIU DRZEWA” w cenie 29,99 zł 

„W CIENIU DRZEWA” (reż. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson)  

to islandzka produkcja, która powstała we współpracy  

z Polakami. 

Przedmieścia Reykjaviku, świeże powietrze, cisza, spokój i idealnie przycięte, zielone 

trawniki. Sielankowa atmosfera nie może trwać jednak wiecznie: na jednym z osiedli 

wybucha sąsiedzki konflikt! Kością niezgody jest należące do Baldvina i Ingi stare, 

wielkie drzewo, które rzuca cień na ogród Eybjorg i Konrada. Błahy problem urasta 

do absurdalnych rozmiarów, uprzejmym do tej pory sąsiadom puszczają nerwy, a dzikie emocje biorą 

górę nad zdrowym rozsądkiem. Tajemniczy sprawca przekłuwa opony samochodu, a zwierzęta 

domowe zaczynają znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. Konieczne staje się zainstalowanie 

kamer monitoringu. Pojawia się także plotka, że sąsiada widziano z piłą łańcuchową. 

 

 

DLA MAŁYCH KSIĘŻNICZEK 

 

„Księżniczka Mimi” (Blue Ocean Entertainment Polska Sp. z o.o.)  to czasopismo 

dla dziewczynek w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które lubią czuć się  

jak księżniczki. Magazyn będzie opowiadać o przygodach tytułowej księżniczki 

Mimi, jej przyjaciółki Lizy i zwierzątek mieszkających w bajkowym zamku.  

W czasopiśmie znajdą się historie obrazkowe, ekscytujące łamigłówki, 

pomysłowe kolorowanki oraz propozycje biżuterii, zabawek i ozdób  

do samodzielnego wykonania. Do każdego numeru będzie dołączany gadżet -  

w numerze 1/2018 wyjątkowo 2 gadżety: „słodki zestaw” i koraliki  

do prasowania. 

Cena pierwszego numeru kwartalnika, który ukaże się we wtorek, 23-ego października to 12,99 zł, 

kolejnych w 2019 roku – 9,99 zł.  



 

DZICZYZNA NA KAŻDĄ OKAZJĘ W PRZEPISACH WOJTKA CHAREWICZA 

Wojciech Charewicz, znany już z trzech części przepisów „W myśliwskiej 

kuchni Wojtka Charewicza”, tym razem prezentuje swoje propozycje dań  

z dziczyzny na różne okazje. Ponad 40 przepisów ma stanowić inspirację,  

co przygotować na święta, grill, romantyczną kolację, dużą imprezę myśliwską 

w plenerze czy spotkanie. Wojtek Charewicz ma też swoje pomysły, jak 

przekonać do dziczyzny dzieci i młodzież oraz seniorów.  

W 100-stronicowym numerze specjalnym klasyka kulinarna będzie się 

przeplatać z modnymi daniami kuchni świata – obok babki ziemniaczanej, 

pierogów czy pieczonej łopatki znajdziemy receptury na pizzę, cannelloni, 

risotto, a nawet sushi. Przy każdej potrawie znajdą się zdjęcia ilustrujące 

poszczególne etapy jej przygotowywania, szczegółowy opis przyrządzenia oraz praktyczne porady  

i uwagi. Dzięki temu z przepisów z powodzeniem skorzystają również osoby niezbyt doświadczone  

w kuchni. 

Wydanie Specjalne „BRACI ŁOWIECKIEJ” (OIKOS SP. Z O.O.) będzie dostępne od wtorku, 23-ego 

października w cenie 29 zł. 

 

 

DWA FILMY Z „PANIĄ” 

 We wtorek, 23-ego października do miesięcznika „PANI” (BAUER SP. Z O.O., SP. K.) 

zostały dołączone do wyboru dwa filmy: „BOSKA FLORENCE” w reż. Stephena 

Frearsa lub „MUSTANG” w reż. Deniz Gamze Ergüven. 

„Boska Florence” to amerykańska komedia biograficzna  

z 2016 roku. Film przedstawia historię Florence Foster 

Jenkins, którą okrzyknięto „najgorszą śpiewaczką świata”. Nie mając 

predyspozycji do śpiewania, zaczęła organizować swoje koncerty i wydawać 

płyty. Finansowała to z majątku odziedziczonego po ojcu oraz dzięki pomocy 

swojego narzeczonego (i późniejszego męża), który do zaproszeń na jej 

koncerty dołączał dyskretnie łapówki, w zamian za pozytywne opinie i owacje 

na stojąco. 

„Mustang” to film dramatyczny z 2015 roku, zrealizowany w koprodukcji 

międzynarodowej (Francja, Turcja, Katar, Niemcy), opowiadający historię 

pięciu nastoletnich sióstr. Gdy Lale i jej starsze siostry wdają się we flirt  

z przypadkowo spotkanymi chłopcami, zostają napiętnowane przez otoczenie 

i posądzone o obrazę moralności. Zajmujący się wychowaniem dziewczyn 

babcia i wuj postanawiają przykładnie ukarać podopieczne. 

„PANI” z filmem kosztuje 7,99 zł. 
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KOLEKCJA NA URODZINY MYSZKI MIKI 

Z okazji 90-tej rocznicy narodzin najsłynniejszej myszki wszechczasów: MYSZKI MIKI wydawnictwo 

PANINI przygotowało niezwykłą kolekcję. Zapraszamy fanów do świętowania urodzin Mikiego  

i wypełniania niezwykłego albumu naklejkami oraz kartami. Wklejając naklejki do albumu stworzy się 

nigdy wcześniej niepublikowany komiks przygodowy. 

Kolekcja wejdzie na rynek 23-ego października. 

W skład kolekcji wejdą: 

 saszetka - 5 naklejek + 1 karta; c. 3,49 zł 

 album - 64 strony + folder z wizerunkami wszystkich kart + 2 

plastikowe strony na karty; c. 17,95 zł 

 

Kolekcja będzie w sprzedaży 150 dni. 

 

 

 

 

 

KOLEKCJA Z NIESPODZIANKĄ 

23-ego października Panini wyda kolekcję kart dedykowaną niezwykle popularnej serii zabawek: L.O.L. 

Surprise.  

L.O.L. Surprise to kolekcja laleczek, które są zapakowane w wyjątkowy sposób. 

Kupujący zabawkę nie wie jaką znajdzie w środku laleczkę – będzie to dla niego 

niespodzianka. Rozpakowując kulę, dzieci zdejmują kolejne warstwy opakowania,  

za którymi kryją się różne małe prezenty – naklejki, akcesoria do lalek, itp. Sama zaś 

laleczka znajduje się wewnątrz kuli.  

Na kolekcję Panini złoży się 180 kart, z czego 80 jest wydrukowanych specjalną 

techniką (błyszczące, tęczowe, itp.). Karty służą do kolekcjonowania w specjalnym 

albumie kolekcjonerskim oraz do zabawy. 

Saszetki z kartami będą kosztować 3,99 zł, natomiast zestaw startowy, w skład którego 

wejdą: album kolekcjonera, 4 saszetki oraz 2 karty z limitowanej edycji – 39,99 zł. 

 

 

 

 

NAUCZ SIĘ WYGRYWAĆ 

 

„FORT ROYALE” (EDIPRESSE POLSKA S.A.) to magazyn miłośników gry Fortnite. 

W każdym numerze czytelnik znajdzie porady z obszarów taktyki i sprzętu, 

przewodniki po mapach, ciekawostki, a także wywiady i porady wyczynowych 

graczy, co pozwoli podnieść jego własny „skill" w grach Fortnite i Battle Royal. 

Do pierwszego numeru będzie dołączony plakat. 

Miesięcznik, który będzie w sprzedaży od środy, 24-ego października, będzie 

kosztował 9,99 zł. 

 

 



OSKAROWY FILM 

 

„Fantastyczna kobieta” to chilijski dramat z 2017 roku w reżyserii Sebastiána Lelio. Film został 

nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem za najlepszy scenariusz na MFF w Berlinie oraz Oscarem  

dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. 

Orlando (Francisco Reyes) planuje urodzinową niespodziankę dla znacznie 

młodszej od niego partnerki, Mariny (Daniela Vega). Prezent wręcza jej podczas 

romantycznego wieczoru, który para spędza w Santiago na kolacji i tańcach.  

Po powrocie do mieszkania mężczyzna nieoczekiwanie słabnie. Marina zabiera  

go do szpitala, gdzie musi skonfrontować się z rodziną Orlanda, a także z wrogo 

nastawioną służbą zdrowia i policją. Wskutek tragicznych wydarzeń będzie 

musiała zawalczyć o prawo do swoich uczuć, godności, a nawet przeżywania 

żałoby.  

Książkę z filmem DVD „Fantastyczna kobieta” będzie można kupić od środy, 24-ego października  

w cenie 24,99 zł. 

 

 

WYBIERZ KSIĄŻKĘ DLA SIEBIE  

 

W czwartek, 25-ego października wydawnictwo EDIPRESSE rozpocznie projekt wyprzedażowy kolekcji 

książkowych pod wspólnym tytułem KSIĄŻKOMAT. Co miesiąc wydawca będzie przygotowywał nowy 

pakiet książek. W pierwszej serii w KSIĄŻKOMACIE znajdą się:  

 Książki o miłości. Nora Roberts 

 Mistrz Szwedzkiego Kryminału 

 Sezon na Miłość 

 Bestsellery kryminalne Charlotte Link 

 Seria z Pistoletem 

 Śladami Zbrodni 

 Dramat Kobiet. Prawdziwe Historie 

 Bestsellery na Obcasach 

 Mistrzowie Polskiej Fantastyki 

 Spowiedź szpiega 

 

Każda książka będzie kosztować 9,99 zł. 

 

 

BĄDŹ GLAMOUR 

 

W najbliższym wydaniu „Glamour” (BURDA MEDIA 

POLSKA SP. Z O.O.) rusza akcja BĄDŹ GLAMOUR  

W STYLIZACJI ORSAY. Każda czytelniczka, która zrobi i wyśle zdjęcie w stylizacji 

Orsay na tle okładki miesięcznika, będzie brać w cotygodniowym losowaniu 

atrakcyjnych nagród. Laureatki tygodniowych etapów wezmą udział  

w konkursie o główną wygraną – kolację z redakcją „Glamour” oraz kartę 

podarunkową Orsay o wartości 2000 zł. 

„Glamour” w cenie 5,99 zł będzie w sprzedaży od czwartku, 25-ego 

października. 
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GRATKA DLA FANÓW PIŁKI NOŻNEJ 

 

W piątek, 26-ego października, Burda Publishing Polska wprowadzi do sprzedaży nowość dla fanów 

piłki nożnej, a szczególnie dla wielbicieli ligi niemieckiej kolekcję kart „Bundesliga 2018/19 Match 

Attax” i „2.Bundesliga” poświęconej jednej z najsilniejszych światowych lig piłkarskich. Karty 

przedstawiają sylwetki czołowych zawodników wraz z najważniejszymi informacjami. 

W skład kolekcji wejdą: 

 saszetki z kartami „Bundesliga 2018/19 Match Attax” i „2.Bundesliga” 

(zawartość: 5 kart; c. 3,99 zł) 

 zestaw startowy „Bundesliga 2018/19 Match Attax”  

i „2.Bundesliga” (zawartość: klaser kolekcjonerski, lista 

kontrolna, plansza do gry dla 2 graczy, zasady gry, 21 kart + 1 

karta z edycji limitowanej; c. 29,99 zł) 

 multi pack „Bundesliga 2018/19 Match Attax” i „2.Bundesliga” 

(zawartość: 5 saszetek i jedna karta limitowana; c. 19,99 zł) 

 

Kolekcja będzie w sprzedaży do czerwca 2019 r. 

 

 

WEJDŹ DO ŚWIATA FORTNITE 

„FORTNITE Nieoficjalny Magazyn” (Egmont Polska Sp. z o.o.) przeznaczony 

jest głównie dla chłopców. Czasopismo to poradnik dla graczy, dzięki któremu 

poznają oni specyfikę gry oraz całego świata Fortnite. Do nr 1/2018 będzie 

dołączony ogromny plakat XXL (po złożeniu 16 stron).  

Gra Fortnite Battle Royale bije rekordy popularności. Jest absolutnym 

przebojem, uwielbiana na całym świecie. Fani doczekali się już 6-ego sezonu.  

Każdego dnia miliony z nich śledzą swoje wzajemnie zmagania w Fortnite Battle 

Royale i sami stają też na polu walki. Fortnite to największy fenomen w świecie 

gier od czasów Pokemon Go. 

Dwumiesięcznik będzie można kupić od wtorku, 30-ego października w cenie 14,99 zł. 

 

CZAS NA EMERYTURĘ 

„Emerytury 2018” (Ringier Axel Springer Sp. z o.o.) to poradnik, który 

powstał we współpracy z ZUS-em. Będzie można w nim znaleźć m.in. 

informacje, jak przejść na emeryturę po reformie; kiedy złożyć 

wniosek, by dostać więcej pieniędzy; a także praktyczne informacje, 

jak uzyskać inne świadczenia należne seniorom. 

„EMERYTURY 2018” będzie można kupić w cenie 5 zł od poniedziałku, 

29-ego października.  

 

 



PRZYBIJ PIECZĄTKĘ 

Seria czterech książek „Pidżamersi. Przybij pieczątkę” (Media 

Service Zawada Sp. Z o.o.) to propozycja dla najmłodszych 

czytelników. Każda książeczka będzie zawierać jeden  

z czterech stempelków. 

„Pidżamersi” to francuski serial animowany stworzony  

na podstawie książki Les Pyjamasques autorstwa francuskiego 

pisarza Romualda Racioppo. Serial ten miał swoją premierę  

w Ameryce 18 września 2015 roku na antenie Disney Junior. 

W Polsce serial zadebiutował 26 marca 2016 roku na antenie 

Disney Junior jako zapowiedź, natomiast regularna emisja 

ruszyła 16 maja 2016 roku. 

Bohaterami kreskówki jest troje dzieci, które w dzień są jak 

normalne dzieci, a nocą aktywują swoje bransoletki, które  

są połączone z ich piżamami, i przeobrażają się z Pidżamersów, po czym rozwiązują zagadki, walczą  

z przestępcami i przeżywają niesamowite przygody. 

Pierwsza część książeczki wejdzie do sprzedaży we wtorek, 30-ego października w cenie 14,99 zł. 

 

NAJPIĘKNIEJSZA MUZYKA NA NIEPODLEGŁOŚĆ 

We wtorek, 30-ego października ukaże się nowy numer serii 

Fakt Muzyka Klasyczna z dołączoną płytą CD „The Best of Poland. 

Najpiękniejsze dzieła polskich kompozytorów”. Będzie to 

pamiątkowe wydanie z okazji 100. Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości. Na płycie znajdą się utwory najsłynniejszych 

kompozytorów takich jak: Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski, 

Stanisław Moniuszko, Krzysztof Penderecki, Karol Szymanowski, 

Witold Lutosławski czy Wojciech Kilar. 

Płytę „The Best of Poland. Najpiękniejsze dzieła polskich kompozytorów” będzie można kupić w cenie 

12,99 zł. 

 

W ŚWIECIE MOTOCYKLI 

W  środę, 31-ego października ukaże się w sprzedaży nowy miesięcznik 

„MOTOCYKLISTA” (MOTOCYKLISTA MAGAZYN MOTOCYKLI KLASYCZNYCH 

JACEK GEMBARA, JUSTYNA WÓJCICKA–GEMBARA). Periodyk w całości 

poświęcony będzie zagadnieniom związanym z motocyklami klasycznymi  

i neoklasycznymi z całego świata. Znajdą się w nim wywiady ze znanymi ludźmi, 

posiadaczami klasyków na dwóch kołach, kolekcjonerami, właścicielami 

muzeów, renowatorami, pasjonatami oraz relacje z renowacji 

przeprowadzanych w najbardziej profesjonalnych warsztatach w Polsce.  

W miesięczniku czytelnicy znajdą przystępnie napisane i fachowe porady 

techniczne z działu mechaniki i elektryki motocyklowej odnośnie 

funkcjonowania, naprawy i modyfikacji, a także cykliczne materiały o historii polskiego motocyklizmu 

począwszy od okresu międzywojennego, relacje z imprez i pokazów.  

„MOTOCYKLISTA” będzie kosztował 11 zł. 
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100 PYTAŃ NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI 

30-ego października br. ukaże się na rynku Wydanie Specjalne Świata Wiedzy  

pt. „100 PYTAŃ NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI” (BAUER SP. Z O.O., SP. K.). 

Czasopismo skierowane będzie do wszystkich zainteresowanych tematyką 

historyczną, zwłaszcza uczniów i studentów. W przystępnej formie 

przedstawione zostaną w nim najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z lat 

1918-1921, które doprowadziły do odrodzenia się wolnej Polski. Znajdą tu 

swoje miejsca wszystkie czyny zbrojne, które doprowadziły do 

ukształtowania się granic II RP (powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, 

wojna polsko-ukraińska, wojna polsko-bolszewicka), kulisy wielkiej polityki 

międzynarodowej i wydarzenia związane z początkami funkcjonowania młodego państwa.  

Na 88 stronach zamieszczone zostaną kilkustronicowe artykuły przeplatane zestawami krótkich pytań 

i odpowiedzi na najciekawsze tematy związane z tamtym okresem. Całości dopełnią 2 plakaty 

wyjmowane ze środka numeru. „100 PYTAŃ NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI” to niezwykle bogate 

kompendium wiedzy w atrakcyjnej formie merytorycznej i ciekawej oprawie graficznej, które powinno 

zainteresować każdego miłośnika historii. 

Wydanie specjalne będzie kosztować 7,99 zł. 

 

 


