
Oferta i warto!ci
Pismo opinii to okno na !wiat. Opisuje,
poszukuje, pomaga zrozumie" wa#ne
przemiany i konflikty. Ukazuje dramaty,
które dotykaj$ i poruszaj$ wspó%czesne-
go cz%owieka, czasem czego! go ucz$.
„Przekrój” nie staje po stronie jakichkol-
wiek partii, ideologii czy fundamentalizmu,
licz$ si& racje i fakty. W!ród autorów,
którzy tworzyli na %amach „Przekroju”
w ci$gu przesz%o 60-letniej historii,
by%y takie osobowo!ci, jak Konstanty
Ildefons Ga%czy'ski, S%awomir Mro#ek,
Stanis%aw Lem czy Lucjan Kydry'ski.

„Przekrój” chce by" racjonalny,
dociekliwy, tolerancyjny. Na tle innych
tygodników opinii wyró#nia si& staran-
nym doborem ilustracji – ceni si%&
obrazu, wiedz$c, #e czasem jedno dobre
zdj&cie mówi wi&cej ni# tysi$c s%ów,
a jeden celny rysunek zast$pi d%ugi
komentarz. Czytelników zach&ca do
krytycznego spojrzenia na !wiat, ale
i do u!miechu: s%u#$ temu komentarze
rysunkowe Marka Raczkowskiego,
Marcina Maciejowskiego i Wilhelma
Sasnala oraz „Rozmaito!ci” i wywo%uj$ca
uzale#nienie „Przekrojowa” krzy#ówka. 

Dzia% krajowy tygodnika !ledzi poli-
tyk& i wydarzenia, którymi #yj$ nie
tylko ludzie ze !wiecznika, ale i zwykli
obywatele. Newsy przekazywane s$
rzetelnie i w atrakcyjnych formach
– wywiadach Piotra Najsztuba, repor-
ta#ach, sylwetkach, analizach i publicy-
styce. Kultura w „Przekroju” to swego
rodzaju przewodnik po najciekawszych
wydarzeniach teatralnych, muzycznych,
premierach kinowych i ksi$#kowych,
ale trzeba te# pami&ta" o dziedzinach,
którym inne pisma opinii nie po!wi&-
caj$ wystarczaj$cej uwagi (sztuka
komiksu, sztuka uliczna, gry kompute-
rowe, !wiat Internetu). Recenzenci
„Przekroju” jasno i bez kompleksów
mówi$ czytelnikom, co jest dobre,
a co z%e.

Specjalne miejsce w „Przekroju”
zajmuje dzia% „Nauka”. Zdaniem jego
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– s!odk# wod#

By"a minister PiS 
zdradza NAJSZTUBOWI

sekrety #ycia rz$dowego
i partyjnego

MICHA¸ ˚EBROWSKI

WYZNANIA
LUDZI SUKCESU 

LECH WA¸¢SADOK!D 
PROWADZI

LUDZIEFAKTY OPINIE

JENNIFER LOPEZ

CONDOLEEZZA RICE

KIEDY AMBICJA
BUDUJE !WIAT,

A KIEDY RUJNUJE 
CZ"OWIEKA

AMBICJAAMBICJA
JAN ROKITA

TOMASZ LIS
JERZY DUDEK

LESZEK MO˚D˚ER

www.przekrój.pl

T%umaczy", a nie wym$drza" si&. Opowiada" interesuj$ce historie, zamiast wyg%asza" nudne
referaty. Zach&ca" do krytycznego patrzenia na !wiat, ale jednocze!nie do zabawy i u!miechu.
Dawa" czytelnikom fakty w s%owach i obrazach, a opinie poprzez dobór materia%ów 
i sposób ich prezentacji. Czasem nazywa" rzeczy po imieniu, a czasem po prostu nie pisa" nic... 
To w%a!nie udaje si& tygodnikowi „Przekrój” od ponad 60 lat.
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autorów, nie ma tematów tak trudnych, !eby nie
mo!na by"o ich klarownie przedstawi#. Dziennikarze
magazynu staraj$ si% pokaza#, !e nauka to nie tylko
zadziwiaj$ce odkrycia, ale sprawy, które w znacz$cy
sposób wp"ywaj$ na nasze !ycie. Z nat"oku informa-
cji i nowinek naukowych wy"awiaj$ to, co najcie-
kawsze i co najbardziej dotyczy czytelników.

Znakiem rozpoznawczym „Przekroju” sta"y si%
„Rozmaito&ci” – humoreski, rysunki, anegdoty
i komentuj$ce codzienno&# wierszyki na ostatniej
stronie – pierwszej w polskiej prasie kolumnie
w poprzek, redagowanej przez wiele lat przez
Ludwika Jerzego Kerna. Za prawdziwie kultowe
uwa!a si% krzy!ówki i jolki – cotygodniowe wyzwanie
dla inteligencji i wyobra'ni.

„Przekrój”, pisany g"ównie przez m"odych
dziennikarzy (cho# maj$cych ju! na swoim koncie
spore do&wiadczenie i wiele osi$gni%#), jest przede
wszystkim kierowany do czytelników m"odszego
i &redniego pokolenia.

Innowacje i promocje
Tygodnik „Przekrój” urozmaica swoj$ ofert% niestan-
dardowymi rozwi$zaniami, do których nale!$
wydanie XXL – powi%kszony format tygodnika
w tym samym nak"adzie i obj%to&ci oraz wydania
specjalne, jak „Krzy!ówki – Jolki Przekroju”, „Gwiazdy
Mundialu 2006”, „Rysunki Marka Raczkowskiego”
i „Przekrój Nauki”. 

Bardzo ciekawym i w"a&nie niestandardowym
rozwi$zaniem jest wprowadzenie przez tygodnik
„Przekrój” numerów z dwiema ró!nymi ok"adkami.
Pierwszy taki numer zosta" umownie nazwany
damsko-m%skim – z inn$ ok"adk$ dla m%!czyzn
i dla kobiet a przy tej samej zawarto&ci pisma.
Reaguj$c na bie!$co na b"yskawiczne zmiany na
scenie politycznej Polski, wydano numer specjalny
„Kryzys rz$dowy”, który wyj$tkowo ukaza" si%
w pi$tek. Do ca"ego nak"adu tygodnika do"$czane
s$ te! specjalne dodatki okoliczno&ciowe, jak film

DVD „11 wrze&nia ($damy prawdy”, a z okazji
rocznicy Powstania Warszawskiego mapa powsta)-
czej Warszawy. „Przekrój” proponuje równie! do-
datki sezonowe, jak „Najlepsze o&rodki narciarskie”
lub po prostu interesuj$ce i praktyczne dla czytel-
ników, jak „Najlepsze hotele w Polsce” czy „Testy
kompetencji”. Ukaza"y si% te! dwie edycje Kolekcji
Ksi$!kowej „Przekroju”, na które sk"ada"y si% albumy
„Malarze &wiata” i „Malarze polscy”.

Tygodnik „Przekrój” jest organizatorem wielu
cyklicznych dzia"a) promocyjnych. Presti!owa
„Kawiarnia naukowa. Przekrój Nauki” – otwarte
spotkania naukowe organizowane s$ w ka!dy trzeci
poniedzia"ek miesi$ca, „Przekrój Ekranu” – raz
w miesi$cu gratisowe bilety dla czytelników „Przekroju”
czy „Przekrój Ksi$!ki” – czytelnicy „Przekroju” recenzuj$
ksi$!ki, a najlepsze recenzje s$ nagradzane. W celu
zdobycia nowej, lojalnej grupy czytelniczej
„Przekrój” organizuje równie! akcje promocyjne dla
studentów: „Klub Filmowy Przekroju” – raz w mie-
si$cu bezp"atne pokazy filmowe dla studentów
wszystkich wydzia"ów oraz warsztaty dziennikarskie
z udzia"em znanych dziennikarzy „Przekroju” dla
studentów dziennikarstwa.

W ramach komunikacji z rynkiem tygodnik
„Przekrój” prowadzi specjalne kampanie sprzeda!o-
we w salonikach prasowych, stacjach radiowych,
telewizji, „Gazecie Wyborczej”, Internecie, super-
marketach. Do nowych kreatywnych rozwi$za#
mo!na zaliczy# kampanie na stacjach benzynowych
oraz w bankomatach sieci Euronet na terenie ca"ej
Polski. Dla wielbicieli kawy „Przekrój” prowadzi
sprzeda! egzemplarzow$ w kawiarniach sieci
Mercers, w których przez ca"y tydzie) mo!na kupi#
najnowszy „Przekrój” wraz z du!$ kaw$ latte
w promocyjnej cenie.

Kontekst rynkowy
*redni nak"ad „Przekroju” to 150 tys. egzemplarzy,
co plasuje go w&ród czterech najwi%kszych

spo"eczno-kulturalnych tygodników opinii w kraju,
do których zaliczane s$ równie! tygodniki „Wprost”,
„Newsweek” i „Polityka”. Udzia" „Przekroju” w rynku
tygodników opinii wynosi 15 proc. W badaniach
profilu 30 proc. czytelników postrzega „Przekrój”
jako tradycyjne polskie pismo, 17 proc. wyró!nia
„Przekrój” na tle innych tygodników za ok"adk%,
15 proc. – dobre rysunki i 15 proc. – informacje
kulturalne.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$%
Tygodnik „Przekrój” jest zdobywc$ wielu presti!owych
nagród i wyró!nie) w konkursach Media Trend,
Konkursie Izby Wydawców Prasy Grand Front
i Konkursie Projektowania Prasowego Chimera. 

Od sierpnia 2006 r. tygodnik „Przekrój” odnoto-
wuje wyra'ny wzrost sprzeda!y, &rednia sprzeda!
w okresie od sierpnia do wrze&nia wynios"a oko"o
85 tys. egzemplarzy. Równie! udzia" „Przekroju”
w sprzeda!y reklam w&ród tygodników opinii
w pierwszym pó"roczu 2006 r. wzrós" o 41 proc.
w stosunku do analogicznego okresu 2005 r.
W przysz"ym roku tygodnik planuje dalszy wzrost
sprzeda!y egzemplarzowej oraz prenumeraty
poprzez nowe oferty prenumeraty z prezentem
gwarantowanym zarówno dla czytelników indywi-
dualnych, jak i instytucji. Planowany jest równie!
wzrost w udziale wp"ywów reklamowych przez
niestandardowe projekty reklamowe.

71SUPERBRANDS POLSKA

In
de

ks
 3

71
42

4

LUDZIEFAKTY OPINIE

Supergwiazda
po przej!ciach

Nr 35/3193 • 31 sierpnia 2006 • cena 4,50 z!
/w tym 7% VAT/  

ELTON JOHN w SOPOCIE

OKEJ
s. 66

Gej

In
de

ks
 3

71
42

4

LUDZIE
FAKTY

OPINIE

Supergwiazdapo przej!ciach

Nr 35/3193 • 31 sierpnia 2006 • cena 4,50 z!/w tym 7% VAT/  

ELTON JOHN w SOPOCIEOKEJ
s. 66

Gej

UWAGA!NIESPODZIANKAW tym tygodniumamy dwie ok"adki.Sprawd# w kiosku,porównaj i wybierz.

POLSKA–NIEMCYMusimy szukaçprzyjaêni, a nie obra˝aç si´

s. 34

s. 18

Czy mo!na si" wyrwa# z systemu
edukacji pa$stwowej? Trudne, ale mo!liwe

edukacji pa$stwowej? Trudne, ale mo!liwe

Czy mo!na si" wyrwa# z systemu

/06  11:52 AM  Page 1

UWAGA!
NIESPODZIANKA
W tym tygodniu
mamy 
dwie ok"adki.
Sprawd# 
w kiosku,
porównaj 
i wybierz

POLSKA–NIEMCY
Musimy szukaç
przyjaêni, a nie obra˝aç si´

s. 34

In
de

ks
 3

71
42

4

LUDZIE
FAKTY

OPINIE

Nr 35/3193 • 31 sierpnia 2006
cena 4,50 z! /w tym 7% VAT/ 

Supergwiazdapo przej!ciach

Indeks 3714
24

LUDZIE

FAKTY

OPINIE

Nr 35/3193 • 31 sierpnia 2006

cena 4,50 z! /w tym 7% VAT/ 

Supergwiazdapo przej!ciach

UWAGA!NIESPODZIANKAW tym tygodniu mamy dwie ok"adki. Sprawd# w kiosku, porównaj i wybierz.

GEJ OKEJ
s. 66

www.przekroj.pl

ELTON JOHN w  SOPOCIE

PotrzebaPRZYJAèNI

Potrzeba
Niemcy–PolskaPRZYJAèNIs. 34

Indeks 3714
24LUDZIE

FAKTY

OPINIE

Supergwiazdapo przej!ciach

Nr 35/3193 • 31 sierpnia 2006 • cena 4,50 z!/w tym 7% VAT/  

ELTON JOHN w SOPOCIEOKEJs. 66

Gej

LUDZIEFAKTY OPINIE

Sup rgw zdp prz h5/3 ELTON JOHN w SOPOCIEOKEJGejUWAGA!NIESPODZIANKAW t m ty d imamydwi k!adki.Sp wd" w kioskuów j i wybi POLSKA–NIEMCYMusimy szukaçprzyjaêni a nie obra˝aç si´Czy mo!na si" wyrwa# z systemuedukacji pa$stwowej? Trudne ale mo!liweedukacji pa$stwowej? Trudne ale mo!liweCzy mo!na si" wyrwa# z systemu

UWAGA!NIESPODZIANKAW tym tygodniumamy dwie ok"adki.Sprawd# w kiosku,porównaj i wybierz.

POLSKA–NIEMCY

Musimy szukaçprzyjaêni, a nie obra˝aç si´

s. 34LUDZIEFAKTY OPINIE

5/31 Sup rgw zdp prz hUWAGA!NIE P DZIANKAW m i m mwi k! ki w "w ki k ów ji w bi GEJ OKEJELTON JOHN w SOPOCIE

PotrzebaPRZYJAèNIPotrzebaNi mcy–PolskaPRZYJAèNI

s. 18

Czy mo!na si" wyrwa# z systemu

edukacji pa$stwowej? Trudne, ale mo!liwe

edukacji pa$stwowej? Trudne, ale mo!liwe

Czy mo!na si" wyrwa# z systemu

UWAGA!NIESPODZIANKAW tym tygodniu mamy dwie ok"adki. Sprawd# w kiosku, porównaj i wybierz.

GEJ OKEJ
s. 66

www.przekroj.pl

ELTON JOHN w  SOPOCIE

Skoƒczmy
Niemcy–Polska

t´WOJN¢!s. 34

Skoƒczmyt´WOJN¢!

_ mik  8/29/06  1:45 PM  Page 1

s. 18Czy mo!na si" wyrwa# z systemu
edukacji pa$stwowej? Trudne, ale mo!liweedukacji pa$stwowej? Trudne, ale mo!liwe
Czy mo!na si" wyrwa# z systemu

• BÑDè ÂPIOCHEM-czyli raport w obronie snu •

•   N r 1  /  3 1 0 6
•  2 stycznia 2005
• cena 4,50 z!

/w tym 7% VAT/

MAMDO$%
– ODCHODZ&! STARY  ROK 

odpowiada
s. 12.

NAJSZTUB
pyta,

Indeks 371424

Dodatek jest integraln% cz"&ci% „Przekroju” nr 40/3198 
Cena „Przekroju” obejmuje dodatek ISSN 0033-2488

TEST KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH

! Jakie sà Twoje zawodowe atuty?
! Co zrobiç, by praca przynios!a Ci satysfakcj´ i przyjemnoÊç?
! Gdzie wys!aç CV, a z jakiej posady zrezygnowaç?

S p r a w d #  s w o j e  u m i e j ' t n o ! c i !

1945 
Pierwszy numer pisma
ukazuje si! w Krakowie
pod kierownictwem
Mariana Eilego,
pierwszego redaktora
naczelnego

2001 
Tygodnik „Przekrój”
zostaje zakupiony przez
wydawnictwo
Edipresse, redaktorem
naczelnym zostaje 
Piotr Najsztub

2002 
Redakcja przenosi
siedzib! do Warszawy

2005 
Sze"#dziesi$te urodziny
tygodnika „Przekrój”
i pierwsze rozdanie
nagród Fenomen
„Przekroju”

2006 
Zmiana na 
stanowisku 
naczelnego 
„Przekroju”, funkcj!
redaktora 
naczelnego 
obejmuje 
Mariusz Ziomecki

& Pismo zacz"#o si" ukazywa% w Krakowie
w 1945 r. pod kierownictwem Mariana Eilego,
– twórcy pot"gi i legendy „Przekroju” 
– i to „Przekrój” razem z Kabaretem Starszych
Panów oraz Piwnic! pod Baranami tworzy#
w czasach realnego socjalizmu emanuj!c!
dobr! energi! „Niepodleg#! Republik"
Wdzi"ku, Sensu i Humoru”

& Autorem pierwszej szaty graficznej by#
Daniel Mróz, rysownik i grafik, znany autor
surrealistycznych ilustracji do ksi!'ek Kafki,
Mro'ka i Lema, których cz"stymi motywami
by#y zwierz"ta lub wymy$lone przez niego
„dziwotwory” i rekwizyty wspó#czesnej
cywilizacji (niezwyk#e pojazdy, samoloty,
drapacze chmur)

& Barbara Hoff, projektantka mody,
dziennikarka, z wykszta#cenia historyk sztuki
– zwi!zana od lat 50. z redakcj! krakowskiego
„Przekroju”, gdzie prowadzi#a dzia# mody
– cho% z zasady nie organizuje pokazów,
zainicjowa#a w PRL kolekcje autorskie

& Specjaln! nagrod" Fenomen 60-lecia otrzyma#
wybitny polski pisarz S#awomir Mro'ek

To, czego nie wiedzia#e$
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