
Oferta i warto!ci 
Si!a marki „Polityka” tkwi w zespole autorów, dzienni-
karzy i redaktorów. Zasada, "e rzetelny tekst dobrego
autora sprzedaje pismo, sprawdza si# od dziesi#cio-
leci. Dziennikarze tygodnika wyst#puj$ cz#sto jako
komentatorzy polskiej i %wiatowej sceny politycznej
w programach telewizyjnych, radiu, gazetach
i Internecie, a z ksi$"ek napisanych przez autorów
„Polityki” mo"na by utworzy& spor$ bibliotek#.

Ka"de wydanie tygodnika zawiera m.in.: 
' Raport: efekt zbiorowej pracy dziennikarzy i do-

kumentalistów, w którym swoje odzwierciedlenie
znajduj$ najwa"niejsze wydarzenia, zjawiska,
problemy spo!eczne kraju i zagranicy

' Na w!asne oczy: cotygodniowy reporta" przy-
gotowywany wspólnie przez dziennikarza
i fotoreportera

' Ludzie i Wydarzenia: „gor$ce” kolumny gazety,
analizy dotycz$ce aktualnych wydarze(

' Komentarze / Tematy tygodnia: opinie i pogl$dy
czo!owych dziennikarzy tygodnika

' Ogl"d i pogl"d: znani publicy%ci, politycy, ludzie
ze %wiata nauki i kultury pisz$ o najwa"niejszych
problemach wspó!czesno%ci

' Afisz: recenzje i oceny aktualnych wydarze(
kulturalnych

' Felietony: Daniela Passenta, Ludwika Stommy
i Ryszarda Marka Gro(skiego

' Rysunki: zawsze pe!ni!y w pi%mie wa"n$ rol#,
równie" jako komentarz do bie"$cych wydarze(
politycznych. Ka"dy numer „Polityki” otwiera
Andrzej Mleczko, a zamyka Andrzej Czeczot, co
tydzie( pojawia si# te" komiks „Gadaj$ce g!owy,
czyli z "ycia sfer” rysowany przez Janusza Fajto
Od 10 lat „Polityka” do!$cza do podstawowego

wydania osobne, bezp!atne dodatki. Oprócz maj$-
cych ju" swoj$ wieloletni$ tradycj# Listy 500 czy
Rankingu wy#szych uczelni, w ostatnich latach
„Polityka” wprowadzi!a nowe, cykliczne suplementy:
Niezb$dnik inteligenta, Pomocnik Historyczny
i najnowszy Pomocnik Psychologiczny. Hitami czytel-
niczymi s$ te" dodatki o charakterze poradnikowym,
m.in. Ksi"#eczka do apteczki, Ksi"#eczka do spi#arni,
Ksi"#eczka cyfrowa, Stó! „Polityki”. Wszystkie dostar-
czaj$ rzetelnej informacji i s$ przewodnikami dla
wnikliwych czytelników i wymagaj$cych konsumentów.

Wydanie drukowane uzupe!niane jest przez stron#
internetow$ „Polityki”, która stopniowo przekszta!ca
si# w niezale"ny portal. Na witrynie www.polityka.pl
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www.polityka.pl

Od pó!wiecza „Polityka” towarzyszy polskim przemianom i cieszy si# niezmiennie lojalno%ci$
czytelników. W ich opinii, ale tak"e wed!ug analityków rynku prasowego, „Polityka” to marka
ceniona za rzetelno%& i wiarygodno%&, fachowo%& i trafno%& w komentowaniu i analizowaniu
polskiej rzeczywisto%ci. „Polityka” przez lata ugruntowa!a swoj$ mocn$ pozycj# na rynku prasowym
i czytelniczym dog!#bno%ci$ analiz, wywa"onymi komentarzami i obiektywno%ci$ s$dów.
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internauci mog! znale"# blogi znanych publicystów,
codzienne komentarze dziennikarzy, a tak$e bie$!ce
wydanie „Polityki” w postaci cyfrowego e-wydania. 

„Polityka” jest tak$e wa$n! instytucj! $ycia publicz-
nego. Od wielu lat w nim uczestniczy, prezentuj!c
ró$nego rodzaju sonda$e i rankingi – od tych doty-
cz!cych polityki (np. ranking pos%ów), przez edukacj&
(ranking wy$szych uczelni), kultur& (ranking aktorów
teatralnych), na rekreacji ko'cz!c (ranking k!pielisk)
– które pokazuj! nastroje spo%eczne, trendy i zjawiska
rynkowe. 

Szczególne znaczenie dla wielu (rodowisk maj!
tak$e nagrody oraz organizowane przez „Polityk&” akcje,
spotkania, imprezy kulturalne. Nagrody Historyczne
to najstarsza przyznawana w Polsce nagroda dla ksi!$-
ki historycznej o najnowszej historii Polski, a jedn!
z najbardziej presti$owych nagród kulturalnych
w Polsce s! Paszporty „Polityki”, przyznawane od
1993 r. w sze(ciu kategoriach: literatura, film, teatr,
plastyka, muzyka powa$na, rock-pop-estrada i wy-
soko cenione tak przez artystów, jak i krytyków sztuki.

Salony „Polityki” to comiesi&czne spotkania w 11
miastach Polski ze znanymi politykami, artystami

i naukowcami, prowadzone przez dziennikarzy tygo-
dnika. Program stypendialny dla m%odych naukowców
Zosta!cie z nami!, zapocz!tkowany w 2001 r. ra-
portem „Polityki”, z wielkim sukcesem przekonuje
polski biznes, $e warto inwestowa# w rozwój talentów
i w polsk! nauk& – ju$ 122 m%odych zdolnych nau-
kowców otrzyma%o stypendia w wysoko(ci 25 tys. z%. 

Innowacje i promocje 
„Polityka” w swojej strategii komunikacji marketin-
gowej wykorzystuje zarówno dzia%ania wizerunkowe,
jak i prosprzeda$owe. Utrwalaj!c swój wizerunek
rzetelnego i obiektywnego pisma, a tak$e prowa-
dz!c dzia%ania wspomagaj!ce sprzeda$, „Polityka”
obecna jest ze swoimi kampaniami reklamowymi
we wszystkich rodzajach mediów (telewizja, radio,
prasa, Internet, outdoor).

Od kilku ju$ lat „Polityka” konsekwentnie rozwija
ide& wykorzystania si%y marki i olbrzymiego poten-
cja%u, jaki stanowi! zaufanie i lojalno(# czytelników.
W ramach intensywnego rozwijania projektów
brand-extension „Polityka” opublikowa%a kilka
monotematycznych wyda' specjalnych. Dotychczas
ukaza%y si& „Tajemnice ko'ca wojny” – na 60. rocznic&

zako'czenia II wojny (wiatowej, „Rewolucja Solidar-
no(ci” – opis gor!cych wydarze' mi&dzy sierpniem
1980 r. a grudniem 1981 r. oraz poradnikowy
„Przewodnik. Kredyty Hipoteczne”. 

Kontekst rynkowy
Tygodnik „Polityka” jest jednym z trzech g%ównych
tygodników opinii w Polsce. W ci!gu ostatnich
trzech lat „Polityka” zajmuje niezmiennie pierwsze
miejsce pod wzgl&dem sprzeda$y w swoim seg-
mencie. Od wielu ju$ lat „Polityka” jest te$ pismem,
które odnotowuje jedne z najwy$szych na rynku
prasowym wp%ywów reklamowych. W ci!gu ostat-
nich 10 lat Biuro Reklamy Polityki pozyska%o ponad
3 tys. reklamodawców. O wysokiej jako(ci obs%ugi
klientów i ich satysfakcji ze wspó%pracy z „Polityk!”
(wiadczy fakt, $e zespó% Biura Reklamy „Polityki”
kierowany przez Krystyn& Jarosz znajduje si& zawsze
w (cis%ej czo%ówce w rankingach na najlepsze biuro
reklamy w Polsce, a w raporcie specjalnym „Biura
Reklamy 2005” pisma „Media i Marketing Polska”
otrzyma%o najwy$sz! ze wszystkich mediów ogóln!
ocen& klientów.

Osi!gni"cia i perspektywy na przysz#o$% 
Dziennikarze „Polityki” s! laureatami wielu nagród, m.in.
im. Andrzeja Urba'czyka, Eugeniusza Kwiatkowskiego,
W%adys%awa Grabskiego, Ksawerego Pruszy'skiego, Adol-
fa Boche'skiego i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Nagrod& Grand Press otrzymali: Piotr Pytlakowski
(1999, w kategorii dziennikarstwo (ledcze), Barbara
Pietkiewicz (2000, w kategorii publicystyka), Igor T.
Miecik (2001, w kategorii publicystyka), Wojciech Mar-
kiewicz (2002, w kategorii publicystyka), Joanna Solska
(2003, w kategorii publicystyka), Pawe% Walewski
(2003, w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne),

Ewa Winnicka (2005, w kategorii publicystyka), Bianka
Miko%ajewska (2005, dziennikarstwo specjalistyczne). 

Co wi&cej, „Polityka” jest jedyn! redakcj! prasow!
w Polsce, która mo$e poszczyci# si&, $e ma w swoim
zespole dwóch laureatów przyznawanej przez mie-
si&cznik „Press” nagrody „Dziennikarz Roku” – Janin&
Paradowsk! (2002) i Jacka )akowskiego (1997). W 2001 r.
Jerzy Baczy'ski otrzyma% przyznawan! przez dziennik
„Rzeczpospolita” Nagrod& im. Dariusza Fikusa w kate-
gorii Twórcy Mediów za przekszta%cenie „Polityki” w no-
woczesny tygodnik polityczno-spo%eczny, a w 2005 r.
„Polityka” zosta%a uznana za Magazyn Roku 2005. 
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1990
Przekazanie prawa do
wydawania „Polityki”
spó"dzielni powo"anej
przez zespó" dziennikarzy
„Polityki”

1993
Pierwsza edycja
Paszportów „Polityki” 

1994
Redaktorem naczelnym
zostaje Jerzy Baczy!ski 

1995
W pa#dzierniku ukazuje si$
pierwszy kolorowy numer
tygodnika, sprzeda% w ci&gu
nast$pnych kilku lat osi&ga
poziom 220 tys. egz.

2001
Pierwsza edycja programu
stypendialnego dla
m"odych naukowców
„Zosta!cie z nami!” 

2006
„Polityka” najlepiej
sprzedaj&cym si$ tytu"em
spo'ród wszystkich
tygodników opinii

1957
W stopce redakcyjnej
pierwszego numeru
„Polityki” figuruj& nazwiska
o'miu cz"onków KC PZPR,
a w pierwszym roku
swojego istnienia
„Polityka” by"a „nudn&
polityczn& pi"&”
wype"nion& dywagacjami
ideologów i dzia"aczy 

1958
Redaktorem naczelnym
zostaje Mieczys"aw
F. Rakowski, z redakcji
odchodz& cz"onkowie KC,
a na ich miejsce przychodz&
„m"odzi zdolni”: Daniel
Passent, Marian Turski,
Dariusz Fikus, Andrzej
Krzysztof Wróblewski,
Ryszard Kapu'ci!ski

1959
Powo"anie Nagrody
Historycznej „Polityki”

1961
Daniel Passentowi udaje
si$ zdoby( prawa do
publikacji „Pami$tników”
Adolfa Eichmana, dzieki
czemu sprzeda% „Polityki”
w ci&gu roku ro'nie
z kilkunastu do ponad
70 tys. egz.

& „Polityka” jest wspó#udzia#owcem jedynego
mówionego radia – TOK FM, wydaje tak'e
tygodnik „Forum”

& „Polityka” mia#a w swojej dotychczasowej 
50-letniej historii tylko 4 redaktorów
naczelnych: Stefana (ó#kiewskiego (1957-1958),
Mieczys#awa F. Rakowskiego (1958-1982), 
Jana Bijaka (1982-1994) i obecnie pe#ni!cego
t" funkcj" Jerzego Baczy)skiego (od 1994)

& Od pa*dziernika 2006 r. „Polityka”
dost"pna jest co tydzie) tak'e w postaci
tzw. e-wydania, które jest wiern! kopi!
wydania drukowanego

& W ci!gu ostatnich dziesi"ciu „kolorowych”
lat „Polityka” wydrukowa#a 176 mln egz.,
sprzeda#a 128 mln egz., zamie$ci#a 27,5 tys.
reklam, sprzeda#a 19 tys. kolumn reklamowych,
opublikowa#a 44 tys. artyku#ów, odda#a #amy
3,5 tys. autorów i 3 tys. reklamodawców

To, czego nie wiedzia#e$
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niedziela, 16 grudnia 12


