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  Wybranym przeze mnie 
czasopismem jest wydawany od 
1952 roku tygodnik ,,Motor”. 
Jak sam tytuł wskazuje, gazeta 

poświęcona jest motoryzacji. Ta 
dziedzina jest jednym z moich 
zainteresowań, dlatego teŜ 

staram się jak najczęściej czytać 
,,Motor’’. Sięgają po niego dorośli i młodzieŜ. Jest 

to czasopismo z atrakcyjną oprawą graficzną, 
zawiera wiele zdjęć samochodów róŜnych marek. 
Oprócz nich w piśmie są róŜne działy: przed 
premierą, pierwsze jazdy, reportaŜe, auto lider 

2008, porównania samochodów, testy, liczne 

porady, oferty kupna samochodów uŜywanych, 
historia motoryzacji oraz stałe działy, takie jak: 
listy, wiadomości, porady - bezpieczna droga, 
technika, porady eksperta i zapowiedzi. Są takŜe 
dodatki specjalne poświęcone róŜnym 

samochodom. Przy tworzeniu czasopisma pracują 
głównie męŜczyźni, m. in. specjaliści w dziedzinie 

motoryzacji oraz fotograficy. Redaktorem 
naczelnym jest Krzysztof Burmajster.  
 Czasopismo ,,Motor’’ jest bardzo ciekawe. 
Polecam je wszystkim chłopcom oraz dorosłym 
szukającym dobrego samochodu i interesującym 
się motoryzacją. 
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Moim ulubionym 
czasopismem jest 
Magazyn Jetix, 
który został wydany 
dla potrzeb stacji 
telewizyjnej Jetix. 
Ukazuje się juŜ od 

października 2006 roku. Jest w 
przystępnej cenie i zawsze są dołączane 
do niego ciekawe prezenty, np. gry 
komputerowe, kalendarze, zegarki, 
plakaty, itd. Jak sama nazwa wskazuje, 
jest on magazynem, wychodzi co miesiąc. 
 Składa się z wielu działów, takich 
jak: „Jetix zaprasza” – nowości na kanale 
Jetix, „Zagwozdka” – przeróŜne 
krzyŜówki, zagadki i ciekawe zadania, 
„Wywiadówka” – wywiady z pisarzami, 
aktorami i gwiazdami, „Kawiarenka” – 
porównania gier komputerowych i opisy 

nowych gier, „AGD” – o sportach 
i sprzętach do nich potrzebnych,  „Półka” 
- ksiąŜki dla kaŜdego, „Centrala” – listy 
i rysunki czytelników, „Gapioza” – co 
w kinie?  
 Moim ulubionym działem jest „Blok 
Rysunkowy Mangi”, poniewaŜ uczy lepiej 
rysować i pokazuje schematy róŜnych 
postaci do narysowania. W piśmie są 
równieŜ komiksy opowiadające o 
przygodach bohaterów  znanych z Jetix. 
 Cała redakcja zawsze jest 
wypisana na pierwszej stronie (pod spisem 
treści). Przez magazyn zostali nazwani 
„Załogą Dś”. Redaktorem naczelnym jest 
Danuta Hernik. 
 Moim zdaniem „Magazyn Jetix” 
jest niezastąpiony w walce z nudą, która 
trwa cały czas, a szczególnie w ferie. 
Polecam go wszystkim.  
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