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Mapa 
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Polski w skali 

1:300 000

Jedyny taki przewodnik po miejscach świętych w Polsce!

POLSKA. PRZEWODNIK PIELGRZYMA
W Przewodniku pielgrzyma opisano łącznie ponad 1000 miejsc w całej Polsce! 
Zamieszczono tu niemal 200 obszernych prezentacji poświęconych najsłyn-
niejszym sanktuariom, katedrom i kalwariom. W mniejszych prezentacjach 
przedstawiono ponad 450 innych miejsc kultu, które również warto odwiedzić 
(„W okolicy”). Ponadto w przewodniku omówiono ponad 380 najciekawszych 
atrakcji turystycznych położonych w pobliżu miejsc świętych („Pobliskie atrak-
cje”). Publikację wzbogaca około 900 kolorowych zdjęć! 
W liczącym 640 stron przewodniku znajdziemy także plany głównych miast Polski.
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 640, opr. zintegrowana, kolorowe fotogra� e
KOD: 643616 

BESTSELLER

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
(główne uroczystości, dane adresowe)

122 strony w „Przewodniku pielgrzyma” zajmuje 
aktualna mapa samochodowa Polski 

w skali 1:300 000. 
Na mapie czerwonymi strzałkami oznaczono 200 

najsłynniejszych miejsc świętych 
w naszej Ojczyźnie, 

które bardziej szczegółowo opisano 
w przewodniku.


Najsłynniejsze miejsca święte oznaczono na mapach 

I dokładnie omówiono w przewodniku
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Wasylów Wielki
wieś w woj. lubelskim, pow. tomaszowski, 
gmina Ulhówek

życia Chrystusa. Prowadzą one wprost ku wnęce, w któ-
rej za szkłem znajduje się powiększona kopia Cudownej 
Figurki. Fasada utrzymana jest w stylu późnorenesanso-
wym. Posągi w jej najniższej części, m.in. fi gury czterech 
ewangelistów, św. Marii Magdaleny i św. Rozalii stanowią 
część programu ikonografi cznego kalwarii, podobnie jak 
posągi apostołów na biegnącej przez środek fasady ba-
lustradzie. Kulminację stanowi zwieńczenie w postaci 
grupy Koronacji Maryi przez Trójcę Świętą. W przyziemiu 
kościoła znajduje się Grób Maryi. Bazylika stanowi nie-
odłączny element Kalwarii Wambierzyckiej, której wieś 
zawdzięcza nazwę „śląskiej Jerozolimy”.

Początek kalwarii datuje się na 1683 r. Budowy jednego 
z największych w Europie zespołów kalwaryjskich podjął 
się ówczesny właściciel Wambierzyc Daniel von Oster-
berg, a przyczyniły się do tego wspomniane cudowne 
znaki. Pierwsze drewniane kaplice zostały zastąpione mu-
rowanymi, ostateczny kształt rozbudowywana przez lata 
kalwaria uzyskała w drugiej połowie XIX w. Wambierzycki 
pejzaż powiązano z topografi ą Jerozolimy. Wzgórze, na 
którym stoi bazylika, nazwano Syjonem, a położone na-
przeciwko – Kalwarią, obejmującą zarazem Górę Oliwną 
i Golgotę. Na południe od Kalwarii leżą zaś: Góra Nowa, 
znana też jako Horeb, Tabor, Syjon. Potok płynący przez 

Wambierzyce przemianowano na Cedron, a jego dolinę na 
Dolinę Jozafata (lub Cedronu). Siedem z czternastu bram 
nosi nazwy takie, jak historyczne bramy wjazdowe do 
Jerozolimy. Pozostałe nazwano na pamiątkę ważnych wy-
darzeń z życia Jezusa (np. Betania, Brama Sądu), a jedną 
poświęcono św. Florianowi, chroniącemu od pożarów. W 
skład kalwarii wchodzi ponad 90 kaplic. Chronologicznie 
pierwsze na pątniczej drodze są kaplice dobudowane do 
prezbiterium kościoła, nawiązujące do wydarzeń z życia 
Maryi, poprzedzających narodziny Chrystusa (Zwiasto-
wanie i Nawiedzenie) oraz Jego dzieciństwa i młodości. 
Druga część, dotycząca publicznej działalności Jezusa i 
Jego Męki, biegnie od Góry Kalwarii ku centrum wsi, 
gdzie kapliczki wkomponowane są w miejską zabudowę, 
z malowniczymi kamienicami i „rynkiem” – placem Naj-
świętszej Maryi Panny, na którym stoi Studzienka Matki 
Bożej. Apogeum tego fragmentu pątniczego szlaku sta-
nowi Droga Krzyżowa. Trzecia część, na Górze Nowej, od-
nosi się do wydarzeń ze Starego i Nowego Testamentu, np. 
przekazania Mojżeszowi tablic z Dekalogiem na Synaju, 
Przemienienia na górze Tabor czy rozesłania apostołów. 
Przejście w modlitewnym skupieniu całości kalwaryjskiej 
trasy zajmuje ok. 4–5 godz. Obecnie sanktuarium opiekują 
się franciszkanie.

Choć kapliczka św. Anny i cudowne źródełko wymie-
niane są jako położone w Wasylowie Wielkim, de facto 
znajdują się na polach należących do wsi Krzewica, kilka 
kilometrów od granicy z Ukrainą. Do końca XVIII w. 
Wasylów z przyległymi terenami był własnością klasz-
toru benedyktynek sakramentek (Mniszek Benedykty-
nek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu) 
we Lwowie. Przypuszcza się, że dzięki nim został tutaj 
zaszczepiony kult św. Anny i przy źródełku powstała w 
XVIII w. pierwsza, drewniana kaplica. Obecna murowana 
kapliczka pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. W środku 
znajduje się kamienna fi gura św. Anny nauczającej Ma-
ryję, z pierwszej połowy XIX w. Kapliczka na planie kwa-
dratu ma arkadowe wejście i półkoliste otwory okienne. 
W dniu odpustu ku czci św. Anny (niedziela po 26 lipca) z 
kościoła parafi alnego pw. św. Anny w Wasylowie wyrusza 
procesja, na zakończenie której zostaje poświęcona woda 
w źródełku. Niegdyś istniał zwyczaj wrzucania drobnych 
monet do źródełka, co miało zapewniać szczęście.
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Waśniów
wieś gminna w woj. świętokrzyskim, 

pow. ostrowiecki

Wielkanoc
wieś w woj. małopolskim, pow. miechowski, 

gmina Gołcza

Waśniów, niegdyś znaczne miasto, ważny ośrodek tar-
gowy w ziemi sandomierskiej, to jedna z najstarszych osad 
na tych terenach. Już w 1145 r. istniał tu kościół, o czym 
wiadomo z dokumentu nadania wsi przez księcia Mieszka 
III klasztorowi kanoników regularnych w Trzemesznie. 
Prawa miejskie Waśniów otrzymał w 1351 r. z nadania 
króla Kazimierza Wielkiego, a w 1432 r. drogą zamiany 
znalazł się w posiadaniu cystersów z Wąchocka. Znaczenie 
utracił w XVIII w., a rangę miasta po powstaniu stycznio-
wym, w 1869 r. Do śladów bogatej przeszłości Waśniowa 
należy cudowne źródełko i pamiątka związana z drugim 
„świętym zdrojem”. „Źródło Wipszka” w południowej 
części wsi wedle legendy swą nazwę wzięło stąd, że ziemię 
drążył w tym miejscu wieprzek, aż wypłynęła woda. Zy-
skała ona sławę uzdrawiającej, chroniła przed wszelkimi 
zarazami. Kilkanaście lat temu Towarzystwo Przyjaciół 
Waśniowa postarało się o zamontowanie tablicy informa-
cyjnej na temat historii tego miejsca. Jedna z kolejnych 
tablic stanęła przy kościele parafi alnym. Najbardziej od-
ległe czasy pamięta tu kamienna chrzcielnica z XII–XIII 

w., pochodząca z pierwszego tutejszego kościółka. W 
późnorenesansowym kościele pw. św. św. Piotra i Pawła, 
wzniesionym w miejsce poprzedniego, drewnianego w 
1656 r., w kaplicy bocznej znajduje się cudowny obraz 
Matki Bożej Szkaplerznej przeniesiony z kaplicy na Górze 
Witosławskiej, obok której wybija „święte źródełko”.

Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości żartują, że u 
nich święta Wielkanocne trwają cały rok. Jest to jedyna 
wieś w Polsce i jedna z trzech na świecie o takiej nazwie. 
Historycy nie są zgodni, skąd ona pochodzi – albo od 
nazwiska właścicieli, Wielkanockich, albo od żywych na 
tych terenach tradycji misteriów pasyjnych w XIII i XIV 
w., albo od powinności mieszkańców osady, do których 
należałaby opieka nad ołtarzem w Wielkanoc w kościele 
parafi alnym w Gołczy. Po raz pierwszy była wspominana w 
dokumentach w 1382 r. w związku z sąsiedzkim zatargiem. 
Tutejsze cudowne źródełko wypływa spod potężnych skał 
wapiennych. Najwięcej ludzi przychodzi w to miejsce w 
Wielki Piątek jeszcze przed świtem. Zgodnie z tradycją 
obmywają najpierw ręce, potem oczy i twarz, wierząc w 

uzdrawiającą moc wody (a jak niektórzy mówią – by zo-
baczyć świat w prawdzie). Legenda powiada, że ze śmier-
telnej choroby uleczone tutaj zostało dziecko zanurzone w 
lodowatej strudze. Wielkanoc, położona 35 km na północ 
od Krakowa, przez długie lata była prężnym ośrodkiem 
kalwinów i luteran, jedynym na ziemi miechowskiej działa-
jącym aż do 1848 r. Dziś po zborze, wybudowanym przez 
Stanisława Wielowieyskiego na początku XVII w., szkole, 
drukarni, szpitalu nie pozostał ślad, jedyną pamiątką jest 
przydrożny krzyż w miejscu dawnego cmentarza luter-
ańskiego. Wielkanoc wchodzi w skład rzymskokatolickiej 
parafi i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gołczy. 
A krasowe źródełko ma dziś status pomnika przyrody i 
oznakowane jest tabliczką informacyjną.
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Czerna
wieś w woj. małopolskim, pow. krakowski, 
gmina Krzeszowice
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Wśród wapiennych wzgórz i wąwozów kryje się jeden 
z najpiękniej położonych klasztorów ziemi krakowskiej. 
Jest to miejsce kultu Matki Bożej Szkaplerznej i najsłyn-
niejszego polskiego karmelity, św. Rafała Kalinowskiego. 
W dolinie Eliaszówki, w której leży klasztor karmelitów, 
znajdują się aż trzy źródła – św. Eliasza, św. Elizeusza 
(ucznia Eliasza) i św. Józefa. Sławą cudownego cieszyło się 
źródło św. Eliasza, które ma cembrowinę w kształcie serca 
i nazywane jest Źródłem Miłości. Ze źródła św. Elizeusza 
klasztor czerpie wodę na swoje potrzeby.

Karmelici bosi są odłamem zakonnej rodziny kar-
melitańskiej, który wyodrębnił się w XVI w. w wyniku 
powrotu do pierwotnej, surowej reguły. Budowane z dala 
od siedzib ludzkich klasztory miały służyć pogłębianiu 
życia kontemplacyjnego. Karmel w Czernej ufundowała w 
1625 r. wojewodzina krakowska Agnieszka z Tęczyńskich 
Firlejowa. Gdy mnisi ujrzeli oferowaną im na siedzibę 

piękną dolinę, z zachwytem orzekli: „Bóg sam wybrał to 
miejsce”. Pierwsi karmelici zamieszkali tu w 1633 r., a w 
1640 r. został konsekrowany kościół pw. Proroka Eliasza. 
W 1672 r. ukończono 4-kilometrowej długości mur tzw. 
wielkiej klauzury, wysoki na 2,5 m, który otaczał założenie 
klasztorne. W okresie zaborów, w 1805 r. władze cesarskie 
zniosły papieską klauzurę, która oznaczała, że świeccy 
obojga płci nie mieli wstępu do kościoła i klasztoru. Przy-
czyniło się to do upadku życia zakonnego. Zubożały du-
chowo i materialnie klasztor, którego liczebność spadła do 
zaledwie pięciu zakonników, zaczął się odradzać w 1880 
r. Duża była w tym zasługa o. Rafała od św. Józefa (Rafała 
Kalinowskiego), który w 1882 r. przyjął tu święcenia ka-
płańskie i trzykrotnie był wybierany przeorem Karmelu 
czerneńskiego.

Wokół klasztoru, w lesie w dolinie rzeczki Eliaszówki 
rozsiane są ruiny pustelni, kaplic, bram i ogromnego 

mostu nazywanego Diabelskim (długości 120 m, wspar-
tego na 11 arkadach, łączącego dwa wzgórza oddzielone 
głębokim jarem). Spośród tych XVII-wiecznych budowli 
niedawno odbudowano jedną – erem św. Agnieszki. Pro-
blemem dla zakonników w Czernej był dostęp do wody, 
drążenie studni na klasztornym dziedzińcu zajęło im 7 lat. 
Wcześniej nosili wodę z położonego za murami wielkiej 
klauzury, około kilometra na północ od klasztoru, źródła 
św. Eliasza. Na kamiennej kapliczce przy źródle widnieje 
data 1848 r. W miejscu tym upatrywano podobieństwa 
do biblijnej doliny Kerit, gdzie w grocie żył prorok Eliasz, 
pijąc wodę z potoku i żywiąc się pokarmem przynoszo-
nym w dziobie przez kruka. Dawniej uważano, że tutejsza 
woda ma uzdrawiającą moc – taką wiarę żywił m.in. poeta 
Zygmunt Krasiński, poważnie chory na oczy, udając się 
do źródła z Krzeszowic, gdzie przebywał u Potockich. 
Dziś wody ze źródła św. Eliasza można zaczerpnąć także 
ze studzienki w kształcie serca na placu przed kościołem 
Karmelitów. Plac ten otaczają płaskorzeźby, na których 
przedstawiono życie proroka Eliasza.

Czyżowice
wieś w woj. świętokrzyskim, pow. kazimierski 
(Kazimierza Wielka), gmina Bejsce

Tarnów

Busko-Zdrój

Czyżowice

Cudowne źródełko wybija w Czyżowicach od 
niepamiętnych czasów. Legenda powiada, że dawno 
temu, gdy właścicielem tych ziem był chciwy dziedzic, 
który każdą piędź ziemi chciał wykorzystać pod uprawę, 
postanowił zasypać źródełko i zaorać ścieżki, którymi 
po cudowną wodę podążali ludzie. Wkrótce zachorował 
na oczy i stracił wzrok. Pewnej nocy przyśniła mu się 
Maryja, mówiąc, żeby odkopał źródło i pozwolił ludziom 
ponownie z niego korzystać, a sam obmył w nim oczy. 
Matka Najświętsza powiedziała mu także, żeby zmienił 
swoje postępowanie. Dziedzic posłuchał otrzymanej we 
śnie rady, odkopał źródło i po przemyciu oczu wodą 
odzyskał wzrok. Odtąd już bez przeszkód każdy, kto ch-
ciał zaczerpnąć cudownej wody, mógł tu przyjść. Wedle 
miejscowej tradycji w wodzie w studzience w Czyżo-
wicach niekiedy bywa widoczne odbicie oblicza Maryi. 

Początkowo przy źródle stała drewniana kapliczka. Dziś to 
biała murowana kaplica z ołtarzem, w którym znajduje się 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ponoć przyniesiony 
z Jasnej Góry przez jednego z żołnierzy broniących West-
erplatte we wrześniu 1939 r., pochodzącego z Czyżowic. 
Wody w „studzience”, jak nazywane jest cudowne źródło, 
nigdy nie brakuje, nawet podczas największej suszy. Wedle 
tutejszych mieszkańców najskuteczniejsza jest w choro-
bach oczu i przewodu pokarmowego. Co roku po za-
kończeniu żniw przy kaplicy odprawiana jest Msza św. z 
podziękowaniem za plony. Czyżowicka „studzienka” stała 
się lokalną atrakcją, obok znanego miłośnikom zabytków 
kościoła św. Mikołaja w Bejscach, zbudowanego w XIV 
w., z gotyckimi freskami i wyjątkowo piękną renesansową 
kaplicą nagrobną Firlejów.

Krzeszowice

Kraków

Kazimierza 
Wielka

podpisy

podpisy

CUDOWNE ŹRÓDEŁKA W POLSCE
Pierwsza w Polsce zbiorcza publikacja na temat cudownych źródełek przybliża miejsca, 
które często mają duże znaczenie dla duchowej, religijnej, a także fizycznej kondycji 
Polaków. Album jest dziełem pionierskim, jedynym na rynku książki, który temat źródełek 
opracowuje w tak obszerny i wszechstronny sposób. Zamieszczono tu obszerne opisy 
i fotografie 120 źródełek z różnych stron naszego kraju, z którymi związane są relacje 
i opowieści o uzdrowieniach i innych wydarzeniach o charakterze nadprzyrodzonym.
AROMAT SŁOWA, 21x30, s. 128, twarda, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 758170

Dzieło ma znaczące walory krajoznawcze i edukacyjne, cenne zarówno 
dla młodzieży, jak i osób dorosłych. Zamieszczono tu liczne barwne 
mapy z zaznaczonymi miejscami, gdzie znajdują się opisywane źródełka: 
mapę Polski, trzy mapy województw, w których występuje najwięcej 
źródełek (małopolskie, podkarpackie, podlaskie) oraz 120 niewielkich map 
z fragmentami kraju stanowiącymi okolice poszczególnych źródełek. Z reguły 
źródełka usytuowane są obok świątyń: sanktuariów, kościołów lub kaplic. 
Każde z tych miejsc zostało w niniejszej publikacji szczegółowo omówione 
i przedstawione na barwnych fotografi ach.
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wym. Posągi w jej najniższej części, m.in. fi gury czterech 
ewangelistów, św. Marii Magdaleny i św. Rozalii stanowią 
część programu ikonografi cznego kalwarii, podobnie jak 
posągi apostołów na biegnącej przez środek fasady ba-
lustradzie. Kulminację stanowi zwieńczenie w postaci 
grupy Koronacji Maryi przez Trójcę Świętą. W przyziemiu 
kościoła znajduje się Grób Maryi. Bazylika stanowi nie-
odłączny element Kalwarii Wambierzyckiej, której wieś 
zawdzięcza nazwę „śląskiej Jerozolimy”.

Początek kalwarii datuje się na 1683 r. Budowy jednego 
z największych w Europie zespołów kalwaryjskich podjął 
się ówczesny właściciel Wambierzyc Daniel von Oster-
berg, a przyczyniły się do tego wspomniane cudowne 
znaki. Pierwsze drewniane kaplice zostały zastąpione mu-
rowanymi, ostateczny kształt rozbudowywana przez lata 
kalwaria uzyskała w drugiej połowie XIX w. Wambierzycki 
pejzaż powiązano z topografi ą Jerozolimy. Wzgórze, na 
którym stoi bazylika, nazwano Syjonem, a położone na-
przeciwko – Kalwarią, obejmującą zarazem Górę Oliwną 
i Golgotę. Na południe od Kalwarii leżą zaś: Góra Nowa, 
znana też jako Horeb, Tabor, Syjon. Potok płynący przez 

Jerozolimy. Pozostałe nazwano na pamiątkę ważnych wy-
darzeń z życia Jezusa (np. Betania, Brama Sądu), a jedną 

Choć kapliczka św. Anny i cudowne źródełko wymie-
niane są jako położone w Wasylowie Wielkim, de facto
znajdują się na polach należących do wsi Krzewica, kilka 
kilometrów od granicy z Ukrainą. Do końca XVIII w. 
Wasylów z przyległymi terenami był własnością klasz-
toru benedyktynek sakramentek (Mniszek Benedykty-
nek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu) 
we Lwowie. Przypuszcza się, że dzięki nim został tutaj 
zaszczepiony kult św. Anny i przy źródełku powstała w 
XVIII w. pierwsza, drewniana kaplica. Obecna murowana 
kapliczka pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. W środku 
znajduje się kamienna fi gura św. Anny nauczającej Ma-
ryję, z pierwszej połowy XIX w. Kapliczka na planie kwa-
dratu ma arkadowe wejście i półkoliste otwory okienne. 
W dniu odpustu ku czci św. Anny (niedziela po 26 lipca) z 
kościoła parafi alnego pw. św. Anny w Wasylowie wyrusza 
procesja, na zakończenie której zostaje poświęcona woda 
w źródełku. Niegdyś istniał zwyczaj wrzucania drobnych 
monet do źródełka, co miało zapewniać szczęście.

Rzeszów
Wi
sła

ewangelistów, św. Marii Magdaleny i św. Rozalii stanowią 
część programu ikonografi cznego kalwarii, podobnie jak 
posągi apostołów na biegnącej przez środek fasady ba-
lustradzie. Kulminację stanowi zwieńczenie w postaci 
grupy Koronacji Maryi przez Trójcę Świętą. W przyziemiu 
kościoła znajduje się Grób Maryi. Bazylika stanowi nie-
odłączny element Kalwarii Wambierzyckiej, której wieś 
zawdzięcza nazwę „śląskiej Jerozolimy”.

Początek kalwarii datuje się na 1683 r. Budowy jednego 
z największych w Europie zespołów kalwaryjskich podjął 
się ówczesny właściciel Wambierzyc Daniel von Oster-
berg, a przyczyniły się do tego wspomniane cudowne 
znaki. Pierwsze drewniane kaplice zostały zastąpione mu-
rowanymi, ostateczny kształt rozbudowywana przez lata 
kalwaria uzyskała w drugiej połowie XIX w. Wambierzycki 
pejzaż powiązano z topografi ą Jerozolimy. Wzgórze, na 
którym stoi bazylika, nazwano Syjonem, a położone na-
przeciwko – Kalwarią, obejmującą zarazem Górę Oliwną 
i Golgotę. Na południe od Kalwarii leżą zaś: Góra Nowa, 
znana też jako Horeb, Tabor, Syjon. Potok płynący przez 

darzeń z życia Jezusa (np. Betania, Brama Sądu), a jedną 
poświęcono św. Florianowi, chroniącemu od pożarów. W 
skład kalwarii wchodzi ponad 90 kaplic. Chronologicznie 
pierwsze na pątniczej drodze są kaplice dobudowane do 

Przemienienia na górze Tabor czy rozesłania apostołów. 
Przejście w modlitewnym skupieniu całości kalwaryjskiej 
trasy zajmuje ok. 4–5 godz. Obecnie sanktuarium opiekują 
się franciszkanie.

29,90
34,90

29,
34,90

Tradycja przypisuje niektórym źródłom związek 
z ważnymi wydarzeniami w dziejach naszej Ojczyzny 
oraz ze znanymi postaciami, jak Marysieńka 
Sobieska (związana z historią cudownego źródełka 
w Krasnobrodzie) czy znane postacie polskiej kultury, 
jak Stefan Żeromski czy Zygmunt Krasiński. 
Cudowne źródełka są także ważnym elementem 
kultury ludowej i ciągle żywych regionalnych tradycji. 
Piękne legendy opisujące wydarzenia związane 
z cudownymi źródełkami są dowodem nie tylko 
ogromnej wiary, ale i bogatej ludowej wyobraźni.

Ponad 150 
kolorowych 
fotografi i!

NOWOŚĆ
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Podróże dalekie i bliskie

KLUBOWY PAKIET PRZEWODNIKÓW
POLSKA

KOMPLET 3 KSIĄŻEK

Każda książka: WYD. AA, 17x24, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje
KOD: 644583

Kolorowe fotografi e i mapy

Łącznie ponad 
1000 stron!

79,00
W komplecie

taniej!
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Podróże dalekie i bliskie

KLUBOWY PAKIET PRZEWODNIKÓW
KRESY

KOMPLET 3 KSIĄŻEK

Każda książka: WYD. AA, 17x24, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje
KOD: 644545

Kolorowe fotografi e i mapy

Łącznie ponad 
500 stron!

59,00
W komplecie

taniej!
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Podróże dalekie i bliskie

POLSKIE KAPLICZKI
ŚWIĄTKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE
Stałym elementem polskiego krajobrazu są kapliczki, krzyże i świątki przydrożne. 
Stawiano je w różnych okresach, najwięcej od początków drugiej połowy XIX wieku 
do wybuchu II wojny światowej. Najczęściej wznoszono je w okresach epidemii, woj-
ny, klęsk, głodu. Upamiętniały ważne miejsca i wydarzenia. Stawiane na rozstajach 
i granicach chroniły ludzi przed siłami nieczystymi. W miejscach, w których nie było 
świątyni, zastępowały kościół. 
Pięknie ilustrowany album przedstawia ich historię, rodzaje, walory duchowe i arty-
styczne oraz pełnione funkcje. Zawiera również informacje o warszawskich kapliczkach 
podwórkowych i krakowskich latarniach umarłych. 
ARYSTOTELES, 21x30, s. 60, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 382336

POLSKIE KAPLICZKI
ŚWIĄTKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE
Stałym elementem polskiego krajobrazu są kapliczki, krzyże i świątki przydrożne. 
Stawiano je w różnych okresach, najwięcej od początków drugiej połowy XIX wieku 
do wybuchu II wojny światowej. Najczęściej wznoszono je w okresach epidemii, woj-
ny, klęsk, głodu. Upamiętniały ważne miejsca i wydarzenia. Stawiane na rozstajach 
i granicach chroniły ludzi przed siłami nieczystymi. W miejscach, w których nie było 
świątyni, zastępowały kościół. 
Pięknie ilustrowany album przedstawia ich historię, rodzaje, walory duchowe i arty-
styczne oraz pełnione funkcje. Zawiera również informacje o warszawskich kapliczkach 
podwórkowych i krakowskich latarniach umarłych. 
ARYSTOTELES, 21x30, s. 60,
KOD: 382336

Przewodnik pielgrzyma 
po Krakowie i okolicach

14,90
Tylko

101 SKARBÓW HISTORII W POLSCE
Przewodnik turystyczny z atlasem samochodowym Polski 
w skali 1:750 000!
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 252, opr. zintegrowana 

KOD: 646648

250 kolorowych zdjęć!

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
(inscenizacje, festyny, dane adresowe)

W BOCZNYCH KOLUMNACH ZAMIESZCZONO 
OPISY MIEJSC HISTORYCZNYCH INNYCH NIŻ TYTUŁOWE

MIEJSCA HISTORYCZNE OZNACZONO NA MAPACH 
I DOKŁADNIE OMÓWIONO W PRZEWODNIKU

Przewodnik 
zawiera atlas 
samochodowy 

Polski!

101 SKARBÓW HISTORII W POLSCE

19,90
39,80

19,90
39,80

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

BESTSELLER



7

Podróże dalekie i bliskie

DZIEDZICTWO WIARY. KATEDRY W POLSCE
W  znakomicie ilustrowanym dziele przedstawiono 58 świątyń katedral-
nych. W ramach każdej prezentacji zamieszczono: krótkie kalendarium 
historyczne, opis dziejów diecezji, a także sylwetki świętych związanych 
z daną świątynią. W komentarzu i na fotografiach przedstawiono również 
dzieła sztuki i detale architektoniczne znajdujące się w poszczególnych 
katedrach (np. obrazy, rzeźby, elementy ołtarzy, sklepień i naw). Każda 
z katedr została przedstawiona na fotografii. Wielkie wrażenie robią 
zwłaszcza wielkoformatowe zdjęcia katedr, wykonane z lotu ptaka. 
Zamieszczono tu również: alfabetyczny spis opisanych katedr, słow-
niczki trudniejszych terminów kościelnych i architektonicznych, indeksy 
miejscowości i osób oraz bibliografię. 
DRAGON, 24x33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 873075

69,00
149,00

69,00
149,00

RABAT
54 %!

Oszczędzasz 

80 zł!

KRAKÓW
MIASTO ŚWIĘTYCH

WYD. AA, 21x30, s. 80, 
twarda, kolorowe fotogra� e, 

kredowy papier

SZLAKIEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
ZE ŚW. SIOSTRĄ FAUSTYNĄ
WYD. AA, 21x30, s. 64, 
twarda, kolorowe fotogra� e, 
kredowy papier

Dwa albumy 
w cenie 

JEDNEGO !

Cena kompletu:

PROMOCYJNY PAKIET ALBUMÓW
KOD KOMPLETU: 150826W pakiecie:

Przewodnik pielgrzyma 
po Krakowie i okolicach

CRACOVIA SACRA
W przewodniku opisano zabytki sakralne i znane miejsca kultu reli-
gijnego w Krakowie: od katedry wawelskiej, przez kościoły Starego 
Miasta i Kazimierza, klasztory i sanktuaria usytuowane w różnych 
częściach Krakowa (m.in. Tyniec, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II) aż po najważniejsze 
świątynie i sanktuaria w okolicach Krakowa (Wadowice, Kalwaria 
Zebrzydowska, Ludźmierz, zakopiańskie Krzeptówki, Wieliczka). W prze-
wodniku uwzględniono również krakowski szlak św. Jana Pawła II oraz 
najciekawsze atrakcje turystyczne w pobliżu miejsc świętych. 
WYD. AA, 17x24, s. 112, opr. zintegrowana, kolorowe fotogra� e
KOD: 643692

Przewodnik pielgrzyma Przewodnik pielgrzyma 

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

KOŚCIOŁY W POLSCE
Ponad 70 najpiękniejszych i najcenniejszych świątyń 
katolic kich w Polsce!
Niemal 400 unikalnych fotografii!
Cenne źródło wiedzy o sztuce sakralnej w Polsce!
Na zdjęciach: wspaniała architektura i wystrój kościołów oraz zawarte 
w nich skarby sztuki, relikwie i przedmioty kultu. Przepięknym fotografiom to-
warzyszy przystępny i kompetentny komentarz historyka sztuki. Znajdziemy 
tu również m.in. omówienie kościołów ze względu na funkcję i rangę oraz 
słowniczek pojęć z zakresu architektury sakralnej i liturgii.
CARTA BLANCA, 25x35, s. 272, twarda, płócienny grzbiet, kolorowe ilustracje  
KOD: K05092

49,90
99,90

49,90
99,90

RABAT
50 %!

Oszczędzasz 
50 zł!

Cena kompletu:

19,90
39,80

19,90
39,80

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!
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Podróże dalekie i bliskie

SZLAK ORLICH GNIAZD
Szlak Orlich Gniazd – nr 1 w krajowym rejestrze szlaków turystycznych – poprzez 
połączenie walorów przyrodniczych i historycznych stanowi jedną z najciekawszych 
atrakcji turystycznych naszej Ojczyzny. Album w barwnych fotografiach przedstawia 
zamki i ruiny warowni jurajskich z takich miejscowości jak Korzkiew, Ojców, Pieskowa 
Skała, Rabsztyn, Bydlin, Smoleń, Pilica, Ogrodzieniec, Morsko, Bobolice, Mirów, Olsztyn. 
Barwnym fotografiom towarzyszy interesujacy komentarz dotyczący historii poszcze-
gólnych obiektów oraz związanych z nimi ciekawostek i legend.
ARTI, 21x30, s. 64, twarda
KOD: 400326

9,90
17,00

9,90
17,00

RABAT
40 %!

POLSKA. SKARBY UNESCO 
Dziś na liście światowego dziedzictwa UNESCO figuruje ponad 1000 
wpisów, z czego 15 dotyczy Polski. Są to:
Kraków – historyczne centrum, Wieliczka i Bochnia – kopalnie 
soli, Auschwitz-Birkenau, Puszcza Białowieska, Warszawa – 
historyczne centrum, Zamość – stare miasto, Toruń – miasto śre-
dniowieczne, Malbork – zamek krzyżacki, Kalwaria Zebrzydowska, 
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, Kościoły drewniane 
południowej Małopolski, Park Mużakowski, Wrocław – Hala 
Stulecia, Drewniane cerkwie w regionie Karpat, Tarnowskie 
Góry – kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku. Wszystkie wymienione 
miejsca zostały opisane i barwnie zilustrowane na kartach tego 
wyjątkowego albumu.
WYD. AA, 21x30, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640707

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

HIT CENOWY!

TATRY POLSKIE 
I SŁOWACKIE
Obok wiadomości o geologii, przyrodzie i historii tych terenów w albu-
mie zawarto charakterystykę niemal każdego zakątka Tatr zarówno po 
polskiej, jak i po słowackiej stronie granicy – od przełęczy przez doliny 
aż po najwyższe szczyty. Poszczególne hasła zostały zaprezentowane 
w wygodnym układzie alfabetycznym. Szczegółowym opisom towa-
rzyszą liczne zachwycające fotografie, w tym panoramy ułatwiające 
lokalizację przywołanych miejsc. Cennym uzupełnieniem są kody QR 
odsyłające do rozmaitych materiałów audiowizualnych, przybliżających 
nie tylko krajobrazy, ale również kulturę i sztukę tatrzańską.
SBM, 25x31, s. 448, twarda, kolorowe fotogra� e
KOD: 596771

99,00
129,00

99,00
129,00

Oszczędzasz 

30 zł!

HIT CENOWY!
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Podróże dalekie i bliskie

POLSKA. UZDROWISKA. PRZEWODNIK
W przewodniku:

• dokładny opis wszystkich 45 polskich uzdrowisk (od słynnych kurortów 
jak Ciechocinek, Sopot, Krynica, Busko, Polanica, po rozwijające się od 
niedawna jako uzdrowiska Dąbki, Gołdap, Uniejów czy Supraśl) oraz 
podziemnego uzdrowiska w kopalni soli w Wieliczce, 

• profile lecznicze i możliwości terapii,
• atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,
• plany blisko 30 największych uzdrowisk,
• dziesiątki znakomitych zdjęć przybliżających urodę miejscowości 

uzdrowiskowych.
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 160, opr. zintegrowana
KOD: 641742

dokładny opis wszystkich 45 polskich uzdrowisk (od słynnych kurortów 

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

PARKI NARODOWE W POLSCE
Wspaniale ilustrowany album przedstawia najcenniejsze skarby naszej 
ojczystej przyrody. W obszernych opisach i na pięknych, barwnych 
ilustracjach zaprezentowano wszystkie 23 parki narodowe istniejące 
w Polsce, a także 4 planowane. Każdy park narodowy przedstawiono 
bardzo wszechstronnie i przystępnie, dokładnie omawiając takie tematy 
jak przedmiot ochrony, położenie, rzeźba terenu, flora, fauna, formy 
ochrony przyrody, dziedzictwo kulturowe, turystyka, zagrożenia oraz 
otulina parku. Przedstawiono również liczne ciekawostki i osobliwości. 
DRAGON, 24x33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 873853

74,00
149,90

74,00
149,90

RABAT
50 %!

PARKI KRAJOBRAZOWE W POLSCE
Znakomicie wydany album o wszystkich parkach krajobrazowych w naszej 
Ojczyźnie. Parki krajobrazowe zostały opisane wszechstronnie i obszernie. 
W każdym przypadku zostały omówione: rzeźba terenu, fauna, flora, formy 
ochrony przyrody, zabytki, turystyka oraz informacje praktyczne (baza 
noclegowa dla osób pragnących zwiedzić omawiany obszar). Fachowym 
opisom towarzyszą liczne, barwne ilustracje. Parki zostały przedstawione 
w czterech rozdziałach odpowiadających czterem obszarom naszego 
kraju. Każdy rozdział został poprzedzony mapą prezentującą rozlokowanie 
omawianych obszarów.
DRAGON, 24x33, s. 448, twarda
KOD: 871293

74,00
149,90

74,00
149,90

RABAT
50 %!

Oszczędzasz 
75 zł!

Oszczędzasz 
75 zł!

HIT CENOWY! HIT CENOWY!
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ENCYKLOPEDIA. GEOGRAFIA POLSKI
Uniwersalne kompendium wiedzy o środowisku geograficznym Polski oraz 
o procesach, które doprowadziły do jego obecnego kształtu. Dzieło zawiera 
obszerne informacje dotyczące budowy geologicznej naszego kraju, rzeźby 
terenu, klimatu oraz uwarunkowań hydrologicznych. Zamieszczono tu rów-
nież leksykon geografii Polski, przedstawiający w porządku alfabetycznym 
najatrakcyjniejsze (pod względem krajoznawczym i turystycznym) miejsca 
naszej Ojczyzny: miasta i mniejsze miejscowości, rzeki, jeziora, parki na-
rodowe, jaskinie itp. W pięknie wydanej publikacji znajdziemy także dane 
statystyczne oraz wiele map fizycznych i gospodarczo-ekonomicznych. 
Treść encyklopedii zilustrowano licznymi efektownymi fotografiami. 
DRAGON, 24x33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 875017

ENCYKLOPEDIA. PRZYRODA POLSKI
Uniwersalne kompendium wiedzy o walorach przyrodniczych naszego 
kraju. Dzieło dokładnie i kompetentnie przedstawia polskie puszcze, bory, 
lasy, łąki, pola uprawne, sady, morze, rzeki i jeziora jako środowisko życia 
różnych gatunków. Fachowo prezentuje bogactwo polskiej flory i fauny. 
Obszernie i w przystępny sposób omawia przyrodę poszczególnych 
regionów geograficznych (pojezierza i pobrzeża, niziny środkowopolskie, 
wyżyny, Sudety i przedgórze, Karpaty i Podkarpacie). Przekazuje bogatą 
wiedzę na temat wszystkich parków narodowych w Polsce. 
Rzetelnie opracowaną treść encyklopedii wzbogacono efektow-
nymi, barwnymi ilustracjami oraz mapami poszczególnych parków 
narodowych.
DRAGON, 24x33, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 875079

59,00
99,00

59,00
99,00

RABAT
40 %!

59,00
99,00

59,00
99,00

RABAT
40 %!

Oszczędzasz 
40 zł!

Oszczędzasz 
40 zł!

ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA ZWIERZĄT I ROŚLIN POLSKI
Opracowana fachowo i z wielkim rozmachem Ilustrowana encyklopedia zwierząt 
i roślin Polski jest znakomitym źródłem podstawowych informacji o polskiej faunie 
i florze. W środku znajdziemy kilkaset fotografii zwierząt oraz roślin (wraz ze zbliże-
niami kwiatów, liści lub owoców). Efektownym fotografiom towarzyszą obszerne 
opisy charakteryzujące poszczególne gatunki. Tabele z podstawowymi danymi 
o prezentowanych roślinach i zwierzętach pozwolą szybko przyswoić najważniejsze 
wiadomości, a zamieszczone mapy zasięgów występowania ułatwią lokalizację 
poszczególnych przedstawicieli fauny i flory w naszej Ojczyźnie. Dzieło dopełniają 
bogata szata graficzna i uszlachetniona oprawa. Wspaniały pomysł na prezent!
PWN, 25x34, s. 608, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 059715

ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA ZWIERZĄT I ROŚLIN POLSKI

149,00
249,99

149,00
249,99

RABAT
40 %!

Oszczędzasz 

100 zł!

HIT CENOWY!

UWAGA: oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

UWAGA: oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

UWAGA: oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!



11

Podróże dalekie i bliskie

POLSKA NIEZWYKŁA „QUO VADIS”

BESTSELLER

Uniwersalny i bardzo praktyczny przewodnik zawiera 
opisy miejsc, które warto zwiedzić podczas wycieczek 
wakacyjnych i weekendowych. W szczególności poleca-
my wizyty w parkach narodowych i obiektach wpisanych 
na Listę UNESCO. W przewodniku znalazły się także 
propozycje wycieczek pieszych, rowerowych i spływów 
kajakowych. Przewodnik podzielono na pięć części: 
„morze”, „jeziora”, „lasy – łąki – zdroje”, „góry i pagóry” 
oraz „lato w mieście”. Każdy z 52 rozdziałów rozpoczy-
na krótka charakterystyka opisywanego obszaru oraz 
mapa samochodowa w skali 1:300 000, ze strzałkami 

ułatwiającymi lokalizację opisywanych atrakcji. Zamiast 
szybko dezaktualizujących się informacji praktycznych 
(ceny, godziny otwarcia) w przewodniku zamieszczono 
QR-kody, które po przeskanowaniu smartfonem z odpo-
wiednią aplikacją przekierują Państwa na właściwą stronę 
internetową zawierającą aktualne informacje. 
Dla turystów lubiących łamigłówki i rozwiązywanie 
ciekawych zadań umieszczono QR-kody questów – edu-
kacyjnych gier terenowych, czyli wycieczek z zagadką. Na 
końcu przewodnika zamieszczono samochodową mapę 
Polski w skali 1:800 000.

DEMART, 18x25, s. 736, zintegrowana, kolorowe fotogra� e i mapy
KOD: 122301

39,90
59,90

39,90
59,90

RABAT
33 %!



12

Podróże dalekie i bliskie

JĘDRZEJ MAJKA

KRESY
Bogato ilustrowana podróż po ziemi drogiej sercu każdego Polaka. Album 
zawiera ponad 130 fotografii i opowiada o miejscach niezwykłych. Wśród 
nich: Lwów, Żółkiew, Drohobycz, Olesko, Podhorce, Kamieniec Podolski, 
Żwaniec, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Kudryńce, Sidorów, Skałat, 
Podkamień, Poczajów, Krzemieniec, Brześć, Różana, Kosów Poleski, Mir, 
Nieśwież, Nowogródek, Stare Wasiliszki, Grodno, Wilno, Troki, Kowno. 
WYD. AA, 21x29, s. 168, twarda, papier kredowy, kolorowe fotogra� e 
KOD: K01003

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

JĘDRZEJ MAJKA

MISTYCZNE KRESY
Mistyczne Kresy zachwycają pięknem architektury i sztuki oraz 
ilustrują siłę ludzkiej wiary. Wilno przemierzamy śladami siostry 
Faustyny Kowalskiej. We Lwowie poznajemy historię obrazu 
Ecce Homo, namalowanego w tym mieście św. Brata Alberta. 
Podziwiamy wspaniałe lwowskie katedry i świątynie. Pielgrzymujemy 
do Ostrej Bramy, Berdyczowa, Poczajowa, Latyczowa. Zwiedzamy 
Krzemieniec, Podkamień, Drohobycz, Podhorce i Kamieniec Podolski. 
Odwiedzamy słynne Kresowe nekropolie.   
WYD. AA, 21x30, s. 160, twarda, papier kredowy, kolorowe fotogra� e 
KOD: 644361

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

Miejsca święte
na Kresach!

JĘDRZEJ MAJKA

MISTYCZNE WILNO
Ostra Brama to niekwestionowany symbol Wilna. Z Wilnem mocno 
związana jest postać św. Siostry Faustyny, która tu zaczęła pisać 
swój Dzienniczek. W Wilnie namalowany został pierwszy obraz „Jezu, 
ufam Tobie”. Autor oprowadza nas po tych miejscach najświętszych, 
a także po kilkunastu innych świątyniach i po cmentarzu na Rossie, 
przedstawiając jednocześnie historię miasta.
WYD. AA, 21x30, s. 64, twarda, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 647577

JĘDRZEJ MAJKA

MISTYCZNY LWÓW
Na blisko stu fotografiach album przedstawia niepowtarzalne piękno 
Lwowa, opisuje jego najwspanialsze zabytki oraz opowiada dzieje 
tego wyjątkowego miasta. Autor przedstawia kilkanaście najwspa-
nialszych lwowskich świątyń: katedr, kościołów i cerkwi. Prezentuje 
nam rynek, ratusz, słynny gmach lwowskiej opery oraz Ossolineum. 
Zabiera nas także na wyjątkowe lwowskie cmentarze: Łyczakowski, 
Orląt Lwowskich i mniej znany cmentarz Janowski.
WYD. AA, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 647539

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!
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Miejsca święte
na Kresach!

PRZEWODNIK PO KRESACH 
UKRAINA. BIAŁORUŚ. LITWA

Mapy samochodowe 
i plany miast!

WYD. AA, 17x24, s. 264, zintegrowana, 
kolorowe ilustracje
KOD: 647560

400 kolorowych zdjęć! Miejscowości omówione 
w przewodniku:
LWÓW  
ZIEMIA LWOWSKA: Żółkiew, 
Krechów, Stare Sioło, Świrz, 
Przemyślany, Uniów, Drohobycz, 
Sambor, Rudki, Truskawiec, Olesko, 
Złoczów, Podhorce, Podkamień, 
Brody
PODOLE: Kamieniec Podolski, 
Żwaniec, Okopy Świętej Trójcy, 
Chocim, Buczacz, Kudryńce, 
Skała Podolska, Sidorów, Skałat, 
Sutkowce, Berdyczów, Latyczów, 
Międzybóż
WOŁYŃ: Łuck, Dubno, Ołyka, 
Włodzimierz Wołyński, Zimno, 
Ostróg, Międzyrzecz Ostrogski, 
Poczajów, Krzemieniec
HUCULSZCZYZNA: Iwano-
Frankiwsk (Stanisławów), Kołomyja, 
Werchowyna (Żabie), Jaremcze, 
Worochta, Kosów
BIAŁORUŚ: Grodno, Stare 
Wasiliszki, Nowogródek, Zaosie, 
Mir, Nieśwież, Kosów Poleski, 
Różana, Brześć
LITWA: Wilno, Troki, Kowno

Pierwszy taki 
przewodnik 
po Kresach!

LWÓW  
ZIEMIA LWOWSKA:
Krechów, Stare Sioło, Świrz, 
Przemyślany, Uniów, Drohobycz, 
Sambor, Rudki, Truskawiec, Olesko, 
Złoczów, Podhorce, Podkamień, 
Brody

23,90
39,90

23,90
39,90

RABAT
40 %!

LWÓW I OKOLICE
PRZEWODNIK

Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik po 
zabytkach Lwowa! Autor oprowadza po poszczególnych fragmentach 
Starego Miasta, odkrywając przed nami piękno i bogactwo historii tego 
wyjątkowego miasta i jego okolic. 
W przewodniku m.in.: stolica Galicji i jej historia, katedry lwowskie, kościoły 
i cerkwie, muzea we Lwowie, ciekawostki i opisy miejsc niezwykłych, 
szczegółowe mapy z zaznaczonymi zabytkami, plany lwowskich nekropolii, 
mnóstwo informacji praktycznych, aktualny schemat linii tramwajowych, 
prawie 400 kolorowych zdjęć, lwowskie wspomnienia Kazimierza Górskiego, 
okolice Lwowa (Żółkiew, Krechów, Olesko, Podhorce, Złoczów, Rudki, 
Sambor, Drohobycz, Truskawiec), pomysły na jednodniowe wycieczki.
WYD. AA, 17x24, s. 144, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640615

Nowe wydanie!   2018-2019

24,90
37,90

24,90
37,90

JĘDRZEJ MAJKA

WILNO I OKOLICE. PRZEWODNIK
Najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik po za-
bytkach Wilna, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sakralnych. Autor 
podąża śladami wielkich Polaków, którzy żyli i tworzyli w tym wyjątkowym 
mieście. W przewodniku zostały zaprezentowane: Góra Zamkowa i Plac 
Katedralny, Od katedry do ratusza, Wokół Ostrej Bramy, Rossa – dzielnica 
cmentarzy, Zarzecze, Antokol, Aleja Giedymina i Zwierzyniec, Śnipiszki. 
Każda część została poprzedzona szczegółowym wycinkiem z planu miasta.
Przewodnik zawiera pakiet niezbędnych informacji dotyczących planowania 
podróży na Litwę. Zamieszczono również rozdział „Okolice Wilna”, w którym 
zaprezentowane zostały miejscowości warte odwiedzenia podczas jedno-
dniowych wycieczek. Każde z tych miejsc zasługuje na zainteresowanie.
WYD. AA, 17x24, s. 144, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641704

24,90
29,90

24,90
29,90

19,90
24,90

19,90
24,90

JĘDRZEJ MAJKA

KRESY. ŚLADAMI 
BOHATERÓW TRYLOGII
Nowy album Jędrzeja Majki to pasjonująca, sentymentalna wędrówka 
przez kresowe miasta, miasteczka i zaścianki, siedemnastowieczne 
zamki, dwory i świątynie. W poszukiwaniu śladów sienkiewiczowskich 
postaci autor prowadzi nas na ukraińskie stepy, przedstawia malownicze 
krajobrazy i zabytki Litwy, odkrywa urzekające zakątki Podola oraz inne 
kresowe miejsca. Interesującym opisom miejsc naznaczonych śladami 
bohaterów Trylogii towarzyszą współczesne, barwne fotografie przed-
stawiające ich aktualny wygląd. 
WYD. AA, 21x30, s. 80, twarda, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 649656
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ZIEMIA ŚWIĘTA. PIELGRZYMUJĄC ŚLADAMI JEZUSA
ALBUM

Izrael, Ziemia Święta, wciąż pozostaje Ziemią Nadziei. Dla Żydów jest Ziemią 
Obiecaną – nadzieją na przyjście Mesjasza. Dla muzułmanów – ziemią, z której 
Prorok Mahomet został zabrany do nieba. Dla chrześcijan – ziemią, gdzie spełniło 
się misterium Jezusa Chrystusa, który urodził się w Betlejem, dorastał w Nazarecie, 
a w Jerozolimie poniósł śmierć i zmartwychwstał. Niekwestionowanym walorem 
tego albumu jest połączenie miejsc świętych z biblijnymi cytatami. Dzięki temu 
można odbyć duchową pielgrzymkę śladami Jezusa Chrystusa po Ziemi Świętej, 
często porównywanej do piątej Ewangelii.
WYD. M, 24x33, s. 128, twarda, papier kredowy, kolorowe fotogra� e
KOD: 433762

ZIEMIA ZBAWICIELA ALBUM
przedmowa: kard. FRANCISZEK MACHARSKI, tekst: ks. prof. WALDEMAR 
CHROSTOWSKI, fotogra� e: STANISŁAW MARKOWSKI 

Niezwykła pielgrzymka do świętych miejsc Starego i Nowego Przymierza: 
od Egiptu i Góry Mojżesza, poprzez miejsca biblijne starożytnej Galilei, 
 Samarii i Judei po świątynie i ulice  Jerozolimy. Ponad 200 urzekających 
kolorowych fotografii autorstwa Stanisława Markowskiego wzbogaco-
nych cytatami z Pisma Świętego – to niezapomniana wędrówka śladami 
wydarzeń najważniejszych dla  każdego chrześcijanina. 
WYD. AA, 21x29, s. 176, twarda, papier kredowy, kolorowe fotogra� e
KOD: K01004

W zestawie z albumem 
„Ziemia Zbawiciela” 
różaniec z drzewa 
oliwnego z grudką ziemi 
z Jerozolimy!

W zestawie z albumem W zestawie z albumem 
„Ziemia Zbawiciela” 
różaniec z drzewa 
oliwnego z grudką ziemi 
z Jerozolimy!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

Do albumu dołączono zaświadczenie 
o autentyczności pochodzenia ziemi z Jerozolimy

W kapsułce 
– ziemia z Jerozolimy!49,00

99,00

49,00
99,00

RABAT
50 %!

Oszczędzasz 

50 zł!

STANISŁAW MARKOWSKI
Wstęp: KS. PROF. WALDEMAR 
CHROSTOWSKI

GRECJA. 
ZIEMIA APOSTOŁA PAWŁA

Nowe wydanie słynnego albumu z fotografiami Stanisława 
Markowskiego. Album przedstawia zabytki i pejzaże obecnej Grecji, ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z działalnością misyjną 
św. Pawła oraz głównych ośrodków życia duchowego Kościoła prawo-
sławnego (Góra Atos, Meteory). Obok zdjęć zamieszczono fragmenty 
Listów św. Pawła oraz krótkie cytaty z pism mnichów prawosławnych. 
Wstęp ks. prof. Waldemara Chrostowskiego bardzo dobrze opisuje misyj-
ny wysiłek i gorliwość Apostoła Narodów. Na końcu książki umieszczona 
została mapa ilustrująca podróże apostolskie św. Pawła.
WYD. AA, 21x30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 641858

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!
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9,90
24,90

9,90
24,90

RABAT
60 %!

JĘDRZEJ MAJKA

W POSZUKIWANIU ARKI PRZYMIERZA. ETIOPIA
W poszukiwaniu Arki Przymierza autor zabiera nas w podróż do Etiopii, 
kolebki Nilu Błękitnego, do krainy soczyście zielonych lasów i dymiących 
wodospadów. Pamiętając, że Etiopia to jeden z pierwszych krajów chrze-
ścijańskich na świecie, a pierwszy w Afryce, odwiedzamy tajemnicze 
wyspy-klasztory na jeziorze Tana oraz Nową Jerozolimę – święte miasto 
Lalibela, gdzie w wulkanicznych skałach wydrążono jedenaście niezwy-
kłych kościołów. Poznajemy także odpowiedź na pytanie, co etiopscy 
mnisi mają wspólnego ze sztuką uprawy i parzenia kawy.
WYD. AA, 21x30, s. 64, kolorowe fotogra� e, kredowy papier
KOD: 649694

RZYM JANA PAWŁA II
PRZEWODNIK DLA PIELGRZYMÓW
Przewodnik oprowadza po najważniejszych miejscach świętych 
Wiecznego Miasta (bazyliki: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Matki 
Bożej Większej, św. Pawła za Murami, św. Piotra w Okowach, Świętego 
Krzyża Jerozolimskiego, św. Klemensa, kościół polski św. Stanisława oraz 
kościół św. Andrzeja na Kwirynale). Przedstawia również inne miejsca 
związane z osobą Jana Pawła II: Muzea Watykańskie, Pałac Apostolski, 
Aulę bł. Pawła VI, Ogrody Watykańskie, Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu, 
Kolegium Polskie, Koloseum, Kapitol, Dom Polski im. Jana Pawła II, dworzec 
kolejowy Termini, Poliklinikę Gemelli, cmentarz Campo di Verano oraz Castel 
Gandolfo i sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli.
Znajdziemy tu mapy Watykanu i centrum Rzymu oraz wskazówki, jak dotrzeć 
i jak podróżować po Wiecznym Mieście, jak unikać kolejek itp. Są tu również 
inne informacje praktyczne: noclegi, spis ważnych telefonów i instytucji.
WYD. M, 14x20, s. 112. miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 957822

PRZEWODNIK DLA PIELGRZYMÓW

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

HIT CENOWY!

79,00
199,00

79,00
199,00

OSZCZĘDZASZ
120 zł!

Wszechświat
Ziemia 

Kontynenty 
Polska

WIELKI ATLAS ŚWIATA

Duże, czytelne mapy!
Polska i świat w liczbach!
Kolorowe fotografi e!
Leksykon państw świata! 
MARTEL, 24x34, s. 336, twarda
KOD: P04044

Zdjęcia i mapy 
z zabytkami 

z Listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO!

WSPANIAŁY ŚWIAT
Album przedstawia najciekawsze, najpiękniejsze i najbardziej zaska-
kujące zakątki naszego globu. Znajdziemy tu wspaniałe skarby natury: 
zarówno te najsłynniejsze, jak i mniej znane. Lektura tego dzieła zachęca 
do odkrywania świata, dostarcza o nim wiedzy, inspiruje i oddziałuje na 
wyobraźnię. Zachwyca stroną estetyczną, co jest zasługą znakomitych 
fotografii: są wśród nich znakomite panoramy, fotografie z lotu ptaka, 
zbliżenia, ujęcia z oryginalnej perspektywy i zdjęcia podwodne.
SBM, 25x31, s. 448, twarda, kolorowe fotogra� e
KOD: 596863

Lodowa północ, Równik
Źródła wielkich cywilizacji
Góry, pustynie i pustkowia
Na morzach i oceanach
U kiwi i kangurów
Kraina wiecznego lodu

99,00
129,00

99,00
129,00

Oszczędzasz 

30 zł!

HIT CENOWY!
HIT CENOWY!
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ZIEMIA ŚW. RITY
ALBUM

Starannie wydany i bogato ilustrowany album zaprasza, by wyru-
szyć w duchową pielgrzymkę do włoskiej Umbrii – ziemi św. Rity. 
Najważniejsze miejscowości na tym szlaku to Roccaporena, miejsce 
urodzin i życia w małżeństwie św. Rity oraz Cascia, gdzie znajduje się 
klasztor, w którym Święta spędziła ponad czterdzieści lat życia, oraz 
bazylika, będąca dziełem wielu włoskich artystów. Publikacja zawiera 
biografię Świętej, opis miejsc jej kultu poza rodzinną Italią (także tych 
znajdujących się w Polsce) oraz modlitwy za wstawiennictwem św. Rity 
w trudnych sprawach. 
WYD. AA, 21x30, s. 64, twarda, papier kredowy, kolorowe fotogra� e
KOD: 642299

Do albumu 
„Ziemia św. Rity” 
dołączamy koronkę 
św. Rity!

MARCIN KOŁPANOWICZ

ZIEMIA ŚWIĘTEGO CHARBELA
Zapraszamy na albumową wyprawę do Libanu – ojczyzny świętego 
Charbela. Autor przedstawia najwspanialsze skarby libańskiej ziemi 
oraz historię tego kraju sięgającą niepamiętnych czasów. Opowiada 
o Fenicjanach, krzyżowcach i druzach. Oprowadza po najciekawszych 
miejscach, takich jak świątynie w Baalbek, dolina Kadisza czy ogromne 
groty Dżejta. Przytacza fascynujące historie. Opowiada także o życiu 
i cudach św. Charbela oraz wyjaśnia, dlaczego na szyi kobiety przez 
niego uzdrowionej co miesiąc pojawiają się krwawe rany… Znajdziemy 
tu również zapierające dech barwne fotografie.
WYD. AA, 21x30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier 
KOD: 642336

MARCIN KOŁPANOWICZ

ZIEMIA ŚW. OJCA PIO
ALBUM

Barwnie ilustrowany album wydany w 100. rocznicę otrzymania 
stygmatów i w 50-lecie narodzin dla Nieba świętego Ojca Pio. 
Przedstawia miejsca, po których stąpał święty stygmatyk. Oprowadza 
po Pietrelcinie, w której się urodził, po klasztorach, w których spędził 
pierwsze lata życia zakonnego, po Benewencie, gdzie otrzymał świę-
cenia kapłańskie czy wreszcie po San Giovanni Rotondo. Miasteczko to 
przez przeszło pół wieku było domem Ojca Pio i dzięki jego osobie prze-
rodziło się w sanktuarium, które jest celem dla milionów pielgrzymów!
Liczne fotografie ukazują piękno pejzażu południowych Włoch, pa-
miątki związane z Ojcem Pio, a także powstałe ku jego czci świątynie 
w Pietrelcinie, San Giovanni Rotondo a także w Polsce.
WYD. AA, 21x30, s. 56, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 643067

KATEDRY EUROPY
Katedry Europy zawierają opisy i fotografie stu europejskich katedr z 27 
państw.  Wśród nich nich te najsłynniejsze: św. Szczepana w Wiedniu, 
św. Wita w Pradze, katedry w Chartres i Saint-Denis, paryska Notre-
Dame, wspaniałe katedry w Hiszpanii (m.in. Granada, Kordoba, Santiago 
de Compostela, Toledo), w Niemczech (m.in. Kolonia, Akwizgran, Trewir) 
i we Włoszech (m.in. Florencja, Mediolan, Orvieto, Piza, Wenecja, 
rzymska bazylika św. Jana na Lateranie) i wybrane polskie katedry 
(Gdańsk-Oliwa, Gniezno, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław). Opisy 
katedr zilustrowano efektownymi fotografiami. Fachowy komentarz 
historyczny został poszerzony o kalendaria, jak również o informacje na 
temat patronów świątyń oraz umieszczonych w nich relikwii i dzieł sztuki. 
DRAGON, 24x33, s. 464, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 874638

74,00
149,90

74,00
149,90

RABAT
50 %!

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

9,90
24,90

9,90
24,90

RABAT
60 %!

Oszczędzasz 

75 zł!

HIT CENOWY! HIT CENOWY!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!



PREZENT 
do każdego zakupu!

DODATKOWY PREZENT
za zakup powyżej 99 zł!

DODATKOWY PREZENT
za zakup powyżej 200 zł!

za zakup powyżej 99 zł!

OJCIEC ŚWIĘTY 
BENEDYKT XVI 

O PRZYCZYNACH 
KRYZYSU 
KOŚCIOŁA
AA, 12x16, 
s. 32, miękka

KARD. LORIS 
CAPOVILLA

U BOKU 
DOBREGO 
PAPIEŻA
AA, 14x20, s. 
208,  miękka 

SAMSON 
I DALILA
FILM DVD

E-LITE, lektor polski, napisy polskie
Czas trwania :180 min. 

05/2019Dla dzieci

NOWOŚĆ

ZAMÓWIENIA: 

tel.: 12 345 42 00,12 446 72 56, tel. kom.: 695 994 193, faks: 12 259 00 33
(poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 18.00, sobota godz. 8.00 – 13.00)

Zamówienie na kwotę 99 zł lub więcej – przesyłka gratis!

www.religijna.pl

OPOWIEŚCI BIBLIJNE NA DOBRANOC
Wspaniale ilustrowane opisy biblijnych wydarzeń, w których spotykamy znane postaci ze Starego 
i Nowego Testamentu, takie jak Adam i Ewa, Noe, Dawid i Salomon, Jezus, Maryja i apostołowie. 
Te nastrojowe, a zarazem realistyczne opowieści wprowadzają młodych czytelników w świat 
wiary i chrześcijańskich wartości. Opracowane są w sposób sprzyjający wyciszeniu i wpisujący 
się w atmosferę pory zasypiania. Każda z historii zakończona jest krótką modlitwą na dobranoc.
PROMIC, 17x20, s. 122, miękka, kolorowe ilustracje
KOD: 026436

24,90
Tylko
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OPOWIEŚCI BIBLIJNE DLA DZIECI
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
opowiedziane słowami zrozumiałymi dla dzieci!
Treść tego dzieła wprowadza nasze dzieci w fascynujący świat Biblii, 
przygotowując je do dojrzałego czytania i czerpania z mądrości słowa 
Bożego. Rodzice, dziadkowie, chrzestni i katecheci z pomocą tej książki 
mogą kształtować wrażliwość, moralność, religijność oraz wiarę naj-
młodszych. Atutem wydania są piękne, kolorowe ilustracje stworzone 
z dbałością o najdrobniejsze detale. 
Wydanie posiada imprimatur Kościoła katolickiego.
RAFAEL, 21x30, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 889935

Dla dzieci

OPOWIEŚCI BIBLIJNE DLA DZIECI
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
opowiedziane słowami zrozumiałymi dla dzieci!

39,90
49,90

39,90
49,90

14,90
Tylko

JEZUS CHRYSTUS
HISTORIA ZBAWIENIA ŚWIATA 
KOMIKS

Jezus Chrystus przyszedł na świat, by odkupić ludzkie grzechy i otworzyć 
bramy Nieba przed każdym z nas. Oto oparta o Pismo Święte komiksowa 
opowieść o największym cudzie, jaki kiedykolwiek zdarzył się na świecie: 
o Bogu, który z miłości do człowieka oddał na ukrzyżowanie swojego 
jedynego Syna. Z kart tego komiksu młodzi czytelnicy poznają historię 
Jezusa, który oddał życie i otworzył nam drogę do wiecznego szczęścia.
RAFAEL, 21x29, s. 32, miękka
KOD: 250093

GOREJĄCE SERCA
ZESŁAŃCZY TESTAMENT DLA NIEPODLEGŁEJ
Wybrane sylwetki Polaków zesłanych na Syberię! 
Bohaterami tej ilustrowanej opowieści dla dzieci i młodzieży są polscy 
zesłańcy na Sybir – świadkowie wolności pośród prześladowań, m.in. 
Piotr Wysocki, Tomasz Zan, Józef Piłsudski, Józef Czapski, Janos 
Esterhazy i inni. Kontynuacja książki Gorące serca.  
WYD. AA, 21x30, s. 152, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 645863

GORĄCE SERCA
POLSCY ZESŁAŃCY NA SYBIR
Unikatowa, pięknie ilustrowana książka dla dzieci o Polakach zesłanych 
na Sybir w różnych epokach naszej historii. Wśród nich m.in. abp 
Zygmunt Szczęsny Feliński, św. Rafał Kalinowski, Ryszard Kaczorowski, 
Gustaw Herling-Grudziński, bp Rafał Kiernicki, bł. ks. Władysław 
Bukowiński, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, gen. Władysław Anders, 
ks. Zdzisław Peszkowski i inni. Biografie bohaterów zostały wspaniale 
zilustrowane rysunkami Pawła Kołodziejskiego. 
WYD. AA, 21x30, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640509

Szkoła patriotyzmu dla młodych Polaków!

24,90
39,90

24,90
39,90

RABAT
37 %!

24,90
34,90

24,90
34,90

RABAT
28 %!
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MATKA BOŻA FATIMSKA
PUZZLE

Puzzle Matka Boża Fatimska to idealny pomysł na prezent dla dziecka 
oraz na rodzinne spędzanie wolnego czasu. 
Rekomendowane dla dzieci w wieku 5+
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
Wymiary: 48 x 68 cm, liczba elementów: 84
KOD: 166483

ŚWIĘTY DO PARY
GRA MEMORY

Gra pamięciowa 2 do 6 graczy w wieku powyżej 4 lat. Czas trwania: 
ok. 30 minut. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości par kartoni-
ków o tym samym wzorze. Pudełko z grą zawiera 24 pary kartoników 
z karmelitańskimi Świętymi oraz instrukcję. 
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
KOD: 166506

TAJEMNICE RÓŻAŃCA
GRA MEMORY

Gra pamięciowa przeznaczona dla 2-6 graczy w wieku od 4 lat. Czas 
trwania: ok. 30 minut. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości par 
kartoników o tym samym wzorze. Opakowanie zawiera 20 par kartoników 
z tajemnicami różańca oraz prezent w postaci świecącego różańca!
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
KOD: 166513

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

24,90
29,90

29,90
35,00

29,90
35,00

MATKA BOŻA SZKAPLERZNA
PUZZLE

Puzzle karmelitańskie Matka Boża Szkaplerzna znakomicie sprawdzą się 
podczas wspólnej rodzinnej zabawy.
Rekomendowane dla dzieci w wieku 5+
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
Wymiary: 48 x 68 cm, liczba elementów: 84
KOD: 166490

31,90
35,00

31,90
35,00
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1050 lat 1050 lat 1050 lat 
polskiej historiipolskiej historiipolskiej historii Piękne Piękne Piękne 

ilustracjeilustracjeilustracje

99,00
149,00

99,00
149,00

RABAT
33 %

PAWEŁ KOŁODZIEJSKI, BOGUSŁAW MICHALEC

HISTORIA POLSKI W KOMIKSIE
Doskonałe wprowadzenie do dziejów Polski dla młodych i starszych czytel-
ników, pełne humoru, lecz również powagi i narodowej dumy, ukazujące 
najważniejsze dla naszej Ojczyzny wydarzenia i postaci oraz jej niezbywalne 
miejsce w historii Europy.
WYDAWNICTWO AA, 23x33, s. 168, 
twarda, kolorowe ilustracje, mapy
KOD: 640462

BESTSELLER

Oszczędzasz 

50 zł!

POCZET WŁADCÓW POLSKICH W KOMIKSIE 
Poczet władców polskich w komiksie jest adresowany do młodych ludzi. 
Komentarze i dialogi, pisane językiem zrozumiałym dla młodzieży, pełne 
są odniesień do współczesności. Anegdota, humor, żywa i potoczysta 
narracja książki będą najlepsza zachętą dla tych, którzy nie przepadają 
za historią w szkolnym, podręcznikowym wydaniu.
WYD. AA, 24x33, s. 272, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 644064

Dofi nansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury

BESTSELLER

99,00
149,00

99,00
149,00

RABAT
33 %

KONFEDERACJA BARSKA
W 250 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej proponujemy znakomity 
komiks przywołujący pamięć bohaterskich konfederatów. Akcja komiksu 
rozgrywa się w Małopolsce: w czasie walk o Lanckoronę oraz podczas 
oblężenia klasztoru w Tyńcu…
WYD. AA, 23x33, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 641261 

KONFEDERACJA BARSKA

49,00
119,00

49,00
119,00

RABAT
58 %!

Oszczędzasz 

60 zł!

HIT CENOWY!
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PAWEŁ KOŁODZIEJSKI

WIELKA WYPRAWA KOSTKI STANISŁAWA
Pasjonująca historia niezwykłego młodego chłopaka! Stanisław pewnego 
dnia postanawia wyruszyć w niebezpieczną podróż, która okazuje się 
początkiem największej przygody jego życia. Jego wyprawa do Rzymu 
wprawiła w zdumienie jemu współczesnych oraz intryguje do dziś. 
Ukazana w formie komiksu opowieść o życiu młodzieńca, którego 
postawa, charakter, wierność Bogu i Jego przykazaniom mogą być 
wzorem dla każdego młodego człowieka.
WYD. AA, 21x30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 642305

19,90
Tylko

BESTSELLER
POCZET WIELKICH POLAKÓW 
Bogato ilustrowana książka prezentuje sylwetki polskich patriotów, 
z których możemy być dumni. Śledząc dzieje naszego kraju od czasów 
najdawniejszych po współczesność, autorzy przedstawiają zarówno 
wielkich bohaterów pól bitewnych i wojennych kampanii, jak i tych, 
którzy w czasie pokoju służyli Ojczyźnie swoimi talentami i mądrością. 
Są wśród nich naukowcy, żołnierze, kapłani, biskupi, królowie i polski 
papież. Bez nich nie byłoby Polski. Zapoznając dzieci z życiorysami 
naszych wielkich przodków, oddajemy im hołd, a przyszłe pokolenie 
uczymy miłości do Ojczyzny.
RAFAEL, 21x30, s. 120, twarda
KOD: 698800

19,90
29,90

19,90
29,90

RABAT
33 %

19,90
24,90

19,90
24,90

PAWEŁ KOŁODZIEJSKI

DYWIZJON 303 W KOMIKSIE
Nowy komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pasjonują-
ce dzieje Dywizjonu 303, który zasłynął z bohaterskiej postawy lotników 
i nadzwyczajnej skuteczności bojowej podczas słynnej Bitwy o Anglię. 
Czyny, jakich dokonali żołnierze tej formacji, inspirują nowe pokolenia 
Polaków, czego dowodem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa 
szlagierowe filmy fabularne emitowane w polskich kinach. Teraz za-
praszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami w formie komiksowej. 
WYD. AA, 21x30, s. 40, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 644422

BESTSELLER

ROTMISTRZ PILECKI W KOMIKSIE
Barwna opowieść o wielkim bohaterze polskiej historii rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim, jednym z najodważniejszych żołnierzy drugiej woj-
ny światowej, który jest godnym naśladowania wzorem dla młodych 
Polaków.  
WYD. AA, 21x30, s. 72, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 644224

24,90
29,90

24,90
29,90

BESTSELLER
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NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE 
TRADYCJE

Znakomicie ilustrowana książka, którą można podarować każdemu 
dziecku! W książce przedstawiono różne polskie zwyczaje i obrzędy, nie 
tylko ludowe. Zaprezentowano tu zarówno tradycje nadal żywe i pie-
lęgnowane w naszej kulturze, jak i te, które z czasem ustąpiły miejsca 
nowym zwyczajom. Ukazano ich piękno, znaczenie dla polskiej kultury 
oraz ponadczasową wartość. Warto pamiętać, że im lepsza znajomość 
rodzimych tradycji, tym mocniejsza tworzy się więź z najbliższymi oso-
bami, z miejscem, w którym się żyje oraz z ukochaną Ojczyzną.
BOOKS&FUN, 21x30, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 056703

Niezwykła podróż po świecie polskich tradycji!

29,90
34,90

29,90
34,90

Niezwykła podróż po świecie polskich tradycji!

MARIA KONOPNICKA

O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie graficz-
nej. Przygotowane z wyjątkową dbałością edytorską: barwne wyklejki, 
tasiemka, obwoluta dwustronna, barwna okleina, oryginalny format. 
Wspaniałe ilustracje Alicji Kocurek czynią z książki unikatowe wydanie.
WYD. AA, 23x33, s. 208, twarda z obwolutą, barwne ilustracje, kredowy papier
KOD: 641339

Mistrzowskie 
ilustracje!

99,00
149,00

99,00
149,00

RABAT
33 %!

BESTSELLER

Oszczędzasz 

50 zł!

HENRYK SIENKIEWICZ
W PUSTYNI I W PUSZCZY
Pełne wydanie najsłynniejszej polskiej powieści dla dzieci i młodzieży, która 
już od ponad stu lat fascynuje kolejne pokolenia Polaków (była publiko-
wana w latach 1910-1911 w dzienniku „Kurier Warszawski”, a w formie 
książkowej została wydana w 1911 r.). Powieść przygodowa osadzona 
w egzotycznej afrykańskiej scenerii doczekała się bardzo licznych wydań 
książkowych oraz szlagierowych ekranizacji. Dzięki walorom literackim 
i edytorskim bestsellerową powieść Henryka Sienkiewicza polecamy 
jako doskonały prezent – nie tylko dla młodych czytelników.
DRAGON, 21x29, s. 608, twarda ze złoceniami
KOD: 875482

69,00
99,95

69,00
99,95

RABAT
30 %!

Oszczędzasz 

30 zł!

Unikalna edycja 
w pięknej szacie grafi cznej!

19,90
25,00

19,90
25,00

WOJTEK
ŻOŁNIERZ BEZ MUNDURU
Pasjonująca opowieść o najsłynniejszym niedźwiedziu na świecie! 
Prawdziwa historia Wojtka – barwnie zilustrowana i opowiedziana 
językiem zrozumiałym dla najmłodszych. Dzięki tej książce również małe 
dzieci mogą poznać losy dzielnego niedźwiedzia, który przebył cały szlak 
bojowy z armią gen. Andersa: od Iranu, poprzez Bliski Wschód i walki 
we Włoszech (w tym bitwę pod Monte Cassino) aż po Wielką Brytanię. 
WYD. ŚW. WOJCIECH, 18x21, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 650398
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ART PUZZLE 
ILUSTRACJA DO KSIĄŻKI MARII KONOPNICKIEJ 
„O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI”
Układanka ze 140 puzzli przedstawia jedną z pięknych ilustracji do 
jubileuszowego wydania najsłynniejszej baśni Marii Konopnickiej O kra-
snoludkach i o sierotce Marysi. Ilustracja przedstawia scenę spotkania 
Koszałka Opałka z chomikiem, który udzielił mu gościny w swoim domku. 
Puzzle przygotowano z niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły. 
Polecamy je jako znakomity pomysł na prezent dla dzieci – zwłaszcza 
w połączeniu książką. 
GEREON, wymiary ułożonych puzzli: 73x50 cm, wymiary pudełka: 32x23 cm
KOD: 153087

29,00
69,00

29,00
69,00

RABAT
58 %

Oszczędzasz 

40 zł!

Pierwsza animowana ekranizacja 
wybitnej książki Jacka Londona!

BIAŁY KIEŁ. 
NIEZWYKŁY PIES, 
KTÓRY STAŁ SIĘ LEGENDĄ
FILM DVD

Pełna mądrości, przygód i wzruszeń filmowa opowieść o psie, w którego 
żyłach płynie wilcza krew. Biały Kieł to rezolutny i bardzo nietypowy 
szczeniak – mieszaniec wilka i psa. Po rodzicach odziedziczył najlepsze 
cechy obu ras, które pozwalają mu przetrwać w mroźnych warunkach 
północy. Przygarnięty przez indiańskiego wodza, Biały Kieł uczy się współ-
pracy z ludźmi i innymi psami. Niestety na skutek nieprzewidzianych 
zdarzeń, zwierzak trafia do nowych właścicieli, którzy widzą w nim tylko 
łatwy zarobek. Biały Kieł postanawia uciec i odszukać swojego pana…
Wzruszający i wartościowy film dla dzieci. 
KINO ŚWIAT, DVD, czas trwania: 84 min., polski lektor, polskie napisy
KOD: 326034

BAJKI Z MORAŁEM
OPOWIEŚCI EZOPA
Ezop był starożytnym greckim autorem bajek, których bohaterami naj-
częściej są zwierzęta. W książce, którą polecamy, zamieszczono pięć 
dydaktycznych bajek ezopowych: Lew i mysz, Wilk w owczej skórze, Osioł 
i pies, Chory lew, Zając i żółw. Każda z nich jest ciekawie opowiedziana, 
barwnie zilustrowana i zakończona pouczającym morałem. Zapraszamy 
dzieci i rodziców do świata bajek przepełnionych mądrością!
JEDNOŚĆ, 21x29, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 717842

9,90
Tylko

29,90

KOD: 326034

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

KOŁYSANKI 
NASZEGO DZIECIŃSTWA
ŚPIEWNIK Z PŁYTĄ CD

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopularniejszych koły-
sanek zasłużonych twórców poezji dziecięcej, m.in.: Janiny Porazińskiej, 
Marii Konopnickiej czy Ewy Szelburg-Zarembiny. Piękne i kolorowe 
ilustracje pomogą maluchom przenieść się w świat kolorowych snów, 
w których skrzaty tańcują wśród traw, gwiazdki mrugają wesoło z nieba, 
obłoczki kładą się spać, a migotliwe iskierki opowiadają dzieciom bajki. 
Do śpiewnika dołączamy płytę CD z przepięknymi nagraniami kołysanek 
w wykonaniu: Majki Jeżowskiej, Olgi Bończyk, Joanny Kurowskiej, Kasi 
Wilk, Joanny Jabłczyńskiej, Małgorzaty Bernatowicz, Kuby Badacha, 
Pawła Królikowskiego, Kacpra Kuszewskiego i Macieja Jachowskiego.
MARTEL, 21x30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 546259

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!
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9,90
Tylko

9,90
Tylko

9,90
Tylko

Nauka i zabawa 
Z krainą zmysłów bądź za pan brat 
i całym sobą odbieraj świat! 
Wzrok, słuch, dotyk, smak, powonienie 
to piątka zmysłów, robią wrażenie!
A jeśli nie wiesz, do czego służą, 
czytaj książeczkę o nich niedużą.
Uszy do dźwięków rozpoznawania, 
nos do zapachów różnych wąchania, 
dotykiem kształty łatwo wyczujesz, 
a swym językiem danie smakujesz. 
Bez tylu zmysłów byłbyś uboższy, 
więc powinieneś o nie się troszczyć!

Każda książka: 
MARTEL, 20x20, 5 kartonowych kartek, 
twarda, kolorowe ilustracje

Każda z części 
sprzedawana jest osobno

Seria książeczek z kartonowymi kartkami dla najmłodszych!

WZROK
KOD: 859793

DŹWIĘK
KOD: 859816

DOTYK
KOD: 859830

SMAK
KOD: 859823

ZAPACH
KOD: 859786

9,90
Tylko

9,90
Tylko
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Dla dzieciDla dzieci

OD PUNKTU DO PUNKTU
KOMPLET 4 KSIĄŻECZEK

Wyjątkowy pakiet książeczek edukacyjnych. Korzystając z nich 
dziecko rozwija swoje zdolności: uczy się rysować, liczyć i poznaje 
litery alfabetu. Umieszczona na każdej stronie podpowiedź pomoże 
dzieciom rysować od punktu do punktu, w prawidłowej kolejności. 
W zestawie:
RYSUJĘ I UCZĘ SIĘ LICZYĆ OD 1 DO 10
RYSUJĘ I UCZĘ SIĘ LICZYĆ OD 1 DO 20
RYSUJĘ I UCZĘ SIĘ LICZYĆ OD 1 DO 30
RYSUJĘ I POZNAJĘ LITERKI ALFABETU
Każda książeczka: MARTEL, 21x28, s. 24, miękka
KOD KOMPLETU: 944603

Każda książeczka zawiera arkusz z naklejkami! 

17,90
29,90

17,90
29,90

RABAT
40 %!

ZWIERZAKI MALUSZKA
MARTEL, 15x15, 5 kartonowych kartek
KOD: 807106

ZWIERZAKI MALUSZKAPRZYSMAKI MALUSZKA 
MARTEL, 15x15, 5 kartonowych kartek
KOD: 807090

ŚWIAT MALUSZKA
MARTEL, 15x15, 5 kartonowych kartek
KOD: 807083

KSIĄŻECZKI KONTRASTOWE
Pierwsze obrazy widziane oczami maluszka są nieostre, dlatego dla 
najmłodszych proponujemy serię kartonowych książeczek opartych na 
kontraście. Obrazki pomagają stymulować niedoskonałe jeszcze oczko 
niemowlęcia, jak również koordynację ruchowo-wzrokową. Oglądanie 
obrazków dostarczy Twojemu maluszkowi wiele radości i okazji do spę-
dzenia czasu z mamą lub tatą. 

3,90
7,90

3,90
7,90

RABAT
50 %!

3,90
7,90

3,90
7,90

RABAT
50 %!

3,90
7,90

3,90
7,90

RABAT
50 %!
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Dla dzieci

HIT CENOWY!

ATLAS ŚWIATA, s. 120 ATLAS WSZECHŚWIATA, s. 120

PAKIET ILUSTROWANYCH ATLASÓW 
KOMPLET 4 KSIĄŻEK

KOD KOMPLETU: 222466

ATLAS ZWIERZĄT, s. 152 ATLAS ROŚLIN, s. 152

Cena kompletu: 79,00
Tylko

W komplecie:

Każda książka:
MARTEL, 21x30, twarda

ATLAS ŚWIATA DLA DZIECI
Dzięki temu wyjątkowemu, wspaniale ilustrowanemu atlasowi najmłodsi 
wybiorą się na pierwszą w swoim życiu samodzielną podróż po świecie. 
Z każdą stroną książki będą bogatsi o wiedzę o coraz to innych rejonach 
naszego globu. Zwiedzą: 

wszystkie kontynenty, 
państwa i ich mieszkańcy,
rośliny i zwierzęta z różnych zakątków świata,
barwne mapy oraz ilustracje.

FENIKS, 20x28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 321759

11,90
Tylko

ATLAS EUROPY DLA DZIECI
Znakomity, barwnie ilustrowany atlas przedstawia różne zakątki naszego 
kontynentu. Najmłodsi znajdą w nim podstawowe informacje o euro-
pejskich krajach i ich mieszkańcach oraz przystępne opisy, wzbogacone 
kolorowymi mapami i pięknymi fotografiami. Zamieszczono tu liczne 
ciekawostki dotyczące tradycyjnych potraw, najciekawszych miejsc 
i wybitnych postaci pochodzących z poszczególnych państw Europy. 
Atlas Europy dla dzieci to udane połączenie zabawy i nauki!
FENIX, 20x28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 322916

11,90
Tylko
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Dla dzieci

ATLAS WSZECHŚWIATA, s. 120

SZACHY
MÓJ PIERWSZY PODRĘCZNIK
Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. Oferowany 
przez nas podręcznik – opracowany z pomocą instruktora i sędziego 
szachowego klasy państwowej – w przystępny sposób wyjaśnia dzie-
ciom zasady gry w szachy. Dzięki tej książce dzieci poznają podstawy 
gry w szachy i nauczą się sztuczek, które pomogą im wygrać niejedną 
partię szachów. Super pomoc dla przyszłych mistrzów szachowych!
JEDNOŚĆ, 19x24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 717651

GENIUSZ W RODZINIE
Książka Geniusz w rodzinie sprawdzi się w każdej sytuacji. Zawiera 
niemal 300 łamigłówek, zagadek i zadań, przy których trzeba ruszyć 
głową. Z tą książką myślenie nie boli, a staje się pasjonującą przygodą. 
Nie wierzycie? Przekonajcie się sami! Geniusz w rodzinie stanowi do-
skonałe wsparcie procesu edukacji. Obszerny zbiór ciekawych zadań 
o różnym poziomie trudności kształtuje wiadomości i umiejętności 
poznawcze oraz uczy radzenia sobie z trudnościami. To prawdziwa 
szkoła logicznego myślenia. 
DRAGON, 17x24, s. 352, twarda
KOD: 877332

Zadania dla dzieci 
wspomagające 
rozwój 
i inteligencję!

24,90
29,90

24,90
29,90

Podstawy 
gry w szachy 
dla dzieci!

MATEMATKA JEST SUPER!
Godna polecenia książka, która może rozbudzić zainteresowanie mate-
matyką – królową nauk! Omówiono tu 101 faktów, które powinien znać 
każdy człowiek. Zagadnienia związane z różnymi działami matematyki 
zostały tu wyjaśnione w sposób bardzo przystępny, zrozumiały i atrakcyj-
ny również dla tych dzieci, które dotąd nie wykazywały zainteresowania 
tą ważną dziedziną wiedzy. Może właśnie ta książka zachęci dzieci do 
większej fascynacji światem liczb? Książka polecana jest szczególnie 
uczniom starszych klas szkoły podstawowej. 
JEDNOŚĆ, 20x27, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 717675

19,90
Tylko

Matematyka z pasją!

i inteligencję!

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

ELEMENTARZ + ĆWICZENIA
Najlepsza pomoc do nauki czytania i pisania!
Opracowana w formie klasycznego elementarza! 
Interesujące czytanki! Barwne ilustracje!
Materiał został podzielony na książkę oraz zeszyt ćwiczeń. Pierwsza 
część książki zawiera prezentację literek i sylab, a w drugiej znajdują 
się czytanki, które są ułożone od najprostszej do najtrudniejszej. W całej 
książce zastosowano wyraźny podział na sylaby, przykładowe słówka, 
proste zdania, dzięki czemu dziecko nauczy się płynnie czytać… 
W zeszycie ćwiczeń zamieszczono szereg zadań służących utrwaleniu 
wiedzy nabytej z książki oraz kolorowe ilustracje i naklejki. Całość zo-
stała opracowana z najwyższą dokładnością, starannością i dbałością 
o wartość merytoryczną!
KSIĄŻKA: MARTEL, 23x20, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje
ZESZYT ĆWICZEŃ: MARTEL, 23x20, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje i naklejki
KOD: 233533

ELEMENTARZ + ĆWICZENIA

23,90
39,90

23,90
39,90

RABAT
40 %!

HIT CENOWY!
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Dla dzieci

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY Z DYKTANDAMI
Słownik ortograficzny z dyktandami to nieoceniona pomoc dla uczniów 
szkoły podstawowej. Zawiera hasła dostosowane do ich poziomu rozwoju, 
a zarazem znacznie poszerzające słownictwo (przy trudniejszych wyrazach 
podano ich znaczenie). Obok haseł zamieszczono także formy budzące 
wątpliwości, a na marginesach znalazły się dodatkowe informacje, reguły 
i przykłady, które – podobnie jak kolorowe ilustracje – ułatwiają zapamię-
tywanie trudniejszych haseł. 
DRAGON, 17x25, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 877912

ORTOGRAFIA NA WESOŁO
Sztuka poprawnej pisowni trudnych wyrazów dla dzieci! Książka ułatwia 
naukę ortografii przez zabawne, rymowane teksty, ilustracje oraz ciekawe 
zestawy ćwiczeń, które przykuwają uwagę i wyzwalają wyobraźnię 
dziecka. Dzięki zastosowanej metodzie książka ta skutecznie wspomaga 
szkolną naukę ortografii opartą na przyswajaniu reguł.
PETRUS, 21x18, s. 88, 
twarda, kolorowe i czarno-białe ilustracje, kredowy papier
KOD: 203637

14,90
Tylko

21,90
24,90

21,90
24,90

W słowniku obszerny zbiór dyktand!

BESTSELLER

Nauczanie ortografi i 
metodą skojarzeń!

ILUSTROWANY SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY DLA DZIECI
Ilustrowany słownik ortograficzny ułatwi dziecku nabywanie ważnej 
w pracach pisemnych umiejętności przenoszenia cząstek wyrazowych 
do następnej linii. Podane zostały tu również formy odmiany poszcze-
gólnych wyrazów, a przy trudniejszych słowach wyjaśniono zasady ich 
pisowni (niekiedy w formie wierszowanej), dzięki czemu każdy uczeń 
szkoły podstawowej łatwo zapamięta najważniejsze przykłady i wyjątki. 
Barwna i ciekawa szata graficzna oraz liczne ilustracje sprawią, że podróż 
dzieci po świecie ortografii stanie się pasjonującą przygodą.
MARTEL, 17x24, s. 200, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 944702

11,90
19,90

11,90
19,90

RABAT
40 %!

SUPER
CENA!

HIT CENOWY!

32 LITERY
ZABAWY I ĆWICZENIA Z ALFABETEM
Bogato ilustrowane wprowadzenie w świat liter dla najmłodszych, 
zawierające liczne ćwiczenia związane ze słownictwem oraz liniaturę 
do nauki pisania. 
Wydanie zawiera kolorowe naklejki!
DAMIDOS, 21x28, miękka, s. 72 + 2 arkusze z naklejkami,
kolorowe ilustracje
KOD: 872962

11,90
19,90

11,90
19,90

RABAT
40 %!

UWAGA: oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!
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Dla dzieci

UCZĘ SIĘ RYSOWAĆ
KOMPLET 4 KSIĄŻECZEK 

Wyjątkowy zestaw do nauki rysowania. Dzięki 
tym pięknym i praktycznym książeczkom, 
opracowanym w niezwykle efektowny sposób, 

rysowanie stanie się dziecinnie proste! Z ich po-
mocą dziecko krok po kroku nauczy się rysować 
różne zwierzęta. 

Każda książka: MARTEL, 21x28, s. 32, miękka
KOD KOMPLETU: 944894

Wspaniała zabawa dla najmłodszych artystów! 
Cena kompletu: 29,90

Tylko

SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI DLA DZIECI 
KSIĄŻKA Z PŁYTĄ CD

Mądry świerszcz Max, urocza kotka Pat, rozbrykany tygrys Ted i reszta 
wesołej gromadki zapraszają wszystkie maluchy do nauki języka 
angielskiego!
Mały Czytelnik znajdzie w Słowniku ponad 1000 słów i zwrotów opa-
trzonych zapisem fonetycznym i polskim tłumaczeniem. Dodatkowo 
pod każdym hasłem zamieszczono zabawną ilustrację i przykład użycia 
wyrażenia w zdaniu. Do książeczki dołączono płytę CD z nagraniami, 
które pomogą w ćwiczeniu poprawnej wymowy słów.
MARTEL, 21x29, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 222664

29,90
39,90

29,90
39,90

RABAT
25 %!

Znakomita pomoc dla dzieci uczących się języka angielskiego – dwie 
książeczki dla najmłodszych początkujących. Dzieci znajdą tu mnóstwo 
gier słownych i krzyżówek, dzięki którym poznają nowe słowa i prze-
testują swoją wiedzę. Piękne i zabawne ilustracje sprawią, że nauka 
będzie zarazem dobrą zabawą. Let’s learn English!
Każda książeczka: MARTEL, 21x28, s. 32, miękka

5,90
Tylko

5,90
Tylko

UCZĘ SIĘ ANGIELSKIEGO
CZ. 1 ZIELONA
KOD: 807854

UCZĘ SIĘ ANGIELSKIEGO
CZ. 2 NIEBIESKA
KOD: 807861

Język angielski dla najmłodszych!
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SMAKI ŚWIATA
GRA EDUKACYJNA MEMORY 

EDIPRESSE

KOD: 596466

CUDA ŚWIATA 
GRA EDUKACYJNA MEMORY 

EDIPRESSE

KOD: 596435

OWOCE ŚWIATA
GRA EDUKACYJNA MEMORY 

EDIPRESSE

KOD: 596459

POJAZDY
GRA EDUKACYJNA MEMORY 

EDIPRESSE

KOD: 596473

14,90
31,90

14,90
31,90

RABAT
53 %!

14,90
31,90

14,90
31,90

RABAT
53 %!

14,90
31,90

14,90
31,90

RABAT
53 %!

14,90
31,90

14,90
31,90

RABAT
53 %!

14,90
31,90

14,90
31,90

RABAT
53 %!

14,90
31,90

14,90
31,90

RABAT
53 %!

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

14,90
31,90

14,90
31,90

RABAT
53 %!

I AM – JESTEM
GRA EDUKACYJNA MEMORY 

EDIPRESSE
KOD: 596688

I LIKE – LUBIĘ
GRA EDUKACYJNA MEMORY 

EDIPRESSE
KOD: 596640

IT IS – TO JEST
GRA EDUKACYJNA MEMORY 

EDIPRESSE
KOD: 596633

I WANT – CHCĘ
GRA EDUKACYJNA MEMORY 

EDIPRESSE 
KOD: 596657

Pierwsza taka kolekcja 
gier memory – 
z autorskimi fotografi ami 
słynnej podróżniczki 
Beaty Pawlikowskiej oraz 
ze słówkami w polsko-
angielskiej wersji 
językowej. 
Dobry pomysł na naukę 
języka angielskiego 
dla najmłodszych dzieci. 
Zagraj razem z dzieckiem 
w memory i poćwicz wraz 
z nim słówka w języku 
angielskim!
Każdy zestaw zawiera 
24 pary zdjęć! 

Pojazdy z kolekcji 
autorskiej fotografa 

Jacka Boneckiego 
oraz Owoce świata, 
Smaki świata, Cuda 
świata, Przymiotniki 

i Rysunkowe 
z kolekcji autorskiej 

dziennikarki 
i podróżniczki, Beaty 

Pawlikowskiej.

Gry edukacyjne

MEMORY
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Dla dzieci

TAJEMNICE FOTOGRAFII
GRA PLANSZOWA 
EDIPRESSE
KOD: 596589 

PRZYMIOTNIKI
GRA EDUKACYJNA MEMORY 
EDIPRESSE
KOD: 596664 

RYSUNKOWE
GRA EDUKACYJNA MEMORY 
EDIPRESSE
KOD: 596671

PRZYMIOTNIKI

Dla dzieci

TAJEMNICE FOTOGRAFII

14,90
31,90

14,90
31,90

RABAT
53 %!

14,90
31,90

14,90
31,90

RABAT
53 %!

19,90
59,90

19,90
59,90

RABAT
65 %!

Oszczędzasz 

40 zł!

Rodzinna gra planszowa z nauką podstawowej wiedzy o tajnikach fotogra-
fowania. Tajemnice fotografii to nauka przez zabawę. Dzięki umieszczonym 
na planszy zagadkom uczy spostrzegawczości, pokazuje, w jaki sposób 
można zrobić efektowne zdjęcie lub podpowiada, jak poprawić nieudaną 
fotografię (np. jak uniknąć powszechnego efektu czerwonych oczu). 
Zestaw umożliwia odkrycie możliwości współczesnej fotografii w powią-
zaniu ze sztuką fotografowania. 

Gry edukacyjne

MEMORY

HIT CENOWY!
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Dla dzieci

BEZPIECZNE DZIECIAKI
Barwnie ilustrowana książka zawiera zbiór najważniejszych zasad 
bezpieczeństwa, których przestrzeganie pomoże naszym najmłodszym 
dzieciom przygotować się do życia we współczesnym świecie: w mie-
ście, nad wodą, w mediach, w lesie i w górach. Nauka reguł zachowania 
się w różnych sytuacjach odbywa się poprzez zabawę: młodzi czytelnicy 
poznają rodzinę Bystrzaków, a śledząc jej przygody, łatwo przyswoją 
wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa.
MARTEL 22x30, s. 56, twarda
KOD: 222879

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ
Wierszowana historia zagubionego Filipka, który po raz pierwszy idzie 
do przedszkola. Jest naprawdę przerażony, nie potrafi odnaleźć się 
w nowej sytuacji, reaguje nerwowo i niegrzecznie. Próbuje zwrócić na 
siebie uwagę poprzez przekorne i zaczepne zachowanie. Ostatecznie 
jednak dostrzega złe strony swojego postępowania. Zaczyna rozumieć, 
co znaczy być dobrym kolegą i co oznaczają słowa: proszę, przepraszam, 
dziękuję. Książeczka adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Może służyć jako pomoc dydaktyczna.
PETRUS, 14x20, s. 36, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 202913

12,90
15,00

12,90
15,00

Małe wielkie słowa

HIT CENOWY!

KARAOKE 
DLA DZIECI
DWIE PŁYTY: CD I DVD!

Popularne piosenki dla dzieci w dwóch wersjach: do słuchania i do sa-
modzielnego śpiewania. Wśród nich m.in. Mydło lubi zabawę, Witaminki 
dla chłopczyka i dziewczynki, Myj zęby, Stary Donald farmę miał, Pieski 
małe dwa, Miała baba koguta i inne.
Do książeczki dołączono dwie płyty. Na płycie CD znajdują się utwory wy-
konane przez znanych i lubianych artystów (dziecięcy zespół „Fasolki”, 
Jacek Borkowski, Marek Kościkiewicz, Tomasz Bednarek, Joanna 
Jabłczyńska, Joanna Kurowska, Olga Bończyk, Małgorzata Bernatowicz, 
Julia Rosińska-Kopala). Płyta DVD zawiera linie melodyczne, do których 
wyświetla się tekst, by dzieci mogły zaśpiewać piosenki samodzielnie.
MARTEL, 21x30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 546427

Popularne piosenki dla dzieci w dwóch wersjach: do słuchania i do sa-

26,90
45,00

26,90
45,00

RABAT
40 %!

WITAMINY DLA CHŁOPAKA I DZIEWCZYNY
Wiedzę na temat konieczności wprowadzania witamin i minerałów do co-
dziennej diety należy kształtować już od najmłodszych lat. Dzieci, których 
rodzice nie przestrzegali uczenia ich właściwych nawyków żywieniowych, 
znacznie częściej chorowały i nie rozwijały się prawidłowo.
Książka ta w sposób zabawny, a jednocześnie przekonujący zachęca 
naszych najmłodszych do spożywania wybranych owoców, warzyw 
i innych produktów dostarczających cennych składników odżywczych!
WYD. AA, 26x29, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 640547

Elementarz zdrowia dla naszych dzieci!

17,90
29,90

17,90
29,90

RABAT
40 %!

HIT CENOWY!

HIT CENOWY!
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