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Zamówienia: 

tel. 12 446-72-57, 12 446-72-58
tel. kom.: 577-950-136
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Prezen
tza zakup

powyżej 
120 zł

Prezen
tza zakup

powyżej 
150 zł

Nowość

39,90
59,90 zł
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Aromat Słowa
Dom Wysyłkowy

WYdaWniCTWo aa, 
14×20, s. 80, miękka, 
kolorowe ilustracje

Więcej na s. 3

Herbatka krzemionkowa 
5 saszetek

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł
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Szanowni Państwo!
Nasz wiosenny katalog zawiera 
m.in. atrakcyjne propozycje na 
prezenty dla bliskich osób, które 
można nabyć z przeznaczeniem 
na takie okazje, jak imieniny, ślub, 
Pierwsza Komunia Św., Dzień 
Dziecka, zakończenie roku szkol-
nego i wiele innych (s. 6-23). Są 
to pozycje książkowe (i nie tylko) 
na wysokim poziomie meryto-
rycznym i edytorskim, oferowa-
ne w pięknej szacie grafi cznej 
i w przystępnej cenie. Jak zawsze 
szczególnie bogata jest nasza 

oferta książek na tematy związane ze zdrowiem oraz produk-
tów ekologicznych (s. 24-51). Szczególną uwagę zwraca nowa 
książka Zbigniewa T. Nowaka o naturalnych kuracjach poleca-
nych w grypie i przeziębieniu (s. 3) oraz praktyczny poradnik 
w sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa (s. 2). Ponadto 
proponujemy nowe, wartościowe pozycje w dziedzinie bele-
trystyki, historii sztuki, literatury krajoznawczej i poradników 
oraz nowości przeznaczone dla dzieci.
Życzymy udanych zakupów.

Jak złożyć zamówienie?
1. Wyślij pocztą załączoną kartę z zamówieniem.
2. Telefonicznie: 12 446-72-57, 12 446-72-58 

tel. kom.: 577-950-136
(poniedziałek – piątek: 8.00-18.00; sobota: 8.00-13.00)

3. Internetem: www.AromatSlowa.pl 
4. E-mailem: katalog@aromatslowa.pl 

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 120 zł – koszt przesyłki 11,90 zł.
Czas realizacji zamówienia: do 14 dni. Płatność przy odbiorze 
(za pobraniem) lub przedpłata przelewem. 
Numer konta bankowego do przelewów (Idea Bank): 
Dystrybucja AA, 03 1950 0001 2006 0095 0050 0003

Dom Wysyłkowy Aromat Słowa oprócz sprzedaży wysyłkowej 
 oferuje również możliwość bezpłatnego osobistego odbioru 
zamówień w naszej księgarni w Krakowie (po uprzednim tele-
fonicznym uzgodnieniu szczegółów odbioru).

Punkt odbioru osobistego: „Księgarnia na Retoryka”
Kraków, ul. Retoryka 24 (blisko Wawelu, obok DH „Jubilat”)
Godziny otwarcia: pon.–pt.: 9.30–17.00

o
KSIĘGARNIA
na RETORYKA 

religijna.pl

KSIĘGARNIA
na RETORYKA
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Nowość

Koronawirus
W jaki sposób można się zarazić koronawirusem? Jak się uchronić 
przed zarażeniem? Jakie są pierwsze objawy zarażenia koronawi-
rusem? Jakie badania można wykonać, by wykryć koronawirusa? 
Jak odróżnić koronawirus od przeziębienia czy grypy? Czy nosze-
nie masek ochronnych jest skuteczne? Jakie leki kupić do domo-
wej apteczki? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk medycz-
nych Ewa Krawczyk, specjalistka w zakresie mikrobiologii i chorób 
zakaźnych z Georgetown University w Waszyngtonie.
PASCAL, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 036351

Wszystko, 
co musisz wiedzieć, 
żeby się 
zabezpieczyć!

24,90
29,90 zł
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Nowość

Zbigniew T. Nowak

Naturalne kuracje w przeziębieniu i grypie
nawet największy zapas antybiotyków i drogich, szeroko dziś reklamowanych syntetyków 
zgromadzony w domowej apteczce wcale nie zagwarantuje nam skutecznego leczenia 
przeziębienia, grypy i innych jesienno-zimowych infekcji. niekiedy bardziej pomocne 
w kuracjach mogą okazać się leki z apteki Pana Boga – często dostępne za darmo lub za 
niewielkie pieniądze. Ta właśnie książka dostarcza Czytelnikowi potrzebnej wiedzy o wy-
branych roślinach leczniczych, miodzie i propolisie, które są wprost nieocenione, gdy do-
padają nas wszelkie infekcje tego typu oraz gdy słabnie układ odpornościowy organizmu. 
Podpowiada też jak przygotować z nich w domu tanie i skuteczne specyfi ki. a wszystko 
podparte najnowszymi osiągnięciami medycyny!
aRoMaT SŁoWa, 17×24, s. 328, twarda

KOD: 758217

39,90
59,90 zł

Wszystko, 
co musisz wiedzieć, 
żeby się 
zabezpieczyć!
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Nowe i polecane

s. 67

s. 1, 3 s. 2 s. 6 s. 10 s. 10

s. 19 s. 20 s. 21 s. 35

s. 53

Gustav Riedlin

Poszczenie
dla zdrowia

s. 37 s. 42s. 39 s. 43

s. 53 s. 60 s. 61 s. 61 s. 59

s. 63 s. 64 s. 67 s. 62

Fulton J. Fulton J. SheenSheen

W W coco
WWierzymyierzymy

s. 22
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dvd

Nowe i polecane

s. 68 s. 68 s.75

s. 81

s. 78 s. 80

s. 82

s. 82

s. 85s. 83 s. 83

s. 81

s. 84

s. 87 s. 87 s. 91 s. 91 s. 87

s. 92 s. 94 s. 99 s. 100 s. 92

s. 81 s. 81
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119,00
139,90 zł

Najbardziej aktualny i najlepszy 
Atlas Świata na rynku 
wydawniczym!

Encyklopedyczny Atlas Świata
Monumentalne dzieło w wielkim formacie!
Bardzo szczegółowym mapom poszczególnych części świata towarzyszą sta-
rannie dobrane fotografi e oraz komentarze charakteryzujące kontynenty lub 
ich części, w tym opisy państw opracowane przez geografów (zawierające 
podstawowe aktualne dane społeczno-ekonomiczne oraz historię kraju). Te 
trzy elementy: mapy, zdjęcia i komentarze towarzyszą czytelnikowi w każdej 
części atlasu. Bardzo ciekawą część stanowi encyklopedyczny dodatek o pań-
stwach (w tym nieuznawanych przez społeczność międzynarodową) i o te-
rytoriach zależnych. z kolei we fragmencie „Świat w liczbach” zamieszczono 
najważniejsze informacje o Układzie Słonecznym i planecie ziemia.
dEMaRT, 28×37, s. 376, twarda

KOD: 122844

1000 lat dziejów

Historia świata
Monumentalna, bogato ilustrowana „Historia świata” przedstawia dzieje 
życia człowieka w ciągu ostatniego tysiąclecia oraz przybliża zmiany, jakie 
dokonały się w tym okresie. Jest to opowieść żywa i ekscytująca, z ilustracja-
mi i mapami przybliżającymi najbardziej odległe wydarzenia. Umieszczone 
na końcu kalendarium umożliwia szybkie porównanie stopnia rozwoju po-
szczególnych regionów świata w danym okresie. W książce można znaleźć 
informacje na temat najważniejszych wydarzeń historycznych, takich jak np. 
wojna stuletnia między Francją a anglią, podróże Vasco da Gamy, Krzysztofa 
Kolumba i innych odkrywców, lądowe podróże badawcze, wojny napoleoń-
skie, rozwój rolnictwa, kampanie obu wojen światowych, rozpad zSRR oraz 
historię Polski. 
dRaGon, 24×33, s. 592, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 878629

99,00
199,95 zł

100 zł
Oszczędzasz

Najwspanialsze pomysły na prezent
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Joanna Wieliczka-Szarkowa 

Polska i Polacy. Dzieje narodu do 1795 roku
Monumentalna ilustrowana historia Polski została opracowana z niezwykłą starannością. 
autorka tekstu, Joanna Wieliczka-Szarkowa, stworzyła syntetyczny utwór obejmujący dzieje 
Polski od początków państwowości. opisano w nim najważniejsze wydarzenia polityczne, 
kulturalne i gospodarcze do iii rozbioru i upadku i Rzeczypospolitej.
Księgę uzupełniono o reprodukcje unikatowych dzieł sztuki takich jak obrazy, mapy i obiekty 
architektury. oprócz dokonań wielkich mistrzów malarstwa, rysunku i grafi ki w tym unikato-
wym wydaniu przedstawione są również dzieła mniej znane lub nieznane: studia do obra-
zów, rysunki, grafi ki, a także dzieła reprodukowane po raz pierwszy, wydobyte z muzealnych 
archiwów. zaprezentowano tu zbiory pochodzące z różnych muzeów polskich i europejskich, 
m.in. z wielu oddziałów Muzeum narodowego i z Muzeów Watykańskich. 
drugi tom – od rozbiorów do czasów współczesnych – ukaże się już wkrótce.
aRoMaT SŁoWa, 24×33, s. 336, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 758088

Wielka ilustrowana historia Polski!

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

dzieło zawiera cztery składane 
(trójdzielne) reprodukcje obrazów Jana 
Matejki (Bitwa pod Grunwaldem, Hołd 
Pruski, Zawieszenie dzwonu Zygmunta 
i Jan Sobieski pod Wiedniem)

Najwspanialsze pomysły na prezent

149,00
199,00 zł

50 zł
Oszczędzasz Bestseller
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Polska
Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy w wieku powyżej 5 lat

Przed wami pełna przygód wędrówka, w której liczą się bystre oko, 
refl eks, ciekawość świata i dobra zabawa. Rozwiązuj zagadki, poszu-
kuj najciekawszych atrakcji i... planuj własne, fascynujące podróże 
po Polsce! Różnorodne warianty gry pozwalają na dostosowanie 
rozgrywki do wieku i temperamentu uczestników. Gra rozwija kon-
centrację, spostrzegawczość, pamięć i umiejętność pracy w grupie. 
Przybliża również zagadnienia związane z geografi ą i historią Polski 
oraz z fauną i fl orą występującą na jej terenie.
Zawartość pudełka:
plansza do gry, plakat, 15 kart do gry obserwacyjnej, 10 kart ruchu, 
30 kart z pytaniami, 5 pionków, kostka do gry, instrukcja.
EdGaRd, wymiary pudełka: 25×6×24 cm, przeciętny czas rozgrywki ok. 20-40 min.

KOD: 646782

8

44,90

Bestseller

Szachy królewskie
Oryginalny pomysł na prezent!
Szachy ozdobne, wyrabiane ręcznie. Plansza i fi gury zostały 
wykonane z prawdziwego drewna. dzięki kunsztownej, artystycz-
nej obróbce szachy królewskie uzyskały oryginalny, szlachetny 
wygląd. Ciemne fi gury mają kolor brązowy. Planszę – kasetkę 
wyposażono we wkładkę na fi gury szachowe. Produkt polski.
Wymiary planszy po złożeniu: 30×15×5 cm

KOD: 012084

99,00

Hit!
Wysoka jakość wykonania! 

Najwspanialsze pomysły na prezent
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Wysoka jakość wykonania! 

Dzieje Polski w komiksie
Komplet 3 książek

Wielka kolekcja!
W komplecie:
Historia Polski w komiksie, s. 192
Poczet władców polskich w komiksie, s. 272
Konfederacja barska w komiksie, s. 120
Każda książka: 
WYdaWniCTWo aa, 23×33, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 646983

Prawie 600 stron!
Efektowne etui!

Bestseller

Najwspanialsze pomysły na prezent

199,00
417,00 zł

218 zł
Oszczędzasz
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Nowość

200 potraw z całego świata w Twojej kuchni
200 łatwych przepisów z 5 kontynentów!
Maksymalnie kilka składników! Kilka minut na przygotowanie!
Podróżowanie stało się coraz popularniejsze i również w Polsce pojawi-
ły się restauracje serwujące dania z całego świata. Modne wyprawy do 
Tajlandii i Japonii spowodowały, że na polskie stoły trafi ło sushi. od kilku 
lat także kuchnia amerykańska uwodzi swoimi burgerami, bajglami oraz 
daniami z grilla i z rusztu. Modne stały się brownies, cheesecakes (serni-
ki), donuts (pączki) czy muffi nki. niniejszy poradnik kulinarny proponuje 
dania z ograniczoną ilością składników i uproszczoną techniką przygo-
towania, aby można je było przyrządzić tanio, szybko i łatwo, zachowując 
ich egzotyczny smak i aromat.
JEdnoŚĆ, 20×27, s. 416, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 719969

Przewodnik po kuchniach świata!

49,90
59,00 zł

Receptury klasztorne dla duszy i ciała
Kulinarne sekrety kuchni, która przeżywa dziś swój wielki renesans. 
Starodawne receptury na potrawy popularne i najbardziej wyszukane: od 
dań mięsnych po sałatki, od win i nalewek po ciasta i desery! 
dania na każdą porę roku i dnia, na czas postu i czas świętowania, na 
Boże narodzenie i Wielkanoc. Są tu także biesiadne pieśni i toasty, aneg-
dota i gawęda historyczna, żart i prawdziwa lektura duchowa, ozdobiona 
perełkami sarmackiego humoru i pięknymi ilustracjami. a wszystko to 
w znakomitym opracowaniu Jacka Kowalskiego i Piotra Łysakowskiego.
WYdaWniCTWo aa, dĘBoGÓRa, 17×24, s. 356, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 648666

Nowe wydanie!
49,00
69,00 zł
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Dwutomowe wydanie w futerale! 
912 stron! 
3000 przepisów polskiej kuchni, 
tradycyjnej i współczesnej! 
2000 znakomitych ilustracji: zdjęć, 
obrazów, grafi k, rysunków!

Wielka Księga Kuchni 
Polskiej 
Wydawnictwo aa, 25×34, 
t. i – s. 432, t. ii – s. 480, twarda z obwolutą

KOD: K01182

Największe dzieło na rynku książek kucharskich!

Doskonały prezent z okazji 
ślubu, imienin, jubileuszy 
i innych uroczystości!Do każdego egzemplarza 

Wielkiej Księgi Kuchni Polskiej 
– ZNAKOMITE NALEWKI 
W PREZENCIE!
17×24, s. 256, twarda

Wersja ekonomiczna!

Wersja ekskluzywna!

Wielka Księga Kuchni Polskiej (tańsza wersja) t. I, II
dwutomowe wydanie Wielkiej Księgi Kuchni Polskiej oferujemy także w wersji eko-
nomicznej: bez etui i dodatkowego prezentu, za to w bardzo atrakcyjnej cenie!

WYdaWniCTWo aa, 25×34, s. 432 + 480, twarda z obwolutą, bez etui

KOD: 646051

Cenna pomoc 
dla każdej 
Pani domu!

179,00
299,00 zł

149,00
299,00 zł

120 zł
Oszczędzasz

150 zł
Oszczędzasz
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Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
Pamiątka I komunii świętej
WYdaWniCTWo M, 20×29, s.1416, twarda z obwolutą

KOD: 142488

Pięknie wydane Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu 
w przekładzie 
bpa Kazimierza Romaniuka 

59,90
75,00 zł

Pamiątka 
Pierwszej Komunii Świętej 

ze Św. Janem Pawłem II
WYdaWniCTWo aa, 20×29, s. 48, twarda

niezwykła pamiątka pierwszego spotkania z Jezusem Eucharystycznym. 
album zawiera:
• Słowa Jana Pawła ii o tajemnicy Eucharystii, o modlitwie i rodzinie. 
• Kolorowe fotografi e, przede wszystkim z osobą ojca Świętego – pod-

czas modlitwy i adoracji, przy ołtarzu i w towarzystwie dzieci. 
• Miejsce na pamiątkowe dedykacje i zdjęcia!

KOD: K01116 KOD: K01117Składając zamówienie prosimy zaznaczyć wersję: 
„DLA CHŁOPCA” lub „DLA DZIEWCZYNKI” 

Najwspanialsze pomysły na prezent

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł
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Uczestniczysz w cudzie
album komunijny wprowadzający młodego Czytelnika w świat modlitwy, 
adoracji i kultu najświętszego Sakramentu. Jest tutaj wiele modlitw, pieśni 
eucharystycznych, cennych rad dotyczących Mszy Świętej i adoracji, a tak-
że budujących opowieści z życia świętych, które pomogą dziecku głęboko 
przeżyć cud spotkania z Panem Jezusem w Komunii Świętej. album ubo-
gacają barwne fotografi e kościołów, ołtarzy, naczyń liturgicznych, świętych 
obrazów i ważnych postaci. 
WYdaWniCTWo aa, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 060925

Największy z cudów
Film twórców „Cristiady” i „Epoki lodowcowej”! 
Porywający, pełnometrażowy fi lm animowany 
o cudzie, jakim jest Msza Święta. Polski 
dubbing z udziałem znanych aktorów: agnieszki 
Więdłochy, Macieja Musiała, Radosława Pazury!
FT Films, czas trwania: 70 min.

Do albumu dołączono płytę DVD 
z bestsellerowym fi lmem animowanym 
„Największy z cudów”.

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej 
z Matką Bożą Fatimską
Minęło już ponad 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. Pastuszkowie 
z Fatimy, błogosławieni Franciszek i Hiacynta, także dzisiaj mogą być przewod-
nikami dzieci w drodze do Jezusa Eucharystycznego. W albumie, oprócz licz-
nych zdjęć (również archiwalnych), zamieszczono strony przeznaczone na pa-
miątkowe wpisy i dedykacje (Moja Rodzina, Sakramenty, Świętowanie, Życzenia 
Gości) oraz tematyczny przewodnik dla dzieci Czego możemy nauczyć się od 
bł. Franciszka i Hiacynty?, w którym omówiono następujące tematy: Wrażliwe 
sumienie i dobra spowiedź, Pragnienie Eucharystii, Miłość do Najświętszego 
Sakramentu, Wyrzeczenia i zadośćuczynienie Bogu, Miłość do Niepokalanego 
Serca Maryi, Modlitwa różańcowa, Miłość do Ojca Świętego, Zamiłowanie do 
modlitwy.
WYdaWniCTWo aa, 21×30, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 647294

Moja Pierwsza Komunia Święta

24,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

60 %
Rabat

Najwspanialsze pomysły na prezent
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Księga życzeń i błogosławieństw
obszerna skarbnica życzeń na Wielkanoc, Boże narodzenie, 
dzień Matki, dzień ojca, dzień Babci i dziadka, dzień 
nauczyciela, dzień Kobiet, a także z okazji ważnych wydarzeń 
w życiu rodziny, takich jak przyjęcie sakramentów, jubileusze 
i imieniny. znajdziemy tu również podziękowania i kondolen-
cje oraz teksty prostych błogosławieństw na różne okolicz-
ności życia rodzinnego. Są tu błogosławieństwa: m.in.: dzieci, 
nowożeńców, nowego domu, opłatków wigilijnych, stołu wiel-
kanocnego, przed podróżą i inne. na końcu zamieszczono 
obszerny zbiór złotych myśli przeznaczonych do rozmaitych 
dedykacji (gratulacje, słowa pociechy w trudnościach, rady). 
WYd. aa, 17×24, s. 192, twarda

KOD: 648086

34,90
39,90 zł

Szczęśliwe małżeństwo
Książka porusza następujące tematy: czym jest zawarcie 
małżeństwa; do czego zobowiązują się osoby zawierające 
małżeństwo; jak przeżywać małżeństwo, które się zawarło; 
zasady dialogu małżeńskiego; podstawowe aspekty i treści 
wychowania; tradycyjne środki pomagające stać na straży 
wierności; rady dla związków w kryzysie; sytuacja katolików 
po rozwodzie cywilnym lub połączonych tylko związkiem 
cywilnym oraz tak zwanych „małżeństw na próbę” itp. 
Pięknie wydana książka dla zakochanych i narzeczonych, 
nowożeńców i małżonków, którzy pragną ożywić swój sakra-
mentalny związek. 
WYd. aa, 17×24, s. 304, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 642220

29,90
39,90 zł

do książki dołą-
czono fi lm „Przed 
sklepem jubilera” 
(1988) oparty na 
tekście literackim 
Karola Wojtyły.

24,90
29,90 zł

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Kronika 
Najcenniejsze chwile mojego życia. Chłopiec
MaRTEL, 25×25, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 944337 

Kronika 
Najcenniejsze chwile mojego życia. Dziewczynka
MaRTEL, 25×25, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 944344

Barwna kronika pierwszych lat życia dziecka, wydana w formie albumu, do którego można wklejać pamiąt-
kowe fotografi e oraz zapisywać ważne wydarzenia w życiu dziecka i jego rodziny. Kronikę rozpoczyna rozdział 
„W oczekiwaniu na cud”, który służy upamiętnieniu czasu przed narodzeniem. Po nim następują kolejno: 
„narodziny”, „Moja rodzina”, „Moje wizyty u lekarza”, „Mój dzień”, „W przedszkolu”, „W szkole”. W albumie prze-
widziano miejsce na upamiętnienie najrozmaitszych faktów (takich jak m.in. „Tabela wagi wzrostu”, „Karta 
stomatologiczna”, „Siatka centylowa” „Moje pierwsze zdjęcie”, „Pierwsze kroki”, „Mój Chrzest Święty”, „Moje 
pierwsze Boże narodzenie” i wiele innych). Warto tę kronikę mieć i starannie wypełniać, aby kiedyś stała się 
dla całej rodziny cenną pamiątką dzieciństwa córki lub syna. 

Nowe
wydanie!

Nowe
wydanie!

Najwspanialsze pomysły na prezent
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Przekład bpa Kazimierza Romaniuka. 
Walory edytorskie: duży format 20×29 cm, uszlachetniona 
oprawa i obwoluta, wstążka, czytelna czcionka, ilustracje 

Gustave’a Doré.

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu
Pamiątka zawarcia sakramentu małżeństwa
WYd. M, s. 1416, twarda z obwolutą

KOD: 142487

59,90
75,00 zł

Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu 
Pamiątka chrztu świętego
WYd. M, s. 1416, twarda z obwolutą

KOD: 143422

59,90
75,00 zł

Św. Jan Paweł II

Jesteś dzieckiem Bożym
Pamiątka Chrztu świętego
Pamiątka przyjęcia sakramentu Chrztu, przeznaczona zarów-
no dla dziecka, jak i dla rodziców. zawiera:

• Słowa św. Jana Pawła ii o tajemnicy Chrztu Świętego. 
• Urzekające zdjęcia z Papieżem oraz inne ilustracje. 
• Modlitwy Jana Pawła ii zawierzające ochrzczone dziecko 

opiece Maryi.
• Papieskie błogosławieństwo dla dzieci.
• Miejsce na pamiątkowe zdjęcia i dedykacje.

WYd. aa, 20×29, s. 48, twarda

KOD: K01115

Św. Jan Paweł II

Wasza miłość jest święta
Pamiątka sakramentu małżeństwa
Wspaniały prezent z okazji ślubu, a w nim:

• Jan Paweł ii o miłości między kobietą i mężczyzną. 
• duchowe rady, modlitewne wsparcie. 
• Błogosławieństwo na drogę życia małżeńskiego. 
• Barwne fotografi e. 
• Miejsce na pamiątkowe zdjęcia i dedykacje.

WYd. aa, 20×29, s. 48, twarda

KOD: K01118

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Najwspanialsze pomysły na prezent
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Najwspanialsze pomysły na prezent

Tę wyjątkową edycję Biblii polecamy szczególnie:
dla dzieci komunijnych, 
dla młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania,
dla rodzin z dziećmi i dorastającą młodzieżą,
dla księży, katechetów i szkół.

Bestseller

Bestseller

79,90
89,90 zł

Pismo Święte dla młodych
niepowtarzalna edycja Biblii Tysiąclecia przygotowana specjalnie dla młodych czytel-
ników. Po raz pierwszy w Polsce pełny tekst Pisma Świętego w najbardziej cenionym 
pallotyńskim tłumaczeniu połączono z najpopularniejszą na świecie edycją Biblii dla 
dzieci i młodzieży. Grafi ki, komentarze, objaśnienia, ciekawostki, didaskalia, przygodo-
wa stylizacja, kolorowe mapy i wiele innych elementów przygotowano po to, by młody 
czytelnik ze zrozumieniem i w pełni świadomie korzystał z dobrodziejstw Słowa Bożego. 
Pismo Święte dla młodych ma szansę stać się tym wydaniem Biblii, po które nastolatki 
sięgać będą chętnie i samodzielnie.
PaLLoTTinUM, RaFaEL, 14×21, s. 1680, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Wersja podstawowa 
KOD: 889034

Wersja komunijna
KOD: 045757

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie właściwej wersji okładkowej wraz 
z odpowiednim kodem.

79,90
89,90 zł



17

Najwspanialsze pomysły na prezent

Biblia w komiksie
Opowieść o Bogu i wielkich bohaterach
Komiksowe wydanie opowieści biblijnych przenoszące czytelnika w sam środek akcji 
i przygody rodem z czasów Starego i nowego Testamentu! zapierająca dech w piersiach 
barwna i dynamiczna kreska oraz sprawna narracja zaciekawią młodych czytelników 
otwierając ich na biblijne treści. Pięknie wydane dzieło, od którego trudno się oderwać! 
Teksty w książce Biblia w komiksie, choć nie stanowią pełnych, bezpośrednich cytatów 
z Biblii, oddają dokładnie sens i przekaz tekstów biblijnych przemawiając współczesnym 
językiem zrozumiałym i przyjaznym dla młodego czytelnika. 
RaFaEL, 18×24, s. 642, twarda, kolorowe ilustracje

59,90
79,90 zł

59,90
79,90 zł

20 zł
Oszczędzasz

20 zł
Oszczędzasz

Wersja podstawowa 
KOD: 250062

Wersja komunijna
KOD: 045764

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie właściwej wersji okładkowej 
wraz z odpowiednim kodem.
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Krzyżyk ze srebra 
próby 925

Srebrny łącznik 
z Matką Bożą Fatimską

(srebro próby 925)

Krzyżyk i łącznik w powiększeniu: 

Krzyżyk: 
3,5 g

Łącznik: 
2,6 g

Jubileuszowy różaniec fatimski 
z prawdziwych pereł w etui
Piękny różaniec z prawdziwych pereł – drogocenna pamiątka 100. rocznicy 
objawień Matki Bożej w Fatimie! Starannie wykonany ze szlachetnych mate-
riałów. na rewersach krzyżyka i łącznika zamieszczono pamiątkowe inskrypcje 
w języku portugalskim. 
KOD: R13

Kunsztownie wykonany 
różaniec z prawdziwych pereł.
Zawiera ponad 6 g srebra! 
W komplecie – jubilerskie etui 
z jubileuszowym wpisem. 

199,00

Medalik św. Rita
KOD: M02

Waga medalika: 2,0 g
Waga łańcuszka: 1,6 g 

długość łańcuszka: 50 cm

Srebrne medaliki ze srebrnymi łańcuszkami w jubilerskich opakowaniach. Srebro próby 925

29,90

Medalik św. Józef 
z Dzieciątkiem

KOD: M11
Waga medalika: 1,2 g
Waga łańcuszka: 1,6 g 

długość łańcuszka: 50 cm

Medalik 
św. Ojciec Pio

KOD: M12
Waga medalika: 1,2 g
Waga łańcuszka: 1,6 g 

długość łańcuszka: 50 cm

29,90 29,90

Najwspanialsze pomysły na prezent
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24,90
Jubileuszowy różaniec papieski

Pamiątka 100-lecia urodzin 
św. Jana Pawła II

Specjalnie zaprojektowany jubileuszowy różaniec pamiątkowy 
wykonany dla uczczenia 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

KOD: 039541

Na zaprojektowanym na tę okoliczność łączniku 
zamieszczono pamiątkowe inskrypcje i daty, 
wizerunek świętego oraz herb papieski. 

Koraliki nawiązują wyglądem do 
różańców, które przez ponad ćwierć 
wieku pontyfi katu rozdawał wiernym 

papież Polak.

Hit!

Jubileuszowy różaniec 
wykonany z okazji 
100-lecia niepodległości
Jeden z najchętniej nabywanych ostatnio w Polsce 
różańców, który wśród wiernych zyskał przydomek „różańca 
patriotycznego”. Został zaprojektowany, by podkreślić wagę 
i łączność wartości katolickich i patriotycznych. Warto mieć 
go nie tylko do częstego wykorzystywania, lecz także jako 
piękną pamiątkę czasu jubileuszu 100-lecia niepodległości 
oraz na upominki dla wszystkich, którym szczególnie na 
sercu leżą losy Ojczyzny.
KOD: 168760

Na specjalnie 
zaprojekto-
wanym na tę 
okoliczność 
łączniku oraz 
etui zamieszczo-
no pamiątkowe 
inskrypcje.

Na speccN

ajchętniej nabywanych ostatnio w Polsce 

eu
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.

nie 

19,90

Hit!

Różaniec z płatkiem róży 
z grobu św. Jana Pawła II
Wyjątkowy różaniec papieski. W jego łącz-
niku umieszczono płatek róży z grobu 
św. Jana Pawła II. Paciorki w kolorze 
białokremowym. Praktyczne etui 
z herbem Ojca Świętego. Każdy 
różaniec posiada certyfi kat. 
Kupując go, wspierasz budo-
wę sanktuarium św. Jana Pawła II 
w Radzyminie. W związku z tym 
zachęcamy do nabywania tych po-
dwójnie wartościowych różańców 
dla siebie, a także jako upominki dla 
swoich bliskich czy kół różańcowych.
KOD: 168753

29,90

W łączniku 
różańca 
umieszczono 
płatek róży z grobu 
(ex sepulchrum) 
św. Jana Pawła II.

Hit!

Różaniec wieńczy 
krzyż – replika 
z pastorału 
św. Jana Pawła II. 

Różaniec 
w dedykowanym 

etui pamiątkowym.

Dewocjonalia Dewocjonalia
Najwspanialsze pomysły na prezent
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Ponad 500 stron 
w pełnym kolorze!

Miejsca święte
Komplet 5 albumów w etui

W komplecie:
Ziemia Zbawiciela, s. 176

Grecja. Ziemia Apostoła Pawła, s. 168

Ziemia św. Rity, s. 64

Ziemia św. Ojca Pio, s. 56

W poszukiwaniu Arki Przymierza. Etiopia, s. 64

Każdy album: 
WYdaWniCTWo aa, 21×30, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 647065

Pięć unikalnych albumów 
w eleganckim etui!

Paulina Kowalczyk

Biblia w malarstwie polskim
album Biblia w malarstwie polskim przedstawia bogaty zasób sakralnych 
dzieł sztuki malarskiej – zachowanych w świątyniach i muzeach we współ-
czesnych granicach Polski oraz (w kilku przypadkach) poza jej granicami. 
z bogatego materiału wybrano 150 dzieł ilustrujących sceny staro- i nowo-
testamentowe, powstałych od średniowiecza po czasy nam współczesne. 
Każde dzieło przedstawiono wraz z fachowym komentarzem oraz z odesła-
niem do konkretnego fragmentu Biblii.
dRaGon, 24×33, s. 352, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 875543

60 zł
Oszczędzasz

50 zł
Oszczędzasz

69,90
129,95 zł

99,00
149,50 zł

Najwspanialsze pomysły na prezent



21

Bestseller

Abp Fulton J. Sheen

Życie Jezusa Chrystusa 
Życie Jezusa Chrystusa w ujęciu słynnego amerykańskiego arcybiskupa 
Fultona Sheena!
Uniwersalne dzieło przedstawia nam zarówno fakty historyczne i świadectwo 
Ewangelistów poddane gruntownej refl eksji teologicznej, jak również głębo-
kie medytacje pomocne w lepszym zrozumieniu Dobrej Nowiny o naszym 
Panu i Zbawcy. Popularne dzieło, napisane prostym i zrozumiałym językiem, 
w skuteczny sposób wprowadza nas w misterium Jezusa Chrystusa. W książ-
ce zamieszczono ilustracje biblijne autorstwa Gustave’a Doré.
WYD. AA, 17×24, s. 688, twarda z obwolutą ze złoceniami

KOD: 644149

Nagroda Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2019
w kategorii 

„Książka autora zagranicznego”

To, co najważniejsze 
w nauczaniu abpa Sheena!

Abp Fulton J. Sheen

W co wierzymy
Przez ponad cztery dziesięciolecia arcybiskup Fulton Sheen był twarzą 
katolicyzmu w Ameryce i otrzymywał z całego świata tysiące listów od 
ludzi szukających prawdy i duchowego kierownictwa. W tej książce słynny 
kaznodzieja, zdobywca nagrody Emmy i kandydat na ołtarze odpowiada na 
najważniejsze pytania dotyczące wiary i życia chrześcijańskiego. Czerpiąc 
autorytet z Pisma Świętego arcybiskup Sheen przedstawia drogę Ewangelii 
we współczesnym świecie. W pełnych mądrości, prostych i zrozumiałych 
słowach wyjaśnia, w jaki sposób możemy odnaleźć sens i podążać ku 
pełni życia w Chrystusie. Zwraca się do nas bezpośrednim językiem, nie-
pozbawionym humoru i barwnych anegdot, które sprawiły, że stał się on 
najsłynniejszą osobowością medialną swoich czasów!

Wspaniałe, zintegrowane rozumienie tajemnic wiary chrześcijańskiej.
bp Robert Barron

WYDAWNICTWO AA, 17×24, s. 456, twarda

KOD: 648864

Nowość

Su

per cena!

69,00 zł
49,00

Su

per cena!

69,00 zł
49,00

Najwspanialsze pomysły na prezent
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100 najważniejszych objawień 
maryjnych w historii ludzkości!

22

100 najważniejszych objawień 
maryjnych w historii ludzkości!

Wincenty Łaszewski

Świat maryjnych objawień
Ekskluzywne wydanie w etui

Ponad tysiąc stron porywającego tekstu. Wincenty Łaszewski dotarł do 
historycznych relacji z wydarzeń i świadectw osób, którzy dostąpili ła-
ski prywatnych objawień. Ich wizje po stuleciach spełniają się właśnie 
na naszych oczach! Zamieszczono tu współczesne barwne fotografi e 
z sanktuariów i miejsc objawień, a także materiały historyczne, doku-
menty i reprodukcje najwspanialszych dzieł sztuki sakralnej. Znajdziemy 
tu również ponad 200 map ukazujących położenie miejsc kultu i ob-
jawień. Dzięki pasjonującej treści oraz bogatej szacie grafi cznej dzieło 
Wincentego Łaszewskiego łączy w sobie cechy leksykonu, znakomitej 
publicystyki i efektownego albumu.
Ponad 200 map! Ponad 1600 zdjęć i ilustracji!
FRONDA, 22×28, s. 1008, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier, etui

KOD: 791893

Maryja
Komplet 6 albumów w etui

W komplecie:
Maryja z Fatimy, s. 64

Maryja z Guadalupe, s. 72

Maryja Królowa Polski, s. 64

Maryja z Lourdes, s. 72

Maryja z Ostrej Bramy, s. 72

Maryja z Gietrzwałdu, s. 64

WYDAWNICTWO AA, 21×30, twarda, kolorowe ilustracje, 
kredowy papier, etui

KOD KOMPLETU: 645702

Bestseller

Maryja w sanktuariach 
Polski i świata

169,00
200,00 zł

99,00
134,40 zł

30 zł
Oszczędzasz

35 zł
Oszczędzasz

Najwspanialsze pomysły na prezent

Sześć pięknych albumów 
w eleganckim etui!



23

100 najważniejszych objawień 
maryjnych w historii ludzkości!

70 zł
Oszczędzasz

29,90
99,90 zł

29,90
99,90 zł

Cuda, objawienia, 
cudowne wizerunki, 
sanktuaria, relikwie

Adam Andrzej Walczyk

Wielka księga objawień Aniołów i Świętych w Polsce
na przestrzeni ponad tysiąca lat chrześcijaństwa na naszych ziemiach wielu 
Polaków doznało łaski widzenia Bożych posłańców z nieba. o tych cudownych 
spotkaniach mówi jedyne w swoim rodzaju dzieło – przedstawiające w porząd-
ku historycznym wszystkie udokumentowane objawienia aniołów i świętych 
w Polsce. autor opracowania przedstawia sylwetki widzących, którzy otrzymali 
łaskę bezpośredniego spotkania z aniołami oraz ze świętymi. Prezentuje związa-
ne z tymi objawieniami sanktuaria i miejsca kultu świętych. 
Monumentalne dzieło zostało bogato zilustrowane barwnymi fotografi ami cu-
downych obrazów, fi gur, kościołów i sanktuariów.
WYdaWniCTWo aa, 24×33, s. 240, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 646730

Adam Andrzej Walczyk

Wielka księga objawień i cudów 
Pana Jezusa w Polsce
znakomicie wydana albumowa publikacja przedstawiająca w porządku histo-
rycznym wszystkie udokumentowane cuda eucharystyczne, objawienia, cudowne 
wizerunki Pana Jezusa oraz relikwie Jezusowe (zwłaszcza relikwie Męki Pańskiej). 
W albumie zaprezentowano sanktuaria Pana Jezusa znajdujące się zarówno 
w obecnych granicach naszego kraju, jak i na Kresach. Przedstawiono tu również 
sylwetki osób, które przeżywały mistyczne spotkania z Chrystusem i przekazały 
nam Jego orędzia otrzymane podczas prywatnych objawień. Księga jest bogato 
ilustrowana barwnymi fotografi ami cudownych obrazów, fi gur, relikwii, świątyń 
oraz innych miejsc kultu Pana Jezusa.
WYdaWniCTWo aa, 23×32, s. 240, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 643173

Unikalne dzieło o dużych 
walorach edytorskich!

70 zł
Oszczędzasz

Najwspanialsze pomysły na prezent



24

znawca roślin leczniczych, od ponad 30 lat popularyzator wiedzy 
z zakresu ziołolecznictwa i apiterapii. autor kilkudziesięciu 
bestsellerów książkowych oraz ponad 1500 artykułów prasowych 
o tej tematyce. 

Zbigniew T. Nowak 
Ekspert w popularnym programie „Pytanie na śniadanie”, 
nadawanym w TVP2.

Książki Zbigniewa T. Nowaka oferujemy Państwu 
na stronach 3, 24-27 naszego katalogu.

odwiedź na Facebooku stronę „zdrowie ukryte 
w ziołach według zbigniewa T. nowaka”
www.facebook.com/zbigniewTnowakKsiazki/

Antybiotyki 
z apteki pana Boga
Unikalne i skuteczne receptury 
z babki lancetowatej, bzu czar-
nego, czosnku pospolitego, 
cebuli, chrzanu pospolitego, 
dziewanny, jeżówki purpuro-
wej, lebiodki pospolitej, lipy 
drobnolistnej, macierzanki 
piaskowej, maliny właściwej, 
miodu pszczelego, nagietka le-
karskiego, olejku z drzewa her-
bacianego, propolisu, sosny, 
szałwii lekarskiej i tymianku.  
aa, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 644880

29,90
39,90 zł

19,90
24,90 zł

Pokrzywa 
przywraca zdrowie
Rzecz o leczniczych zaletach 
pokrzywy, którą stosuje się 
m.in. na oczyszczenie orga-
nizmu z toksyn i kwasu mo-
czowego, anemię, cukrzycę, 
otyłość, reumatyzm, artretyzm, 
alergię, osteoporozę, kamicę 
nerkową, obrzęki stóp, przerost 
prostaty, łysienie, łojotok, trą-
dzik. z książki dowiemy się jak 
przygotować zdrowe potrawy 
i kosmetyki na bazie pokrzywy.
aRoMaT SŁoWa, 14×20, s. 160, twar-
da, kolorowe ilustracje

KOD: 643029

Zdrowie. Zbigniew T. Nowak
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Infekcje u dzieci 
lecz ziołami
Elementarz leczenia dzieci 
ziołami! zawiera sprawdzone 
receptury na mieszanki ziołowe, 
soki, syropy, miody, nektary 
i inne specjały z zastosowaniem 
leczniczych roślin przeciw takim 
chorobom i dolegliwościom jak: 
grypa, przeziębienie, chrypka, 
zapalenie gardła, angina i za-
palenie migdałków, katar, ból 
ucha, kaszel, zapalenie zatok, 
zapalenie oskrzeli i gorączka.
aRoMaT SŁoWa, 14×20, s. 208, twarda, 
kolorowe ilustracje

KOD: 758125

29,90
39,90 zł

Mniszek 
lekarski w walce 
z nowotworami
Skarbnica porad, jak za pomocą 
mniszka zwalczać m.in. nowotwo-
ry, cukrzycę typu 2, otyłość, cho-
roby wątroby i dróg żółciowych 
(np. kamicę żółciową), zaparcia, 
anemię, przeziębienie, trądzik 
itd. Poradnik zawiera sprawdzone 
receptury na tanie domowe spe-
cyfi ki z tej rośliny (przydatne m.in. 
w walce z nowotworami i zaleca-
ne po chemio- i radioterapii).
aRoMaT SŁoWa, 14×20, s. 160, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier 

KOD: 758156 

29,90
39,90 zł

Zioła z polskich łąk
Poradnik przedstawia rośliny 
lecznicze rosnące na naszych 
łąkach, m.in.: babkę lanceto-
watą, bluszczyk kurdybanek, 
krwawnik, mniszek lekarski, 
pokrzywę, podbiał, skrzyp 
polny, stokrotkę, tasznik, oman 
łąkowy, pięciornik gęsi, szczaw, 
świetlik łąkowy, żywokost le-
karski i wiele innych. Książka 
ta dostarcza obszernej wiedzy 
jak zbierać i przetwarzać te 
rośliny na domowe specyfi ki. 
aa, 14×20, s. 328, twarda, kolorowe 
fotografi e

KOD: 647737

Ziołowa apteka 
seniora 
Poradnik, który pomaga 
w naturalny sposób tanio 
i skutecznie wspomagać le-
czenie chorób i dolegliwości 
typowych dla seniorów takich 
jak m.in.: nadciśnienie, ży-
laki, nadmiar cholesterolu, 
nowotwory, zawał serca, udary, 
problemy z pamięcią, reu-
matyzm, artretyzm, odleżyny, 
klimakterium itp. 
aa, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe 
zdjęcia

KOD: 647928

29,90
39,90 zł

Brzoza ratuje 
w chorobie
Receptury na tanie i skuteczne 
domowe specyfi ki z brzo-
zy, m.in. na preparat z czyru 
brzozowego o działaniu prze-
ciwrakowym, zioła na kamicę 
moczową, herbatkę oczyszcza-
jącą z kwasu moczowego, maść 
na stawy, tybetańską maść na 
ropiejące rany, tonik na łupież 
i łysienie, płukankę na połysk 
włosów, domowy szampon, 
środki na trądzik i łuszczycę itp. 
aRoMaT SŁoWa, 14×20, s. 128, twar-
da, kolorowe ilustracje

KOD: 758071

19,90
24,90 zł

Róża przedłuża 
życie
Wyjątkowa książka o niezwy-
kłych właściwościach róży 
dla zdrowia człowieka. autor 
przedstawia liczne przepisy 
na zdrowe, a przy tym smacz-
ne produkty z zastosowa-
niem płatków lub owoców 
róży. W oparciu o najnowsze 
badania podaje również cenne 
rady, jak stosować preparaty 
z dodatkiem róży w różnych 
chorobach i dolegliwościach. 
aRoMaT SŁoWa, 14×20, s. 160, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 758095

19,90
24,90 zł

Żurawina samo 
zdrowie
Żurawina jest wykorzystywana 
m.in. przy stanach zapalnych 
dróg moczowych i pęcherza, 
miażdżycy, nowotworach, 
przeroście prostaty depre-
sji, przeziębieniu i grypie. 
Poprawia też wydolność móz-
gu oraz wspomaga odchudza-
nie i odtruwanie organizmu. 
znajdziemy tu sprawdzone 
receptury na domowe specy-
fi ki z owoców żurawiny.
aRoMaT SŁoWa, 14×20, s. 128, twar-
da, kolorowe ilustr., kredowy papier

KOD: 758101 

19,90
24,90 zł

24,90
29,90 zł

Domowa spiżarnia 
zdrowia
Receptury na wspaniałe prze-
twory, m.in. z truskawek, porze-
czek, jagód, poziomek, czereśni, 
wiśni, płatków i owoców róż, 
malin, ogórków, pomidorów, pa-
pryki, moreli, brzoskwini, jabłek, 
śliwek, aronii, winogron, kapusty, 
żurawiny, czosnku i chrzanu. 
domowe przetwory wspomagają 
trawienie, pracę wątroby i prze-
mianę materii, oczyszczają z tok-
syn, chronią przed nowotworami.
aa, 14×20, s. 240, twarda, kolorowe ilustr.

KOD: 642947

29,90
39,90 zł

Zdrowie. Zbigniew T. Nowak
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Zdrowie. Zbigniew T. Nowak

Zbigniew T. Nowak

Zdrowie na cały rok 2020
Wyjątkowy terminarz zawierający sprawdzone receptury z zastosowaniem 
ziół, owoców, warzyw oraz innych darów natury. Przepisy zamieszczone 
w tym terminarzu pochodzą z dorobku znawcy ziół i eksperta telewizyjnego 
zbigniewa T. nowaka. Każda rozkładówka zawiera tygodniowe kalendarium 
oraz wybrany przepis dostosowany do pory roku oraz do aktualnych potrzeb 
ludzkiego organizmu. Korzystając z tego bardzo praktycznego poradnika, 
łatwiej przeżyć zdrowo cały rok!
aRoMaT SŁoWa, 17×24, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758200

Bestseller

Zbigniew T. Nowak

Ekodetoks od stóp do głów
W poradniku m.in.: detoksykacja po dniu pełnym stresu, kuracja 
dla ludzi pracujących w szkodliwych warunkach, odtruwanie 
wątroby i trzustki, oczyszczanie mięśnia sercowego, żołądka, jelit, 
nerek, dróg moczowych i pęcherza, odbudowywanie fl ory bak-
teryjnej, oczyszczanie organizmu z kwasu moczowego, program 
odtruwania mózgu, skuteczny sposób na usunięcie aluminium 
z organizmu, specjalny program oczyszczania organizmu dla 
palaczy. Książka zawiera sprawdzone receptury na domowe spe-
cyfi ki przygotowane w oparciu o takie skarby natury jak cebula, 
dziewanna, mniszek lekarski, pokrzywa, ostropest plamisty, kar-
czoch, miód, topinambur, czosnek, ostrożeń, wiśnie i brzoza. 
aRoMaT SŁoWa, 17×24, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758187

34,90
44,90 zł

Uwolnij się 
od toksyn 
i zacznij żyć!

Bestseller

Tylko
129,00 zł

Zbigniew T. Nowak

Z tradycji Ojca Klimuszki, Komplet 9 książek
W zestawie:

Naturalne antybiotyki z Bożej apteki, s. 128
Naturalne kuracje przedłużające życie, s. 128
Przetwory, które leczą, s. 128
Ziołowe kuracje odtruwające i odchudzające, s. 128
Zioła na serce, miażdżycę i nadciśnienie, s. 128
Ziołowa apteczka dla przeziębionych, s. 128
Ziołowe sposoby na depresję i zły nastrój, s. 128
Leki z klasztornej spiżarni, s. 128
Leki z polskich lasów, s. 128

Każda książka: WYd. aa, 14×19, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 647300

Tylko
129,00 zł

Tylko
59,90 zł

Dziewięć książek 
w cenie sześciu!

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Posezonowa 
wyprzedaż!
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Zdrowie. Zbigniew T. Nowak

Dziewięć książek 
w cenie sześciu!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Zbigniew T. Nowak

Zioła dla zdrowia dzieci
oparte o najnowsze zdobycze medycyny kompendium wiedzy 
o naturalnych kuracjach stosowanych u dzieci w różnych rodza-
jach schorzeń, takich jak: grypa, przeziębienie, gorączka, stany 
zapalne, afty, pleśniawki, kolka niemowlęca, biegunka, choroba 
lokomocyjna, anemia, pobudliwość nerwowa, trądzik młodzień-
czy, alergie, adHd i moczenie nocne. 
WYd. aa, 14×20, s. 280, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642497

Zbigniew T. Nowak

Zioła dla chorego serca
autor proponuje doskonałe naturalne środki na wzmocnienie 
i poprawę pracy serca, takie jak głóg, serdecznik, winorośl, czos-
nek, cebula, awokado, melisa, miłorząb, aronia, porzeczka czar-
na, borówka czernica, tasznik pospolity, wiesiołek, galgant, róża 
dzika i pomarszczona, szanta zwyczajna, żurawina. 

Sprawdzone receptury!
WYd. aa, 14×20, s. 224, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642251

Zbigniew T. Nowak

Ziołowa klinika odchudzania
Jak skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością? autor wyjaśnia 
to opisując odchudzające właściwości takich roślin leczniczych 
jak: mniszek lekarski, pokrzywa, perz, karczoch, topinambur, 
zielona herbata, skrzyp polny, rzodkiew czarna, morwa biała, 
cynamonowiec, bazylia, cykoria, fasolka szparagowa, rzodkiew-
ka i inne.
WYd. aa, 14×20, s. 352, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 640011

Zbigniew T. Nowak

Księga owoców leśnych
Godne polecenia kompendium medycyny naturalnej opartej na 
dziko rosnących owocach, takich jak m.in.: borówka czernica, 
głóg, jarzębina, jeżyna, malina, poziomka, dzika róża, rokitnik, 
tarnina, żurawina, dzika śliwa oraz dzika jabłoń.
Przewodnik po świecie owoców leśnych 
i sposobach ich wykorzystania!
WYd. aa, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 649977

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł
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Sok ekologiczny z czosnku 
niedźwiedziego
250 ml

Skład: sok z liści czosnku niedźwiedziego (allium ursinus) 
100% (produkt rolnictwa ekologicznego)

Sok z czosnku niedźwiedziego: 
• jest polecany przy schorzeniach reumatycznych,
• działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo,
• wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego,
• wspomaga trawienie i zapobiega wzdęciom.

zalecana porcja dzienna: 15 ml (2 łyżki).
KOD: 290308

Ekologiczny czosnek niedźwiedzi 
mielony 
60 g

Skład: czosnek niedźwiedzi 100%

Produkt otrzymywany z suszonych liści czosnku niedźwie-
dziego. Według literatury zielarskiej liście czosnku zawierają 
witaminę C, związki siarki, olejki eteryczne, mikroelementy 
oraz inne cenne substancje. doskonale nadaje się jako doda-
tek do zup, sosów, past, twarogów, sałatek i potraw mięsnych. 
Jest odpowiedni dla wegetarian, wegan oraz wszystkich osób 
dbających o zdrowie. dla uzyskania lepszych walorów smako-
wych zalecamy dodawać pod koniec gotowania.
KOD: 290452

Unikalne produkty ekologiczne 
dla naszego zdrowia!

Tylko
12,90 zł

Tylko
14,90 zł

Hit!

Produkty ekologiczne Aromat Zdrowia
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Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Cukier różany ekologiczny 
150 g

Cukier różany to połączenie ekologicznego cukru trzcinowego 
z płatkami róży pomarszczonej (Rosa rugosa) z uprawy 

ekologicznej. Cukier różany to wyborny przysmak, który warto 
mieć w domowej kuchni. Świetnie nadaje się do deserów 

i wypieków. Ma wspaniały aromatyczny zapach!
Skład: cukier trzcinowy* 88,2 %, płatki róży* 11,8 %

*produkt rolnictwa ekologicznego

KOD: 290292

Aromatyczny 
cukier różany 

dla domowej kuchni

Ekologiczna 
herbatka 
Mniszek Korzeń 100 g
Skład: korzeń mniszka 100%.

Mniszek lekarski jest bardzo 
cenną rośliną mającą wiele 
właściwości prozdrowotnych. 
z korzenia mniszka można spo-
rządzić napar, który pomoże 
obniżyć ciśnienie, zły choleste-
rol, oraz poziom cukru we krwi. 
zawiera w sobie wiele cennych 
mikroelementów m.in. mag-
nez, potas czy krzem. działają 
one korzystnie na procesy 
trawienne.
KOD: 290438

Tylko
12,90 zł

Hit!
Ekologiczna herbatka 
Bio-Energia
100 g

Skład: owoc róży 20%, dzięgiel liść, ostrożeń ziele, owies ziele, rokitnik 
owoc, rzepik ziele, pokrzywa liść, jeżyna liść, różeniec kłącze, płatki róży, 
kwiat nagietka.

Unikalna w smaku i dająca zastrzyk energii herbatka owoco-
wo-ziołowa. Herbatka dzięki bogatym w witaminy składnikom 
wzmacnia organizm, orzeźwia oraz pobudza do działania. 
Polecana zarówno na upalne, jak i chłodniejsze dni.
KOD: 290407

Produkty ekologiczne Aromat Zdrowia

Ekologiczna 
herbatka 
jabłkowo-miętowa
150 g
Skład: owoc jabłka 30%, owoc dzikiej 
róży, owoc głogu, owoc tarniny, liść 
mięty 10%. 

doskonała herbatka polecana 
do sporządzania smacznych, 
aromatycznych naparów, 
które z powodzeniem mogą 
zastępować inne codzienne 
napoje. Ma przyjemny owo-
cowy zapach i smak, orzeźwia 
i relaksuje.
KOD: 290391

Tylko
11,90 zł
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Sól himalajska 
różowa 

Uzupełnienie 360 g
KOD: 290315

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

Uzupełnienie 80 g
KOD: 290339

Sól himalajska 
z eko ziołami 
Uzupełnienie 180 g

KOD: 290322

Tylko
19,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
11,90 zł

Solidne ceramiczne młynki wielokrotnego użytku 
z regulacją grubości mielenia! Hit!

Tylko
19,90 zł

Tylko
24,90 zł

Tylko
17,90 zł

Produkty ekologiczne Aromat Zdrowia

Sól himalajska 
z eko ziołami 

(w młynku) 90 g

dzięki starannie dobranym składnikom, 
sól z eko ziołami ma niepowtarzalny 

smak i aromat. 
Skład: sól himalajska biała, pieprz kolorowy, czos-
nek płatki, czosnek niedźwiedzi, lubczyk, cebula 

suszona, pietruszka, oregano, cząber.

KOD: 290223

Sól Himalajska 
Różowa

(w młynku) 180 g

Sól himalajska posiada szeroki zakres 
barw: od czystej bieli do różu i czerwieni. 
Ta różnorodność wynika z dominującego 
minerału. W różowej soli jest to żelazo, 

które pobudza szpik kostny do produkcji 
czerwonych krwinek i wspomaga prawid-

łową pracę układu odpornościowego. 
KOD: 290247

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

(w młynku) 80 g

Wyborna przyprawa używana do mięs, 
wędlin i sosów. 

Składniki: 
pieprz czarny, pieprz biały, pieprz zielony, pieprz 

czerwony.

KOD: 290230
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Ekologiczny bulion warzywny 
w proszku
200 g

Skład: ziemniaki suszone, mąka kukurydziana, mąka z amarantusa, 
cebula, marchew, seler, pietruszka, pomidor, por, sól morska, jarmuż, 
cukier trzcinowy, czosnek niedźwiedzi, bazylia, lubczyk, kurkuma, 
gałka muszkatołowa.

Bulion warzywny nadaje się do przygotowania zup, gulaszów, 
sosów. doskonale podkreśla smak i aromat potraw. 
Cechuje się niską zawartością soli, dzięki czemu jest od-
powiedni dla osób na diecie. Produkt polecany również 
dla wegan.
KOD: 290421

Tylko
19,90 zł

Ekologiczna kawa żołędziówka 
200 g

Skład: mielone i prażone żołędzie 98,5% z dodatkiem przypraw (kardamon, 
cynamon, goździki w różnych proporcjach).

Kawa żołędziówka charakteryzuje się unikalnym smakiem i aro-
matem. Jest napojem prozdrowotnym. nie zawiera kofeiny ani 
żadnych innych alkaloidów. Może stanowić znakomitą propozy-
cję dla osób, które nie mogą pić tradycyjnej kawy np. ze wzglę-
du na nadciśnienie czy choroby serca. Jest źródłem węglowoda-
nów, więc wypicie małej fi liżanki z samego rana da nam zastrzyk 
energii na kolejne godziny. dodatkowo żołędziówka wzmacnia 
i regeneruje organy układu pokarmowego, redukuje uczucie 
głodu w szczególności, gdy wypije się ją na czczo.
KOD: 290414

Redukuje 
uczucie głodu!

Tylko
19,90 zł

Hit! Hit!

Produkty ekologiczne Aromat Zdrowia
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50 %
Rabat

43 %
Rabat

3,90
7,90 zł

3,90
6,90 zł

Herbatka 
familijna
(sypana) 
50 g
KOD: 290056

Herbatka 
krzemionkowa
(sypana) 
50 g
KOD: 290025

60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

Herbatka żurawinowa
(sypana)
100g

Składniki: owoc żurawiny 50%, owoc róży, jabłka, bzu czarnego, tarniny, jarzę-
biny (w różnych proporcjach). 

Bogaty skład herbatki żurawinowej sprawia, że wykazuje ona 
wiele cennych właściwości zdrowotnych.
KOD: 290001

Ekologiczna herbatka różana
150 g

Skład: 
owoc róży 92%, kwiat hibiskusa 5%, płatki róży 3%.

doskonała, smaczna herbatka o pięknym, rubinowym kolo-
rze. W składzie zawiera owoce róży będące skarbnicą wita-
min, delikatne płatki róży oraz hibiskus, który wzbogaca smak 
herbatki. Herbatka świetnie orzeźwia i pobudza organizm do 
działania. z powodzeniem można nim zastąpić inne codzien-
ne napoje. 
KOD: 290384

Tylko
14,90 zł

Hit!Hit!

Produkty ekologiczne Aromat Zdrowia

Tylko
14,90 zł

Ekologiczna herbatka 
Bomba Witaminowa 100 g
doskonała herbatka polecana do sporządzania smacznych, 
aromatycznych naparów, które z powodzeniem mogą zastępo-
wać inne codzienne napoje. Jest to kompozycja ekologicznych 
owoców, w skład której wchodzą m.in. owoce róży, czarnej 
porzeczki oraz maliny, które od dawna są znane i cenione 
ze względu na swoje właściwości. Bogactwo smaku herbatki 
wzmacniają: kwiat hibiskusa oraz delikatne płatki róży.
Skład: owoc róży 22%, owoc tarniny, jabłka, berberysu, czarnego bzu, ja-
rzębiny, czarnej porzeczki, maliny, głogu; hibiskus; płatki róży (w różnych 
proporcjach). 

KOD: 290445
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Zioła na 
dolegliwości 
reumatyczne 
i artretyczne 
(sypane) 50 g

Składniki: liść brzozy (50%), 
ziele wiązówki, ziele skrzypu.

Według literatury zielarskiej 
ta mieszanka ziołowa może 
być stosowana szczególnie 
przez osoby cierpiące z powo-
du dolegliwości artretycznych 
i reumatycznych. 
KOD: 290162

Zioła 
oczyszczające 
z brzozą 
(sypane) 50 g

Składniki: 
liść brzozy (50%), liść poziomki, 
ziele uczepu.

odprowadzanie wody z or-
ganizmu jest bardzo ważnym 
procesem, dlatego też przy-
gotowaliśmy dla Państwa 
specjalną mieszankę ziołową, 
która pomoże usprawnić ten 
proces. 
KOD: 290186

Zioła odtruwające 
z pokrzywą 
(sypane) 50 g

Składniki: 
liść pokrzywy (50%), kłącze pięcior-
nika, ziele rdestu ptasiego, 
liść mięty, liść porzeczki czarnej. 

Mieszankę ziołową zaleca się 
stosować do picia po długo-
trwałych kuracjach lekami 
oraz po przebytych zatruciach 
pokarmowych. zalecana jest 
do picia dla dzieci i dorosłych.
KOD: 290193

Zioła 
wspomagające 
pracę wątroby 
z pokrzywą 
(sypane) 50 g

Składniki: 
liść pokrzywy (50%), ziele dziurawca, 
ziele karczocha, ziele krwawnika, 
kwiat nagietka.

Herbatka wykonana z ziół 
korzystnie wpływających na 
pracę wątroby. 
KOD: 290216

Zioła 
poprawiające stan 
skóry 
(sypane) 50 g
Składniki: liść pokrzywy (50%), ziele 
bodziszka, ziele uczepu, kłącze perzu, 
kora dębu. 

Gdy masz nieidealną cerę, 
warto wzmocnić organizm 
odpowiednią kompozycją ziół. 
Przygotowana mieszanka zio-
łowa oprócz picia może także 
służyć do obmywania twarzy. 
KOD: 290209

Zioła 
dla diabetyków 
(sypane) 50 g
Składniki: 
liść pokrzywy (65%), ziele rutwicy, 
naowocnia fasoli, kłącze perzu.

Mieszanka ziołowa dzięki 
swoim właściwościom może 
być pomocnym środkiem dla 
diabetyków. 
KOD: 290155

Ekologiczne 
zioła na układ 
moczowy 
z brzozą
(sypane) 50 g
Skład: liść brzozy 50%, ziele na-
włoci, ziele wrzosu.

doskonała herbatka ziołowa 
o działaniu korzystnie wpły-
wającym na układ moczowy. 
KOD: 290179

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

50 %
Rabat

50 

3,90
7,90 zł

Ekologiczny 
tłoczony 
sok jabłkowy
270 ml
KOD: 290346
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Zestaw kosmetyków na bazie wosku 
pszczelego
Krem do rąk (75 ml): Łagodzi podrażnienia, zabezpiecza dłonie przed 
wysuszanem i pękaniem. Produkt zalecany szczególnie przy intensywnych 
pracach domowych. 
Składnik aktywny: wosk pszczeli.

Krem do stóp (75 ml): zmiękcza, wygładza, zapobiega pękaniu skóry 
stóp. działa odświeżająco i dezodoruje. 
Składniki aktywne: wosk pszczeli, kwas undecylenowy, mentol.

Krem półtłusty (50 ml): odżywia, rewitalizuje, działa 
przeciwzmarszczkowo, wygładza, natłuszcza, uelastycznia skórę. 
Składniki aktywne: olej z nasion krokosza barwierskiego, witamina E, 
witamina a, witamina F, wosk pszczeli, olej winogronowy.

Krem pod oczy (30 ml): Kojąco-łagodzący krem wygładzający 
drobne zmarszczki. odżywia i wzmacnia delikatną skórę wokół oczu. 
Składniki aktywne: aktywne ekstrakty ziołowe (ostropest plamisty, 
kasztanowiec, zielona herbata, proteiny zbożowe), ekstrakt z korzenia 
lukrecji, olej winogronowy, wyciąg z drzewa Tara, wosk pszczeli.

Tonik pielęgnacyjny (200 ml): oczyszcza, nawilża, reguluje pH 
skóry. 
Składniki aktywne: ekstrakt z grejpfruta, ekstrakt z korzenia lukrecji, 
kompleks substancji nawilżających, panthenol, gliceryna.

KoRana 

KOD: 039879

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Tylko
99,00 zł

Zestaw kosmetyków 
„Szlachetny polski miód”
Miodowy balsam do ciała (150 ml): zapewnia natychmiastowe 
i długotrwałe nawilżenie suchej i zmęczonej skóry. Przyjemny miodowy 
zapach doda energii każdego dnia.

Miodowy nektar do kąpieli (400 ml): idealny kosmetyk 
kąpielowy dla suchej i zmęczonej skóry. Sprzyja odprężeniu, działa odżywczo, 
energetyzująco i nawilżająco na ciało. 
Składniki aktywne: miód lipowy, naturalna betaina.

Miodowy żel do mycia ciała (300 ml): zawarte w żelu 
naturalne składniki myjące wzbogacone miodem lipowym uwalniają skórę od 
zanieczyszczeń nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej. 
Składniki aktywne: miód lipowy, naturalna betaina, olej z karotki, wyciąg 
z palmy kokosowej i kukurydzy.

Miodowy krem do rąk (75 ml): zmiękcza i wygładza skórę 
odżywiając ją i łagodząc podrażenia. 
Składniki aktywne: miód lipowy, olej arachidowy, wosk pszczeli, olej ze 
słodkich migdałów, alantoina, ekstrakt z drzewa Tara.

KoRana

KOD: 039862

Tylko
99,00 zł

Kosmetyki dla zdrowia i urody
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Zestaw kosmetyków „Egipt”
Krem Egiptu (50 ml):
intensywnie i długotrwale nawilża i odżywia. Polecany do skóry ze 
skłonnościami do zmarszczek. 
Składniki aktywne: wosk pszczeli, miód lipowy, wyciąg z kwiatu lotosu, 
mleczko migdałowe, wyciąg z drzewa Tara, mleczko z pszenicy, woda 
różana, masło shea, olej winogronowy, olej annato.

Balsam Egiptu z kwiatem lotosu (200 ml):
Uelastycznia skórę, nawilża, wygładza i nadaje zdrowy wygląd. 
Składniki aktywne: wyciąg z drzewa Tara, wosk pszczeli, kolagen, 
elastyna, masło shea, wyciąg z kwiatu lotosu, mleko, woda różana, 
mleczko migdałowe, olej annato, miód lipowy.

Sekret Egiptu – Kremowa kąpiel Kleopatry (500 ml):
dwufazowa struktura kąpieli łączy delikatność mleczka ze świeżością 
oczyszczającej kąpieli. aktywne substancje aktywują metabolizm skóry, 
zapewniając jej elastyczność i jedwabistą gładkość. 
Składniki aktywne: olej annato, ekstrakt z kwiatu lotosu, miód lipowy.

KoRana

KOD: 039886

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Tylko
99,00 zł

29,90

Slimfratin Forte
Suplement diety, 60 g (30 
saszetek po 2 g)
Skład: korzeń mniszka lekarskiego, 
kłącze perzu, owoc kopru włoskiego, 
liść mięty, liść morwy białej.

Slimfratin Forte to naturalna 
mieszanka ziołowa pomaga-
jąca zmniejszyć apetyt i kon-
trolować prawidłową masę 
ciała. Wspomaga trawienie 
i prawidłowe funkcjonowanie 
układu pokarmowego.
KOD: 620542

Diabetofratin 
Forte
Suplement diety, 60 g (30 
saszetek po 2 g)
Skład: liść morwy białej, owocnia 
fasoli, łuska gryczana, korzeń mnisz-
ka, liść pokrzywy.

diabetofratin Forte to natu-
ralna mieszanka wspomaga-
jąca organizm w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu cukru 
we krwi. dodatkowo pokrzy-
wa wspomaga prawidłowe 
krążenie. 
KOD: 620559

Venoczar® żel
Kosmetyk, 75 g

Skład: ekstrakt z oczaru wirginij-
skiego, ekstrakt z aloesu, ekstrakt 
z nagietka, ekstrakt z arniki, eks-
trakt z szałwii, ekstrakt z lawendy.

Venoczar® żel poprawia 
krążenie i szybko likwiduje 
dyskomfort zmęczonych nóg. 
zmniejsza obrzęki i siniaki, 
łagodzi stłuczenia. Posiada 
właściwości kojące, regene-
rujące i ściągające.
KOD: 815066

19,90 11,9011,90

Venoczar® tabletki
Suplement diety, 60 tabletek
Skład: substancje wypełniające; 
ekstrakty: z pestek winogron, kłącza 
ruszczyka kolczastego, liści nostrzy-
ka żółtego, nasion kasztanowca, 
kłącza perzu, liści miłorzębu dwu-
klapowego, krwawnika pospolite-
go; substancje przeciwzbrylające 
i glazurujące; ekstrakt z kory oczaru 
wirginijskiego.

Preparat przyczynia się do 
zmniejszenia obrzęku przy-
nosząc ulgę i zmniejszenie 
uczucia ciężkości nóg, chroni 
komórki przed uszkodzeniem 
oksydacyjnym.
KOD: 620689

Kosmetyki dla zdrowia i urody; Produkty bonifraterskie
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Głóg sok
Suplement diety, 500 ml

Skład: sok z owoców głogu, kwas 
L-askorbinowy – źródło witaminy C.

owoce głogu przyczyniają się 
do wzmocnienia organizmu 
i usprawnienia pracy układu 
sercowo-naczyniowego. To bo-
gate źródło substancji wspie-
rających prawidłowe funk-
cjonowanie układu krążenia 
i układu odpornościowego.
KOD: 620702

24,90

Aronia sok
Suplement diety, 500 ml

Skład: sok z owoców aronii, kwas 
L-askorbinowy – źródło witaminy C.

owoce aronii to bogate źród-
ło substancji wspierających 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu krążenia i układu od-
pornościowego. Kompozycja 
soku z owoców aronii i wita-
miny C. Stanowi doskonały 
dodatek do codziennej diety.
KOD: 620115

24,90

Żurawina sok
Suplement diety, 500 ml

Składniki: sok z owoców żurawiny, 
kwas L-askorbinowy – źródło wita-
miny C.

Wspomaga funkcję układu 
moczowego. zawiera dużo wi-
tamin, minerałów i fl awono-
idów. owoce żurawiny mają 
właściwości antybakteryjne 
i przeciwgrzybicze. należy je 
spożywać przy infekcjach, 
szczególnie dróg moczowych.
KOD: 620122

24,90 22,90

Pokrzywa
Suplement diety, 500 ml

Składniki aktywne: Sok z liści pokrzywy 
zwyczajnej, woda, kwas L-askrobinowy 
– źródło witaminy C, regulator kwasowo-
ści: kwas cytrynowy

naturalny sok wspomaga usu-
wanie z organizmu szkodliwych 
produktów przemiany materii, 
jest tradycyjnie stosowany do 
pielęgnacji skóry, szczególnie 
przetłuszczającej się, oraz po-
mocniczo w dolegliwościach 
skóry głowy. Wspomaga kondycję 
paznokci, wzmacnia włosy oraz 
ogranicza ich wypadanie 
KOD: 620719

Nowość

Balsam 
Jerozolimski® 
Forte 
Suplement diety, 200 ml
Skład: balsamowiec mirry, czarny 
bez, porost islandzki, dziewanna, 
rumianek, lipa, tymianek, melisa, 
pąki sosny, podbiał, pelargonia, 
witamina C. 

Wyjątkowa i unikalna re-
ceptura składająca się 
z jedenastu dobranych ziół 
wzbogaconych kwasem 
L-askorbinowym. Balsam 
Jerozolimski® Forte wspiera 
pracę układu oddechowego 
i odpornościowego.
KOD: 620672

Balsam 
Jerozolimski® 
Dla dzieci 
Suplement diety, 200 ml
Skład: czarny bez, prawoślaz, lipa, 
porost islandzki, rumianek, tymia-
nek, melisa, dziewanna, miód.

Starannie dobrana kompo-
zycja ziół stworzona według 
zakonnej receptury. Wspiera 
właściwe funkcjonowanie 
układu oddechowego i od-
pornościowego oraz łagodzi 
podrażnione gardło, krtań 
i struny głosowe. dla dzieci 
powyżej 3. roku i dorosłych.
KOD: 620610

29,9029,90

Balsam 
Jerozolimski®
na gardło 
Suplement diety, 16 pastylek 
do ssania
Skład: zawiera ekstrakty z: kwiatu 
bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu 
dziewanny, kwiatu rumianku, plechy 
porostu islandzkiego, ziela tymianku 
oraz ziela melisy; miód pszczeli, 
olejek miętowy, olejek eukaliptuso-
wy, mentol. 

Pastylki do ssania dla doro-
słych i dzieci od 6 roku życia. 
Łagodzą podrażnione gardło 
i wspierają odporność.
KOD: 620627

14,90

Nervina antistres 
Forte 
Suplement diety, 
60 tabletek
Skład: szyszki chmielu, melisa, 
lawenda, głóg, męczennica, różeniec 
górski, wąkrota azjatycka, magnez, 
witamina B6, niacyna.

Preparat szczególnie polecany 
osobom narażonym na stres, 
przepracowanym, wymaga-
jącym stabilnej sprawności 
intelektualnej. idealnie zbi-
lansowana dawka ziół umoż-
liwia odzyskanie równowagi 
i spokoju w natłoku codzien-
nych obowiązków.
KOD: 620726

19,90

Produkty bonifraterskie
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Ziołowa maść 
rozgrzewająca 
Kosmetyk, 50 g
Skład: ekstrakt z arniki, ekstrakt z nagietka, eks-
trakt z szałwii, ekstrakt z lawendy, ekstrakt z kasz-
tanowca, olej z żywokostu, kamfora, kapsaicyna.

ziołowa maść rozgrzewająca stanowi 
ulgę dla stóp, mięśni i stawów. Maść 
jest niezwykle skuteczna i ma szerokie 
spektrum zastosowań: do rozgrzania 
stóp przy efekcie tzw. „zimnych stóp”; do 
rozgrzania okolic klatki piersiowej i ple-
ców; do rozgrzania układów stawowo-
-mięśniowych przed i po intensywnym 
wysiłku (np. u sportowców); przy dys-
funkcjach stawowo-mięśniowych. 
KOD: 815110

Bonifraterska 
maść 
z witaminą A 
Kosmetyk, 50 g
Skład: witamina a, lanolina.

doskonała maść na przesuszoną 
i popękaną skórę. działa osłaniająco, 
regeneruje naskórek i zmniejsza rogo-
wacenie. Łagodzi podrażnienia, stany 
zapalne skóry i przyspiesza gojenie się 
ran. odżywia skórę dzięki wysokiej za-
wartości witaminy a. nawilża, pomaga 
przywrócić jej naturalny stan nawilżenia, 
elastyczności i jędrności. Pomaga łago-
dzić oparzenia i odmrożenia. 
KOD: 815097

Krem 
aloesowy 
Kosmetyk, 50 g
Skład: ekstrakt z aloesu, ekstrakt 
z nagietka, ekstrakt z rumianku.

Krem z zawartością ekstrak-
tów ziołowych zmiękczają-
cych i wygładzających skórę. 
Właściwości: odżywia, nawilża 
i regeneruje szorstką, suchą 
skórę, łagodzi podrażnienia. 
Regularne stosowanie wyraź-
nie poprawia wygląd skóry: 
staje się ona delikatna i bar-
dziej gładka.
KOD: 815059

19,90

19,9019,90

Ziołowy żel 
z diosminą
Kosmetyk, 50 g

Skład: ekstrakt z kasztanowca, 
ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego, 
ekstrakt z oczaru wirginijskiego, 
diosmina, hesperydyna, pantenol, 
mentol.

Żel przeznaczony jest do 
pielęgnacji zmęczonych 
i opuchniętych nóg. niweluje 
zaczerwienienie i rozsze-
rzenie naczynek w postaci 
pajączków. 
KOD: 815134

19,90

22,90

16,90

Bonifraterski olej żywokostowy
z boswellią
Kosmetyk, 100 ml
Skład: ekstrakt z żywokostu lekarskiego, ekstrakt z Boswellia Serrata.

olej jest stosowany u osób z problemami stawu biodrowe-
go, kolan, bóli reumatycznych i rwy kulszowej. Pomaga przy 
złamaniach, zwichnięciach i stłuczeniach. zawiera naturalną 
alantoinę, która łagodzi podrażnienia skóry.
KOD: 815196

Aloes 
z miąższem
Suplement diety,  500 ml

Składniki: 100% sok z aloesu (aloe vera) z ka-
wałkami miąższu, kwas cytrynowy (regulator 
kwasowości).

naturalny sok z aloesu z miąższem. 
Preparat wspomaga utrzymanie od-
porności organizmu i pomaga w rege-
neracji w czasie choroby i rekonwa-
lescencji. Wspomaga funkcjonowanie 
układu pokarmowego i regulowanie 
pH żołądka. Przyspiesza przemianę 
materii, a zatem wspiera odchudzanie. 
KOD: 620474

Nowość

Hit!

Produkty bonifraterskie
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Herbarium św. Franciszka

Herbatka ziołowa 
Gastryczna I 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Składniki herbatki wzmagają pracę układu pokarmowego. 
Babka lancetowata i rumianek wpływają korzystnie na układ 
trawienny, a nagietek wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
jelit i wątroby. 
Skład: kwiat rumianku, liść babki lancetowatej, kwiat nagietka, liść mięty, 
ziele dziurawca zwyczajnego, ziele lebiodki pospolitej, cynamonowiec 
cejloński.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470019

Herbatka ziołowa 
Na serce 
100 g (20 saszetek po 5 g) 

Głóg, kozłek lekarski, serdecznik wpływają na prawidłową 
pracę serca i pomagają we właściwym funkcjonowaniu 
naczyń krwionośnych. Głóg i melisa wspierają prawidłowe 
krążenie krwi. Melisa i rdest ptasi mają właściwości antyok-
sydacyjne – chronią komórki organizmu przed działaniem 
wolnych rodników.
Skład: kwiatostan głogu, ziele nawłoci, liść melisy, korzeń kozłka lekarskie-
go, ziele serdecznika, ziele rdestu ptasiego, szyszki chmielu.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470088

Herbatka ziołowa 
„Cukier w normie” 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Liść morwy białej korzystnie wpływa na metabolizm wę-
glowodanów w organizmie. ziele pokrzywy, znamiona ku-
kurydzy i owocnia fasoli tradycyjnie były stosowane przy 
zaburzeniach gospodarki cukrowej. Kora cynamonowca 
może pomóc utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi 
i prawidłową wagę.
Skład: liść morwy białej, owocnia fasoli zwyczajnej, ziele pokrzywy zwy-
czajnej, znamię kukurydzy zwyczajnej, kora cynamonowca cejlońskiego.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470026

Herbatka ziołowa 
Na ciśnienie 
120 g (40 saszetek po 3 g) 

Kolendra, skrzyp, jemioła oraz głóg wpływają pozytywnie na 
układ sercowo-naczyniowy. Skrzyp pomaga zachować właści-
wą elastyczność naczyń krwionośnych, działa ożywiająco na 
organizm. dodatkowo zawarta w herbatce jemioła posiada 
właściwości antyoksydacyjne, wpływa na metabolizm tłusz-
czu, a ruta wspiera prawidłowe krążenie krwi.
Skład: ziele jemioły, kwiatostan głogu, owoc kolendry, ziele ruty, liść roz-
marynu, ziele macierzanki, owoc aronii, ziele skrzypu, morszczyn.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470248

Herbatka ziołowa Herbatka ziołowa 

Herbatka ziołowa Herbatka ziołowa 

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

14,90 14,90

16,9019,90
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Herbarium św. Franciszka

Herbatka ziołowa 
Czystek z dziką różą i miętą 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Czystek i dzika róża posiadają właściwości antyoksydacyjne, 
tzn. chronią komórki organizmu przed działaniem wolnych 
rodników. dodatkowo dzika róża korzystnie wpływa na 
układ odpornościowy. Mięta pieprzowa pomaga w utrzy-
maniu prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego 
i immunologicznego.
Skład: liście czystka szarego, owoc dzikiej róży, liść mięty pieprzowej, 
kwiat hibiskusa, liść pokrzywy zwyczajnej.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470620

Herbatka ziołowa 
Oddechowa 
100 g (20 saszetek po 5 g)

zioła i przyprawy zawarte w mieszance korzystnie działają na 
czynności układu oddechowego. zapewniają dobrą kondycję 
dróg oddechowych. odświeżają oddech i ułatwiają wentyla-
cję płuc.
zawiera lukrecję: chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego 
spożycia.

Skład: liść babki lancetowatej, kwiat lipy, ziele tymianku, korzeń lukrecji, 
liść mięty pieprzowej, liść maliny. 

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470002

du

że saszetki!du

że saszetki!

14,90 14,90

Herbatka ziołowa 
Na cholesterol 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Kozieradka i karczoch pomagają utrzymać właściwy poziom 
lipidów we krwi, a dodatkowo karczoch wpływa korzystnie 
na pracę wątroby. Kozieradka wspiera metabolizm tłuszczów 
i cukrów. z kolei jasnota wspomaga trawienie.
Skład: ziele karczocha, kłącze perzu, ziele mięty, owoc dzikiej róży, ziele 
jasnoty, ziele uczepu, ziele przelotu, ziele pięciornika kurzego, nasiona 
kozieradki.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa 

KOD: 470095

Herbatka ziołowa 

du
że saszetki!

19,90 16,90

du

że saszetki!
Herbatka ziołowa 
Migre-Fix 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Herbatka zawiera składniki polecane dla utrzymania prawidło-
wego krążenia mózgowo-naczyniowego, peryferyjnego, dobrej 
kondycji neurologicznej głowy, sprawności funkcji poznawczych 
i procesu pamięciowego, zrównoważonej kondycji emocjonal-
nej, dobrego widzenia i słyszenia oraz łatwiejszego zasypiania.
Skład: Liść złocienia maruny, owoc głogu dwuszyjkowego, koszyczek rumian-
ku, pąki i kora wierzby , korzeń mniszka z zielem, liść miłorzębu dwuklapowe-
go, liść melisy lekarskiej, liść mięty pieprzowej, ziele rozmarynu lekarskiego, 
kłącze imbiru, korzeń gorzknika kanadyjskiego.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa 

KOD: 471450

Nowość



40

Herbarium św. Franciszka

Herbatka ziołowa 
Na stawy 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Brzoza, wierzba oraz wiązówka korzystnie wpływają na 
prawidłowe funkcjonowanie stawów, pomagają zachować 
ich elastyczność. Lipa posiada właściwości antyoksydacyj-
ne – chroni komórki organizmu przed działaniem wolnych 
rodników.
Skład: liść brzozy, kora wierzby, kwiat lipy, kwiat wiązówki, liść melisy.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa 

KOD: 470040

Herbatka ziołowa 
Na prostatę 
100 g (20 saszetek po 5 g) 

Pokrzywa i wierzbownica wpływają korzystnie na prawidłowe 
funkcjonowanie prostaty, a nawłoć, brzoza oraz skrzyp wspo-
magają układ moczowy. nawłoć dodatkowo posiada właści-
wości antyoksydacyjne, dzięki czemu przeciwdziała wolnym 
rodnikom.
Skład: korzeń pokrzywy, znamię kukurydzy, ziele nawłoci, liść brzozy, ziele 
skrzypu, ziele wierzbownicy, kwiat rumianku.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470064

Herbatka ziołowa dla kobiet 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Koniczyna czerwona i niepokalanek pospolity pomaga łagodzić 
objawy menopauzy. owies wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
układu moczowo-płciowego i równowagę hormonalną u kobiet. 
Jasnota biała wpływa na komfort podczas miesiączki. dziurawiec 
przyczynia się do utrzymania dobrego nastroju, a także łagodzi 
objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Malina właściwa 
pomaga łagodzić objawy menopauzy i podczas miesiączki.
Skład: liść pokrzywy zwyczajnej, ziele przywrotnika, ziele owsa, kwiat na-
gietka lekarskiego, kwiat jasnoty białej, ziele krwawnika, owoc niepokalanka 
pospolitego, liść maliny, ziele i kwiat koniczyny czerwonej, liście i pąki brzozy 
brodawkowatej, ziele dziurawca, korzeń imbiru, pu-erh.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa 

KOD: 470873

Herbatka ziołowa na trzustkę 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Mniszek lekarski pomocny jest w stanach zapalnych trzustki, 
wykazuje działanie przeciwzapalne, wpływa korzystnie na 
zdrowie układu pokarmowego, pobudza wydzielanie żółci. 
Lubczyk ogrodowy, krwawnik pospolity i mięta pieprzowa 
wpływają pozytywnie na układ trawienny. Rumianek pospolity 
działa korzystnie na zdrowie układu pokarmowego, a nagietek 
pomocny jest w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
Skład: koszyczek rumianku pospolitego, korzeń lubczyka ogrodowego, 
ziele krwawnika pospolitego, owocnia fasoli zwyczajnej, liść mięty pie-
przowej, korzeń mniszka lekarskiego, kwiat nagietka lekarskiego.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470989

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

16,90 16,90

16,9016,90
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Herbarium św. Franciszka

Herbatka ziołowa „Siły witalne” 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Pokrzywa i dziurawiec działają ożywiająco na organizm, 
pokrzywa dodatkowo pobudza krążenie krwi, wpływa na 
odporność. z kolei mniszek pobudza apetyt, zawarty w her-
batce dziurawiec pomaga utrzymać równowagę emocjonalną, 
wspomaga prawidłową pracę umysłową i wpływa na poprawę 
nastroju. Rdest ptasi działa korzystnie na układ oddechowy.
Skład: liść pokrzywy, korzeń mniszka, liść mięty pieprzowej, liść babki 
lancetowatej, ziele rdestu ptasiego, ziele dziurawca, owoc aronii.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470439

Herbatka 
Relaksująca i odprężająca 
100 g (20 saszetek po 5 g)

zawarte w herbatce zioła wykazują działanie relaksujące 
i odprężające. Usuwają stany stresowe. Przynoszą wewnętrz-
ne uspokojenie i ukojenie, a wieczorem ułatwiają zasypianie.
Skład: ziele męczennicy, liść melisy lekarskiej, liść mięty pieprzowej, kłą-
cze kozłka lekarskiego, kwiatostan głogu, kwiatostan rumianku, kłącze 
imbiru lekarskiego, kora cynamonowca cejlońskiego.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470231

Herbatka ziołowa „Lekka jak piórko” 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Składniki tej unikalnej herbatki wspomagają detoksykację 
organizmu, korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu 
pokarmowego (w tym żołądka i wątroby) i pasażu jelitowego 
oraz na metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek, ob-
niżają poziom cukru we krwi, chronią organizm przed działa-
niem wolnych rodników, a także wspierają walkę z nadwagą. 
Skład: liść brzozy brodawkowatej, korzeń mniszka lekarskiego, kłącze perzu 
właściwego, łupina babki płesznik, liść borówki czernicy, korzeń prawoślazu 
lekarskiego, Yerba Mate, liść zielonej herbaty, korzeń cykorii podróżnik, ple-
cha morszczynu pęcherzykowatego, guarana, korzeń łopianu lekarskiego, 
ziele rutwicy lekarskiej, korzeń rzewienia lekarskiego, liść senesu.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 471184

Herbatka 
„Klasztorny poranek” 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Składniki herbatki zalecane są do stosowania w okresie prze-
męczenia. Hibiskus, cynamon, imbir działają pobudzająco, 
pomagają zwiększyć siły witalne organizmu. Mięta i rumianek 
wykazują właściwości relaksujące. Goździki mają właściwości 
antyoksydacyjne – chronią komórki organizmu przed działa-
niem wolnych rodników.
Skład: owoc jabłka, kwiat hibiskusa, owoc aronii, kora cynamonowca, liść 
mięty pieprzowej, kwiatostan rumianku, kłącze imbiru, goździki.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470286

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du
że saszetki!

du

że saszetki!

Herbatka ziołowa „Siły witalne” 

Herbatka ziołowa „Lekka jak piórko” 

13,90 13,90

19,9013,90
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Herbatka ziołowa 
Zdrowie skóry
120 g (40 saszetek po 3 g)

Składniki herbatki wywierają korzystny wpływ na utrzyma-
nie zdrowej nawilżonej skóry, prawidłowego wyglądu skóry, 
właściwej aktywności układu odpornościowego, wspierają 
trawienie i fi zjologiczne oczyszczanie organizmu (nadczynność 
układu immunologicznego organizmu człowieka manifestuje 
się zaburzeniami takimi jak łuszczyca). 
Skład: liść pokrzywy, korzeń arcydzięgla, korzeń łopianu, kłącze pięciornika 
kurzego ziela, ziele fi ołka, ziele rdestu ptasiego, korzeń lukrecji, ziele drapa-
cza, ziele skrzypu polnego, liść bobrka trójlistnego, ziele poziomki.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa 

KOD: 471443

Suplement 
diety 
wg receptury 
Ojca Klimuszki

Nowość

Hakorośl żel z MSM i olejkiem golteriowym 
250 ml

Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, roz-
luźniające, przeciwobrzękowe oraz przeciwbólowe. Polecany 
jest przy bólach stawów, mięśni, bólach kręgosłupa, bólach 
spowodowanych dną moczanową, przy przeciążeniach mięś-
ni, zapaleniach stawów, zmian zwyrodnieniowych stawów 
i bólach reumatycznych.
Składniki aktywne: wyciąg z czarciego pazura (hakorośli), olejek golterio-
wy, MSM, kompleks składający się z wyciągów z ostropestu, kasztanowca, 
zielonej herbaty i kiełków pszenicy. Bez pochodnych ropy naftowej, para-
benów, substancji barwiących.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470552

Maść Mumio
50 g

Maść polecana do stosowania dla łagodzenia atopowej skó-
ry, trądziku, keloidów, dolegliwości krzyżowych, gośćcowych, 
korzonków nerwowych, naciągnięć, stłuczeń. Składniki maści 
działają nawilżająco i odżywczo, niwelują uczucie napięcia 
i świądu. Jest zalecana po przebytych urazach, wspiera zdrowie 
osób starszych, przemęczonych i osłabionych. 
Składniki aktywne: 
mumio, masło shea, olej winogronowy, olej słonecznikowy, propolis, witami-
na E, substancje pomocnicze.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa

KOD: 470477

24,90

Biologicznie aktywne 
składniki 
z gór Ałtaju!

24,90

Herbatka ziołowa 
„Borelfi x” 
120 g (40 saszetek po 3 g)

dzięki właściwościom zastosowanych składników herbatka 
„Borelfi x” jest cennym dopełnieniem działań zapobiegaw-
czych w profi laktyce boreliozy i chorób odkleszczowych. Liść 
czystka posiada właściwości antyoksydacyjne, dzięki którym 
chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodni-
ków i wspiera odporność organizmu. 
Skład: liście czystka szarego, korzeń szczeci pospolitej, trawa cytrynowa, 
igły sosny zwyczajnej.

HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa 

KOD: 470736

Herbatka ziołowa 

16,90

du

że saszetki!

16,90

Herbarium św. Franciszka

Hit!
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Biologicznie aktywne 
składniki 
z gór Ałtaju!

Nowość NowośćNowość

Franciszkańskie konferencje 
zielarsko-farmaceutyczne 2007-2017
Cykle konferencji na temat ziołolecznictwa organizowanych 
dorocznie przez Herbarium św. Franciszka. Monumentalne dzie-
ło jest kompendium aktualnej wiedzy medycznej o naturalnych 
sposobach leczenia rozmaitych chorób i dolegliwości. Wśród 
poruszonych tematów są m.in. sposoby zapobiegania i wczes-
nego naturalnego działania w chorobie nowotworowej; terapia 
przywracająca zdrowie; produkty pszczele w zdrowiu, chorobie 
i rekonwalescencji człowieka; historia ziołolecznictwa klasztor-
nego; roślinne suplementy diety; aronia – polski czarny skarb; 
właściwości przeciwnowotworowe betuliny i wiele innych.
HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa, 17×24, s. 720, miękka

KOD: 534249

99,00

Gustav Riedlin

Poszczenie dla zdrow
ia

poszczeniedlazdrowia.pl

Poszczenie 
dla zdrowia

Gustav Riedlin (1861–1949) –  lekarz praktykujący  we Fryburgu 
Bryzgowijskim, jeden z pionierów postu  leczniczego w Niemczech. 

Napisana w 1912 roku książka należy do klasyki literatury niemieckiej 
w zakresie poszczenia leczniczego, a zawarte w niej treści nadal są jak 
najbardziej aktualne. Autor w niezwykle prosty, zrozumiały dla każdego 
sposób opisuje procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowie-
ka w czasie poszczenia. 

Poszczenie określa jako czasowe powstrzymanie się od wszelkich 
pokarmów za wyjątkiem wody. Może się więc wydawać zaskakujące 
wyrażone przez niego stwierdzenie, że nie istnieją „głodówki lecznicze”, 
a jedynie „poszczenie lecznicze”. Po przeczytaniu książki czytelnik 
sam wyrobi sobie pogląd na ten temat.  

Podkreślał, że poszczenie nie jest środkiem dietetycznym 
czy fizycznym, lecz biologicznym środkiem leczniczym w czystej 
formie. Jego efekty porównywał do efektów operacji chirurgicznej 
w medycynie alopatycznej. 

Ogromną rolę odgrywało dla niego pojęcie witalności oraz dualizmu 
materii i ducha. Wyróżniał dwa poziomy poszczenia – niższy 
dla celów fizycznych i wyższy dla rozwoju duchowego.

Książka jest fascynującą  pozycją  dla tych, którzy poszukują prostoty 
w profilaktyce zdrowia i metodach uzdrawiania w dzisiejszym skom-
plikowanym świecie.  

 ISBN 978-83-64534-27-0

29,90

Gustav Riedlin

Poszczenie dla zdrowia
Gustav Riedlin (1861–1949) – lekarz praktykujący we Fryburgu 
Bryzgowijskim, jeden z pionierów postu leczniczego 
w niemczech. napisana w 1912 roku książka należy do klasy-
ki literatury niemieckiej w zakresie poszczenia leczniczego, 
a zawarte w niej treści nadal są jak najbardziej aktualne. 
autor określa poszczenie jako czasowe powstrzymanie się od 
wszelkich pokarmów za wyjątkiem wody w niezwykle prosty, 
zrozumiały dla każdego sposób opisuje procesy fi zjologiczne 
zachodzące w organizmie człowieka w czasie poszczenia. 
HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa, 14×20, s. 82, miękka

KOD: 534270

55,00
74,60 zł

Zestaw ziołowy wg Rudolfa Breussa
4 produkty

KOD: 162010

W kuracji Breussa zaleca się codzienne stosowanie każ-
dego z oferowanych produktów – według harmonogramu 
dawkowania podanego w ulotce załączonej do zakupio-
nego zestawu (dostępnej również na stronie internetowej 
www.aromatslowa.pl). 

Kuracja Breussa
zdaniem Breussa rak jest niezależną naroślą odżywiającą się 
wyłącznie stałym pokarmem. aby zwalczyć raka, należy go więc 
zagłodzić. dlatego w czasie opracowanej przez niego 42-dniowej 
kuracji należy spożywać jedynie soki warzywne i herbaty zioło-
we, zawierające niezbędne dla organizmu minerały i witaminy. 
Proste metody leczenia raka i innych chorób przewlekłych 
Rudolfa Breussa nie dają gwarancji wyzdrowienia, ale do tej 
pory pomogły ponad 45 000 chorym, także tym, którym nie da-
wano już szans na przeżycie! 
HERBaRiUM ŚW. FRanCiSzKa, 14×20, s. 154, miękka

KOD: 604197

29,90

Totalna kuracja 
przeciwrakowa! 

Herbarium św. Franciszka
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Produkty pszczele, naturalne miody z Podkarpacia

34,90

Pyłek kwiatowy
200 g

Pyłek kwiatowy, to obok mleczka pszczelego, najcenniejszy 
produkt wytwarzany przez rodziny pszczele. Ma działanie 
bakteriostatyczne, wysoką zawartość witamin i rzadkich 
biopierwiastków oraz bogactwo składników mineralnych. 
Pyłek kwiatowy reguluje zaburzenia hormonalne, wzmacnia 
organizm, usuwa zmęczenie, poprawia odporność, zapobiega 
miażdżycy, neutralizuje toksyny, przywraca równowagę biolo-
giczną w organizmie.
zalecenia spożycia: dorośli ok 15 g dziennie godzinę przed 
posiłkiem, dzieci – dawki o połowę mniejsze. Po 4-6 tygo-
dniach 2 tygodnie przerwy.
KOD: 100054

Świece do „świecowania” uszu
z instrukcją stosowania 
„Świecowanie” uszu to naturalny, znany od pokoleń zabieg. 
dzięki swym właściwościom zyskał uznanie niemal w każdym 
zakątku świata. Cały proces jest przyjemny (ku wielkiemu za-
skoczeniu osób poddających się pierwszy raz terapii), skutecz-
ny i bez skutków ubocznych. Warto, by każdy go spróbował. 
Pomaga na oczyszczanie uszu, podrażnienia i poinfekcyjne 
stany zapalne, chroniczne zapalenia zatok, nawracające bóle 
głowy, szumy i dzwonienia w uszach, zaburzenia równowagi 
wywołane stanami zapalnymi błędnika, poprawę słuchu, prze-
wlekłe nieżyty nosa o nieznanej przyczynie i wiele innych…
KOD: 100126

Tylko
19,90 zł

39,90

Nowość

Miód kremowany wielokwiatowy 
nektarowy z czekoladą
400 g

Miód wielokwiatowy z dodatkiem puder cacao 100% fi rmy 
Barry Callebaut i oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia. 
Cacao Barry Callebaut zawiera fl awonoidy o nazwie epika-
techina. Według najnowszych badań mają one pozytywny 
wpływ na organizm: poprawiają funkcjonowanie mózgu oraz 
przeciwdziałają takim chorobom i dolegliwościom jak wylew, 
choroby serca, rak, cukrzyca, zmęczenie i brak snu. olej rze-
pakowy z pierwszego tłoczenia doskonale przeciwdziała 
chorobom układu krążenia i miażdżycy, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia chorób mięśnia sercowego, obniża poziom cho-
lesterolu,  reguluje przemianę materii oraz łagodzi objawy 
choroby zapalnej stawów.
KOD: 041445
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Miód św. Ambrożego
nektarowo-spadziowy leśny
400 g

Miód zwany „papieskim” lub „królewskim”. Pochodzi głównie 
ze spadzi drzew iglastych i liściastych, rosy miodowej wytwa-
rzanej przez zboża, trawy i drzewa owocowe, nektaru z kwia-
tów maliny leśnej, kruszyny, jeżyny i dzikich kwiatów runa 
leśnego.
Miód wzmacnia serce, ma działanie grzybobójcze i bakterio-
bójcze, zwalcza gronkowce i paciorkowce, wspomaga leczenie 
stawów, układu moczowego, chorób górnych dróg oddecho-
wych, wątroby, wrzodów żołądka, przeziębień, podnosi odpor-
ność, przyspiesza gojenie ran, obniża ciśnienie, hamuje pro-
cesy miażdżycowe, koi nerwy, działa nasennie, pobudza pracę 
mózgu. Ponadto miód zawiera duże ilości mikroelementów: 
potasu, chloru, fosforu, magnezu, wapnia, żelaza, molibdenu, 
manganu i kobaltu, oraz witamin: a, B1, B2, B6, B12, C, kwasu 
foliowego, pantotenowego i biotyny.
Miód św. ambrożego warto wprowadzić do codziennej diety!
KOD: 100117

Miód wielokwiatowy
400 g

Miód wielokwiatowy zalecany jest przy chorobach alergicz-
nych dróg oddechowych (astma oskrzelowa, katar sienny). 
Kurację miodową można stosować zapobiegawczo na mie-
siąc przed terminem pylenia roślin po 2 łyżeczki miodu, 
2-3 razy w tygodniu (miód powinien pochodzić z rejonu 
zamieszkania chorego). Miód wiosenny zalecany jest w cho-
robach serca, naczyń, wątroby, woreczka żółciowego.
KOD: 100051

Miód wielokwiatowy 
z pyłkiem i propolisem, kremowany
400 g

Łączy właściwości miodu, pyłku kwiatowego i propolisu. 
Polecany alergikom, podnosi odporność organizmu, wpływa 
na lepsze samopoczucie i koncentrację, usuwa zmęczenie 
i wzmacnia organizm, zaburzenia hormonalne, poprawia pra-
cę jelit, obniża cholesterol. Pyłek kwiatowy łączony z miodem 
i propolisem poprawia smak, jest źródłem białka, aminokwa-
sów, lipidów, kwasów tłuszczowych, węglowodanów, witamin, 
a także wapnia, magnezu, sodu, potasu, żelaza, miedzi, cynku, 
manganu i wielu innych substancji odżywczych…
KOD: 100119

29,90

29,90

39,90

Naturalne miody z Podkarpacia!

Hit!
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Bursztyn bałtycki w butelce (bez alkoholu)
Bursztyn: 25 g, objętość butelki: 250 ml.

W sprzedaży butelka z bursztynem bez spirytusu.

nalewka z bursztynu od wieków uważana jest za naturalny produkt o właś-
ciwościach prozdrowotnych. Wśród dolegliwości, na które warto stosować 
nalewkę, wskazuje się: przeziębienie, zapalenie gardła i górnych dróg odde-
chowych, płuc czy oskrzeli (zaleca się smarowanie klatki piersiowej i pleców), 
wrzody żołądka, schorzenia tarczycy, astma, bóle głowy (nacieranie czoła 
i skroni), bezsenność, gorączka, biegunka, problemy z sercem. zaleca się także 
stosowanie nalewki, by łagodzić bóle reumatyczne, mięśni i stawów (wcieranie 
w bolące miejsca), a w okresie jesienno-zimowym spożywanie codzienne, żeby 
wzmocnić odporność.
KOD: 038315

Bursztyn zalać spirytusem 95% i odstawić na minimum dwa tygodnie. Co 
kilka dni wstrząsnąć butelką. Spożywać nie więcej niż kilka kropel dziennie 
z wodą lub herbatą. nacierać watką nasączoną nalewką. Po zużyciu nalewki 
bursztyn można rozkruszyć i zalać ponownie spirytusem (powtórzyć nie 
więcej niż jeden raz).

Kwas bursztynowy obecny w grudkach złota Bałtyku 
i wydobywany z niego w nalewce dzięki reakcji 
z alkoholem jest silnym antyoksydantem hamującym 
procesy starzenia organizmu. Działa antybakteryjnie 
i antyseptycznie. Bursztyn jest także źródłem krzemu, 
potasu, magnezu, żelaza, wapnia.

19,90

Gotowa do spożycia, w praktycznych buteleczkach 
mieszanka ziołowa posiadająca właściwości wspo-
magające odchudzanie. Ma właściwości żółciopędne, 
przyśpieszające spalanie tłuszczu. oczyszcza organizm 
z ubocznych produktów przemiany materii i toksyn. 
Mała, wygodna, poręczna, plastikowa buteleczka na 
dwa dni stosowania. do kieszeni lub torebki. 
100 ml = 2 dni po 50 ml dziennie.
Kuracja to 15x100 ml = 30 dni.
Skład: woda, nasiona lnu, korzeń z zielem mniszka lekarskiego, 
owocnia fasoli, korzeń lubczyka, ziele skrzypu polnego, ziele 
krwawnika, kwiat hibiscusa, czarna porzeczka (1,5%), substancja 
konserwująca.

2. Dwumiesięczna kuracja
30 butelek po 100 ml
KOD: CZ7200

3. Trzymiesięczna 
kuracja
45 butelek po 100 ml
KOD: CZ7300

1. Miesięczna kuracja
15 butelek po 100 ml
 KOD: CZ7009

89,90 149,90

219,90

„Pij i chudnij”

Zdrowie
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Zdrowie

Marek Zaremba

Hashi Detoks
Ponad 100 skutecznych przepisów 
na detoks! 
autor, który już ponad 20 lat skutecznie walczy z chorobą, 
doradza jak pokonać jej objawy. Uczy, jak uporządkować 
żywienie, aby wzmacniać organizm i wspierać leczenie dietą. 
Proponuje ponad 100 prostych i smacznych przepisów z ła-
two dostępnych składników oraz plany posiłków na każdy 
dzień. Gotuj zdrowo i odzyskaj radość życia!
PaSCaL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 034692

Wzmocnij 
tarczycę! 
Zatrzymaj 
Hashimoto!

44,90
49,90 zł

Marek Zaręba

Wzmocnij jelita!
Wygraj z lękiem i depresją, przestań zjadać stres
Jelita to nasz drugi mózg! odbuduj mikrofl orę jelit i odzy-
skaj równowagę emocjonalną! Stosując odpowiednią dietę, 
oczyścisz jelita, wzmocnisz swoją odporność i ochronisz swój 
organizm przed alergiami, cukrzycą, otyłością i chorobami 
autoimmunologicznymi. Jednak to nie wszystko. Wzmacniając 
jelita, zwiększysz produkcję hormonów szczęścia, pokonasz 
przygnębienie, poprawisz koncentrację umysłową i wspomo-
żesz leczenie depresji.
PaSCaL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 032728

44,90
49,90 zł

Zielony detoks
Rzecz o roślinach niszczących wolne rodniki, chroniących 
przed nowotworami, miażdżycą i chorobą alzheimera oraz 
spowalniających starzenie się organizmu. należą do nich 
m.in.: aronia, bakopa, borówka czernica, czosnek, cebula, głóg, 
czarna porzeczka, dzika róża, różeniec górski, rokitnik, wąkrota 
azjatycka, żeń-szeń i żurawina. autor podaje proste receptury 
na soki, napary i nalewki.
FRonda, 17×24, s. 184, zintegrowana

KOD: 791503

19,90
44,90 zł

55 %
Rabat

Nie lecz się 
reklamami leków
nie trzeba łykać pigułek, by ratować zdrowie! nowoczesny 
„zielony detoks” to skuteczna medycyna XXi wieku, a pigułki 
produkowane przez przemysł farmaceutyczny możemy sku-
tecznie zastąpić ich naturalnymi odpowiednikami. W książce 
zamieszczono przepisy na sałatki, nalewki, napary i dodatki do 
prostych dań.
FRonda, 17×24, s. 176, zintegrowana

KOD: 793514

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat
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Miodolecznictwo
W poradniku wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z mio-
dem oraz omówiono najczęściej spotykane gatunki miodu. 
z książki dowiemy się, na czym polega krystalizacja miodu, 
poznamy właściwości lecznicze miodu pszczelego, jego skład 
chemiczny oraz wpływ na skład ludzkiej krwi. Poznamy również 
zastosowanie miodu w leczeniu chorób serca i układu krąże-
nia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, wątroby 
i dróg żółciowych, układu moczowego i skóry. Poradnik zawiera 
także liczne receptury na preparaty prozdrowotne i przetwory. 
W ostatnim rozdziale podano sposoby oceny jakości miodu 
dostępnego na rynku.
WYd, M, 17×22, s. 224, miękka

KOD: 435094

32,90
39,90 zł

Nowe
wydanie!

Woda jest 
najlepszym 
lekarstwem
Hydroterapia dla każdego
Terapeutyczne porady na po-
nad 70 dolegliwości! Lecznicza 
moc wody i soli! Wellness we 
własnych czterech kątach!
Uważam, że nie ma lekarstwa, 
które leczyłoby bezpieczniej 
niż woda.

ks. Sebastian Kneipp,
twórca nowoczesnej balneo- 

i hydroterapii
aa, 14×20, s. 224, miękka 

KOD: K03010

Tylko
19,90 zł

Tylko
14,90 zł

40 %
Rabat

40 %
Rabat

19,90
34,90 zł

19,90
34,90 zł

200 tajemnic 
naturalnej pielęgnacji urody
naturalne sposoby na zdrowe, lśniące włosy oraz na pielęg-
nację twarzy i całego ciała. dzięki tej książce poznamy naj-
lepsze naturalne, wolne od chemii odżywki, płukanki i środki 
do mycia włosów. omówiono tu również peelingi, maseczki, 
toniki, preparaty do manicure i pedicure, dezodoranty i per-
fumy (z uwzględnieniem zasad aromaterapii). 
BUCHMann, 19×24, s. 144, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 012721

200 tajemnic naturalnej zdrowej 
kuchni
Uniwersalna książka, z której dowiemy się m.in. jak zadbać 
o zdrowe żywienie w domu oraz poza domem (w restaura-
cjach, barach szybkiej obsługi i na przyjęciach), jak robić prze-
myślane zakupy żywności, jak wybrać odpowiednią dla siebie 
dietę oraz jak zdrowo uzupełniać płyny w organizmie. W książ-
ce podano m.in. wskazówki dotyczące czytania etykiet. 
BUCHMann, 19×24, s. 144, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 012738

Kuracja 
oczyszczająca 
organizm
znakomita kuracja, która 
sprzyja regeneracji, odmło-
dzeniu organizmu i wydłuże-
niu życia! W poradniku m.in.: 
indeksy glikemiczne, zasady 
prawidłowych połączeń po-
szczególnych grup żywności, 
naturalne sposoby regulo-
wania pracy jelit, przepisy na 
potrawy stosowane w kuracji 
oczyszczającej, przykładowy 
jadłospis na 10 dni kuracji!
aa, 14×20, s. 96, miękka 

KOD: P04041

Zdrowie
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34,90
39,90 zł

Naturalne metody leczenia 
cukrzycy
Książka zawiera m.in. przejrzysty opis cukrzycy typu 1 i typu 2, 
a także wskazówki jak zapobiegać tym chorobom oraz jak za-
trzymać ich postęp. zamieszczono tu informacje o ponad 50 
naturalnych specyfi kach, które pomagają w walce z cukrzycą. 
To sprawdzone preparaty z roślin leczniczych, pomocne mi-
kroelementy oraz wiele dodatkowych, wspierających sposo-
bów. znajdziemy tu również opis 15 najważniejszych chorób 
wtórnych cukrzycy oraz porady, jak można ich uniknąć dzięki 
metodom medycyny naturalnej.
JEdnoŚĆ, 17×20, s. 128, miękka

KOD: 717019

29,90
33,00 zł

Niższy 
poziom cukru 
dzięki medycynie 
naturalnej!

Książka 
polecana przez 
Zbigniewa 
T. Nowaka!

Poradź mi, doktorze. Atlas zdrowia
Przedstawione tu informacje i wskazówki, których udzielają 
eksperci ze szpitali, ośrodków badawczych i uniwersytetów, 
pozwalają zrozumieć, na czym polegają poszczególne zaburze-
nia i dolegliwości, aby pozbyć się najczęstszych wątpliwości 
dotyczących symptomów i pierwszych objawów chorób. W bo-
gato ilustrowanej publikacji opisano 30 najważniejszych chorób 
układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, trawiennego, 
moczowego, ruchowego, schorzeń skóry, chorób zakaźnych 
i wielu innych. dopracowane infografi ki ułatwiają wyszukiwanie 
potrzebnych informacji, a wszystkie wiadomości są przedsta-
wione w sposób przystępny i zrozumiały.
JEdnoŚĆ, 23×33, s. 288, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 715954

39,00
49,00 zł

Bestseller

Lecznicze trunki
Sprawdzone receptury na nalewki, wódki, wina i likiery 
oparte na bazie roślin i ziół leczniczych – przynoszące pomoc 
i ulgę w wielu codziennych dolegliwościach (m.in. w sta-
nach zapalnych, przy kaszlu i przeziębieniach, w chorobach 
 nerek, przewodu pokarmowego, serca, przy bólach reumatycz-
nych, w stanach lękowych i bezsenności).
WYd. aa, 15×23, s. 192, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, 
kredowy papier

KOD: 881803

40 %
Rabat

29,90
49,90 zł

Zdrowie

Marek Zaręba

Jaglany detoks
Przepisy
120 przepisów na czas detoksu i po detoksie
Jaglany detoks pomógł odzyskać zdrowie tysiącom 
osób! Każdego dnia post skutecznie pokonuje coraz więcej 
chorób cywilizacyjnych – otyłość, cukrzycę, alergie pokar-
mowe, infekcje! W najnowszej części bestsellerowej serii 
otrzymasz harmonogramy na 7, 14 i 21 dni Jaglanego detoksu. 
dowiesz się, co zrobić, aby utrzymać efekt postu, uniknąć 
efektu jo-jo i długo cieszyć się zdrowiem! Celuj w zdrowie 
z Jaglanym detoksem i utrwalaj zdrowe nawyki na co dzień!
PaSCaL, 16×24, s. 336, twarda

KOD: 034685

44,90
49,90 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

24,90
33,00 zł

Jacek Wierzbicki

Podstawy masażu
Książka ta w sposób kompleksowy zawiera całokształt zagad-
nień związanych z takimi rodzajami masażu jak: klasyczny, 
aparaturowy, w środowisku wodnym, izometryczny, kontra-
lateralny, ipsilateralny, centryfugalny, blizny pooperacyjnej, 
segmentarny, łącznotkankowy, okostnowy, limfatyczny, refl ek-
soryczny, Schantala. Przekazuje także podstawy manualnego 
usprawniania stawów. Praktyczny zbiór informacji nie tylko 
dla specjalistów!
PETRUS, 15×20, s. 264, miękka

KOD: 200346

Zapobieganie chorobie Alzheimera
Choroba Alzheimera 
czy może cukrzyca typu 3?
W tej książce znajdziemy m.in. odpowiedź na pytanie, 
 dlaczego wielu naukowców uważa, że alzheimer jest cho-
robą przemiany materii, podobnie jak cukrzyca typu 2. 
Szczegółowo omówiono odkrywcze wyniki badań o znaczeniu 
tłuszczu kokosowego dla mózgu. zamieszczono tu również 
ponad 75 przepisów z zastosowaniem tłuszczu kokosowego, 
który utrzymuje szare komórki w stanie aktywności od rana 
do wieczora.
JEdnoŚĆ, 17×20, s. 128, miękka

KOD: 717002

Moc kokosa
Kokos i produkty z kokosa zyskują coraz więcej zwolenników 
w Polsce i na świecie. Włączenie tego niezwykłego owocu do 
diety może nieść szereg korzyści dla zdrowia, pięknej sylwet-
ki, wyglądu skóry, włosów i paznokci. Miąższ, sok oraz olej są 
doskonałym źródłem witamin i minerałów, tłuszczów sprzyja-
jących odchudzaniu oraz błonnika. Książka przedstawia sze-
rokie i uniwersalne zastosowanie tego niezwykłego owocu. 
znajdziemy w niej liczne przepisy na śniadania i kolacje, zupy 
i dania główne oraz sałatki i koktajle z zastosowaniem koko-
sa. zamieszczono tu również zestaw receptur na naturalne, 
kokosowe kosmetyki: kremy, balsamy, okłady i odżywki. 
dRaGon, 21×29, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 874768

29,90
33,00 zł

39,90
44,90 zł

Co jeść, by pozbyć się objawów 
Hashimoto
Kolejna książka izabelli Wentz – cenionego eksperta i auto-
rytetu w dziedzinie eliminowania objawów Hashimoto – jest 
pożytecznym poradnikiem dla osób cierpiących na tę chorobę. 
dowiesz się z niej między innymi: jak dobrać strategię odży-
wiania odpowiednią dla osób chorujących na Hashimoto, jak 
powinna wyglądać dieta w okresie remisji, co wprowadzić do 
codziennych posiłków, a co wykluczyć. Książka zawiera wiele 
wskazówek, przepisów i planów żywieniowych oraz przepisy na 
zdrowe i proste dania zakorzenione w polskiej tradycji.
oTWaRTE, 17×24, s. 382, miękka,

KOD: 155754

55 %
Rabat

19,90
44,90 zł

Zdrowie
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34,90
39,90 zł

Tylko
19,00 zł

Cytryna dla zdrowia i urody
Właściwości i zastosowanie terapeutyczne
Cytryna już w czasach starożytnych była uznawana za uni-
wersalny środek leczniczy, pomocny w wielu schorzeniach. 
dzisiaj ma szerokie zastosowanie kulinarne, wykorzystuje się 
ją także w kosmetologii i aromaterapii. W tej książce przed-
stawiono wszystkie zalety spożywania cytryny i dokładnie wy-
jaśniono, jak można dzięki niej dbać o swą urodę i troszczyć 
się o zdrowie. zamieszczono tu również zbiór praktycznych 
porad, jak wybierać najlepsze owoce w sklepach, odpowied-
nio je przechowywać i w optymalny sposób pozyskiwać sok. 
JEdnoŚĆ, 14×20, s. 64, miękka,

KOD: 719037

Terapia pokarmowa
Niektóre produkty są prawdziwym cudem natury 
dla naszego ciała!
Witamina C, która w dużych ilościach występuje na przykład 
w cytrynie, zapobiega przeziębieniom i grypie oraz rumie-
niom słonecznym i zatruciu przez kwas moczowy. Potas 
w bananie skutecznie zwalcza syndrom ciężkich nóg. ananas 
wspomaga leczenie zapalenia mięśni. Pikantna papryczka 
reguluje ciśnienie i stymuluje krążenie krwi.
Książka zawiera opis 58 produktów ważnych dla naszego 
zdrowia i dobrego samopoczucia każdego dnia. Trzeba spró-
bować, żeby uwierzyć!
JEdnoŚĆ, 14×21, s. 160, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 719013

58 leczniczych 
produktów 
niezbędnych 
dla naszego 
zdrowia

19,90
26,00 zł

Zielnik 
klasztorny

Aromaty zdrowia 
W tej bogato ilustrowanej książce zebrano wiedzę gromadzo-
ną skrupulatnie przez stulecia w klasztorach. zamieszczono 
tu kompendium o uprawie tak popularnych roślin jak koper, 
czosnek, papryka, bazylia czy rumianek, ale też tych, po które 
sięgamy rzadziej, jak cynamonowiec, kardamon, szafran czy 
sandałowiec. znajdziemy tu praktyczne wskazówki, jak je op-
tymalnie wykorzystać dla zdrowia i urody. Praktyczny poradnik 
dla każdego, kto marzy o pięknym ogrodzie i fachowej uprawie 
zdrowych ziół i roślin przyprawowych.
JEdnoŚĆ, 14×20, s. 128, twarda

KOD: 715794

19,90
25,00 zł

34,90
39,90 zł

Aloes 
dla zdrowia i urody
Właściwości i zastosowanie terapeutyczne
działanie terapeutyczne aloesu znane jest od czasów staro-
żytnych. Przypisywano mu niemal cudowną moc i skutecz-
ność w leczeniu licznych schorzeń oraz uśmierzaniu bólu. 
Jednak dopiero w ciągu ostatnich dziesięcioleci przepro-
wadzono naukowe badania nad jego właściwościami, które 
są powszechnie wykorzystywane w rozmaitych produktach, 
zarówno leczniczych, jak i upiększających. informacje na ten 
temat oraz porady dotyczące stosowania aloesu w przystęp-
ny sposób zostały przedstawione w tej książce.
JEdnoŚĆ, 14×20, s. 64, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 719044

Tylko
19,00 zł

Zdrowie



52

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

79,90
104,70 zł

Post Daniela 
i dieta dla zdrowia
Pakiet 3 książek

W pakiecie:
Dieta dla zdrowia. 
Chleby i pasty do chleba, śniadania, kolacje, s. 160
Dieta dla zdrowia. 
Zupy, drugie dania, desery, koktajle, s. 160
Post Daniela
z uzdrawiającą dietą dr Dąbrowskej, s. 176
Każda książka: WAM, 14×20, miękka 

KOD: 717474

Prawie 500 stron!Bestseller

39,90

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Siostra Anastazja Pustelnik

102 ciasta z owocami Siostry Anastazji
102 ciasta z owocami Siostry Anastazji to zbiór sprawdzo-
nych, tradycyjnych przepisów na wypieki z polskimi owocami. 
Wszystkie receptury oparte są na polskich produktach, dostęp-
nych w każdym sklepie. Wśród przepisów znajdują się ciasta 
ucierane, kruche i półkruche, francuskie, babki i biszkopty, 
a także ciasta drożdżowe, rolady i ciasteczka. W połączeniu 
z ulubionymi owocami tworzą niepowtarzalny smak. Skorzystaj 
z doświadczenia i słynnych przepisów siostry Anastazji. Od 15 lat 
korzystają z nich miliony czytelników. Ciasta, które zawsze się 
udają i smakują wyśmienicie. Doskonałe przepisy na letni czas!
WAM, 14×20, s. 256, twarda

KOD: 710109

Siostra Anastazja Pustelnik

Kuchnia tradycyjna Siostry Anastazji 
Siostra Anastazja, autorka kulinarnych bestsellerów, tym razem 
sięgnęła do tradycyjnych przepisów z różnych regionów geo-
grafi cznych Polski. Oprócz potraw wracających na nasze stoły, 
Czytelnik znajdzie tu dania, które od pewnego czasu goszczą 
w naszych domach rzadziej. Cebulorz, baba ziemniaczana, oład-
ki, bliny, świeżonka – to tylko kilka potraw z ponad stu zamiesz-
czonych w tej książce. Podstawą kuchni proponowanej w tej 
książce są: ziemniaki, fasola, kapusta, kasza gryczana, ogórki 
kiszone, buraki, cebula, grzyby, owoce leśne, drób i ryby. Dzięki 
przepisom siostry Anastazji tworzą niepowtarzalne smaki.
WAM, 14×20, s. 256, twarda

KOD: 712325

Dieta warzywno-owocowa 
dr Ewy Dąbrowskiej
Komplet 3 książek

W pakiecie:
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. 
Przepisy, s. 208
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. 
I co dalej?, s. 256 
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. 
Przepisy na wychodzenie, s. 272
Każda książka: WAM, 17×23, twarda

KOD: 716415

Kulinaria

40 %
Rabat

55 %
Rabat

19,90
34,90 zł

14,90
34,90 zł
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Śniadania i kolacje
W książce zebrane zostały przepisy na proste potrawy, które 
można przygotować zarówno na śniadanie, jak i na kolację. 
znajdują się w niej przepisy na dania typu płatki i owsianki, 
smaczne placki, szybkie naleśniki, kolorowe kanapki oraz 
dania na ciepło, które świetnie sprawdzą się na rodzinnych 
kolacjach.
MaRTEL, 14×20, s. 112, miękka

KOD: 944252

Torty i torciki
Pieczenie i dekorowanie tortu jest trudną sztuką, jednak 
Siostra Maria udowadnia, że każdy może stworzyć cukier-
nicze dzieło! Przekazuje nam zbiór przepisów na łatwe do 
wykonania torty: beżowe, biszkoptowe z kremami, śmietano-
we z owocami, a nawet lodowe, które każdy może wykonać 
i udekorować samodzielnie.
MaRTEL, 14×20, s. 112, miękka

KOD: 944993

40 %
Rabat

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

2,90
4,99 zł

Potrawy 
regionalne
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807533

Rodzinne obiady
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807588

Potrawy z ryb 
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807670

Desery i dania na 
słodko
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
KOD: 807649

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

45 %
Rabat

Kulinaria
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50 %
Rabat

Domowa kuchnia 
Św. Hildegardy
Unikalny zbiór przepisów na doskonałe, smaczne i zdrowe 
dania domowej kuchni stworzone w oparciu o zalecenia 
dietetyczne św. Hildegardy, potwierdzone przez współczesną 
medycynę. W książce zaprezentowano przepisy na śniadania 
i pieczywo, zupy i dania jednogarnkowe, przystawki i dodat-
ki, sałatki i przekąski, dania bezmięsne, dania mięsne, ryby, 
sosy, ciasta i desery, przetwory i napoje. 
WYd. aa, 14×20, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 642374

Domowa apteka 
Św. Hildegardy 
Książka – oparta na wiedzy i wskazówkach św. Hildegardy 
zweryfi kowanych przez współczenych lekarzy – zawiera 
przepisy na naturalne mikstury, syropy, maści i eliksiry, le-
czące różne choroby i dolegliwości, takie jak schorzenia jelit 
i żołądka, przepuklina, choroby płuc i dróg oddechowych, 
choroby skóry i paznokci, choroby serca i nerek, dolegliwości 
wątroby, bóle głowy, problemy mięśniowe, alergie. 
WYd. aa, 14×20, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 647843

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat

Klasztorne sałatki
200 przepisów na każdą porę roku!
Przepisy na sałatki ze składników naturalnych, zharmonizowa-
nych z rytmem pór roku: począwszy od pierwszych nowalijek, 
przez obfi tość darów lata, aż po mroźną zimę, domagającą się 
potraw obfi tych i krzepiących. 
WYd. aa, 16×24, s. 304, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 642749

19,90
39,90 zł

50 %
Rabat

Głodny mnich czyli sekrety refektarza
ilustrowana opowieść o setkach lat historii klasztornego re-
fektarza. Przytoczone tu historie dotyczą mniszych tradycji 
kulinarnych, obyczajów i zachowań przy stole – utrwalonych 
w dokumentach z różnych epok oraz w dziełach literatury 
i sztuki. zaprezentowano również różne strony życia zakonnego: 
niekiedy ascetycznego do przesady, a czasami skłonnego do 
kulinarnej rozpusty. Cały obszerny rozdział poświęcono historii 
klasztornych specjałów. a na końcu zamieszczono ponad 100 
oryginalnych przepisów na zakonne przysmaki: smakowite da-
nia i wyborne trunki. Książka została znakomicie zilustrowana 
reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.
BaoBaB, 20×26, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 642448

19,90
39,90 zł

24,90
49,90 zł

50 %
Rabat

Kulinaria
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9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
34,90 zł

9,90
29,90 zł

Kuchnia 
sióstr sercanek
aa, 14×21, s. 232, twarda 

KOD: 368744

Ciasta
aa, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

KOD: 927944

Ryby i dania 
postne
aa, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

KOD: 927951

Zupy 
i przystawki
aa, 17×24, s. 160, twarda, kredowy 
papier, kolorowe ilustracje

KOD: 927975

Ciasta
Domowy wyrób
aa, 17×24, s.160, twarda

KOD: 881384

Grill 
Domowy wyrób
aa, 17×24, s. 224, twarda

KOD: 060826

Przyprawy, zioła
Domowy wyrób
aa, 17×24, s. 160, twarda

KOD: 881483

Przetwory
Domowy wyrób
aa, 17×24, s. 224, twarda

KOD: 060338

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

75 %
Rabat

70 %
Rabat

70 %
Rabat

70 %
Rabat

65 %
Rabat

Kulinaria
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Kulinaria

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Szybko i prosto
Ponad 130 przepisów!
Poradnik kulinarny Szybko i prosto proponuje dania do szyb-
kiego i łatwego przygotowania. znajdziemy tu zarówno trady-
cyjne polskie placki, naleśniki, gofry, tosty, tortille, zapiekanki, 
ciasta, omlety, jak i wkradające się przebojem do naszych 
kuchni frittaty, tortille czy quiche. Tutaj każdy znajdzie coś dla 
siebie.
MaRTEL, 21×21, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 807250

34,90
39,90 zł

Kasza i ryż
Ponad 130 przepisów!
Książka Kasza i ryż zawiera przepisy na smaczne i zdrowe da-
nia: zupy, sałatki, pierogi, placki, zapiekanki, kotlety oraz inne 
dania na ciepło i na zimno. zamieszczono tu ok. 100 przepisów 
na potrawy z kaszy gryczanej, jęczmiennej, pszenicznej, ku-
kurydzianej, jaglanej i amarantusa, a także na ponad 30 dań 
z ryżem.
MaRTEL, 21×21, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 807236

Domowe wyroby
Ponad 140 przepisów!
domowe wyroby coraz bardziej zyskują na popularności, bo 
nie zawierają chemii i można je doprawiać według własnych 
upodobań. W poradniku zamieszczono sprawdzone przepisy 
na rozmaite wędzone mięsa i ryby, jak również na kiełbasy, 
parówki i kaszanki domowej produkcji. znajdziemy tu również 
receptury na pasty, smarowidła i pasztety, wspaniałe pieczone 
szynki, nadziewane rolady, mięsa panierowane i szaszłyki oraz 
zalewy i marynaty. 
MaRTEL, 21×21 s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 807267

Dania z patelni
Ponad 130 przepisów!
Sprawdzone przepisy na ponad 130 smacznych dań z patelni! 
Wśród nich znajdziemy m.in. warzywa z patelni, potrawy z ryżu, 
smażone, grillowane i duszone mięsa, ryby, a także placki, 
omlety i dania z makaronu. Wszystkie dania zostały znakomi-
cie opisane oraz przedstawione na kolorowych fotografi ach. 
Większość z zaprezentowanych dań może stanowić samodziel-
ny, wartościowy posiłek i jest prosta w przygotowaniu, także dla 
początkujących kucharzy.
MaRTEL, 21×21, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 807243

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

17,90
39,90

Desery lodowe 
Praktyczny poradnik, dzięki któremu dowiemy się, jak 
w domowych warunkach, przy wykorzystaniu łatwo do-
stępnych i naturalnych składników, przyrządzić kremowe, 
orzeźwiające lody o przeróżnych smakach. Książka zawiera 
także krótki zarys historii lodów oraz przedstawienie różnych 
technik ich wytwarzania. znajdziemy tu niemal 60 przepisów 
ilustrowanych barwnymi fotografi ami, jak również liczne cie-
kawostki, informacje i porady.
BUCHMann, 20×26, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 007932

Makarony!
Ponad 50 sprawdzonych przepisów na makarony (gotowe i do-
mowe), lasagne, cannelloni, gnocchi, zapiekanki, ravioli i inne 
specjały. znajdziemy tu m.in. proste instrukcje, jak krok po 
kroku zrobić samemu domowy makaron. dzięki temu poradni-
kowi dowiemy się, jak przygotować smaczne posiłki z dbałoś-
cią o dobór naturalnych składników. zamieszczono tu przepisy 
m.in. na spaghetti ze smażoną wołowiną, rigatoni nadziewane 
serem owczym i oliwkami, lasagnię szafranową z owocami 
morza, penne z karczochami i boczkiem, fusili z parmezanem 
i trufl ami, tortelli z szynką i kremem orzechowym… a nawet 
ravioli z czekoladą. Smacznego!
BUCHMann, 19×25, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 007116

Moja kuchnia wege
znakomicie zilustrowana książka kulinarna dla jaroszy oraz 
dla osób przebywających na diecie bezmięsnej. znajdziemy tu 
liczne propozycje na bezmięsne śniadania, przystawki, dania 
główne i desery. W poradniku zamieszczono liczne receptury 
na potrawy z użyciem takich składników jak owoce i warzywa, 
makaron, zboża i ryż, ziarna i orzechy, kiełki, produkty mleczne 
i jajka. W każdym przepisie podano czas przygotowania, czas 
gotowania, składniki, niezbędne czynności oraz fotografi ę oma-
wianego dania.
BUCHMann, 21×28, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 028180

Kulinaria

50 %
Rabat

50 %
Rabat

40 %
Rabat

19,90
39,90 zł

14,90
29,90 zł

29,90
49,90 zł

Oferta ważna do wyczerpania zapasów!

Oferta ważna do wyczerpania zapasów!

Oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

Oferta ważna 
do wyczerpania zapasów!

Kuchnia dla zabieganych
Jak w ciągu wolnego dnia przygotować 5 kolacji? To niemożliwe? 
Ależ to naprawdę łatwe!
Raz w tygodniu warto kupić dużą ilość podstawowych produktów, 
które można wykorzystywać przez cały tydzień i przygotowywać 
kolacje według przepisów podanych w książce.
Warto zdecydować się na Kuchnię dla zabieganych, aby za-
oszczędzić czas i pieniądze oraz aby zdrowo jeść. Wystarczą 
niewielkie zmiany w organizacji pracy w kuchni, by usprawnić 
i udoskonalić sztukę kulinarną!
JEdnoŚĆ, 19×24, s. 160, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 719495

29,90
36,00 zł
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Co za smak!

Krówka 
leśniowska
1 kg

Krówki wyrabiane z mleka, masła i cukru należą do najbar-
dziej lubianych, tradycyjnych polskich słodyczy. Krówki leś-
niowskie są wyjątkowo delikatne w smaku, z miękkim, lekko 
ciągliwym nadzieniem (nie zaklejają ust). dodatkową zachętę 
do nabycia krówek stanowią „złote myśli” zapisane wewnątrz 
opakowania każdej sztuki.
Składniki: cukier, syrop glukozowy, mleko w proszku odtłusz-
czone, masło (zawiera laktozę), aromat – etylowanilina.
Smaczne krówki wyrabiane na maśle (bez oleju palmowego).
KOD: 232008

29,90

Oryginalny 
pomysł 

na słodki 
upominek!

mielonamielona

Tradycja przyrządzania kawy wywodzi się z Etiopii, która do dziś 
należy do jej czołowych producentów. Smak kaw pochodzą-
cych z tego kraju jest niepowtarzalny i wart degustacji! arabica 
djimmah jest symbolem niepowtarzalnego smaku dzikiej kawy, 
najlepiej smakuje wypalona w stopniu średnio brązowym kasz-
tanowym. Smak lekko winny z głęboką czekoladową nutą, oraz 
wysoce cenioną kwasowością. Kawa dzika i pierwotna „matka 
kaw”. Prawdziwą kawę etiopską arabicę djimmah oferujemy 
w dwóch postaciach: mielonej i ziarnistej.

Kawa etiopska 
Arabica Djimmah

Mielona, 250 g 

KOD: 154398
ziarnista, 250 g 

KOD: 154404

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

Hit!

Kubek termiczny 
„Aromat Słowa”
Pojemność: 400 ml, 
wysokość: 17,5 cm

KOD: 158143

Praktyczna torba bawełniana
Solidna torba polskiej produkcji, wykonana z bawełny o wy-
sokiej gramaturze. Przydatna na drobne zakupy, na spacery, 
na plażę itp.
aRoMaT SŁoWa, wymiary: ok. 37×41 cm

KOD: 155326

Tylko

19,90 zł

Tylko

9,90 zł

55 %
Rabat

Babeczki
Pakiet: książka 
+ 6 silikonowych foremek

Książka: WiLGa, 20×20, s. 48, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 815853

19,90
44,90 zł
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Praktyczne i pożyteczne, poradniki

Krajalnica uniwersalna
Krajalnica przeznaczona do krojenia tylko miękkich produktów, 
np. gotowanych warzyw i jajek oraz serów twarogowych!
Polski pomysł, polska produkcja (urządzenie w 100% powstało 
w Polsce!).
Krajalnica Jolko:
• ma dwie funkcje: pokroi produkt w talarki lub w kostkę,
• jest prosta w obsłudze: jedynie dwa ruchy wystarczą, aby pokroić 

produkt w idealną kostkę,
• jest łatwa do umycia (także w zmywarce),
• zapewnia szybki efekt: pokrojenie sałatki z dwóch gotowanych ziem-

niaków, marchewek, jajek i kostki sera typu feta zajmuje mniej niż 
3 minuty!

aby urządzenie było wytrzymałe, ergonomiczne, proste w użyciu 
i czyszczeniu, producenci wykonali dziesiątki testów i wiele poprawek. 
KOD: 805015

39,90

Hit!

Jak urządzić przyjęcie doskonałe
Ponad 400 inspirujących przepisów na ciepłe i zimne przekąski, 
zupy, dania główne i desery! Ponad 1300 fotografi i!
Praktyczny poradnik, z pomocą którego można urządzić udane 
przyjęcie na każdą okazję. W książce przedstawiono porady doty-
czące przygotowania przyjęcia (zasady dotyczące układania listy 
gości i usadzania ich przy stole oraz prawidłowego nakrycia stołu, 
dekoracji itp.) oraz mnóstwo przepisów na ciepłe i zimne przekąs-
ki, dipy z różnymi dodatkami, przepisy na lunch i kolację w gronie 
znajomych oraz kulinarne pomysły na ważne uroczystości, takie 
jak proszony obiad lub rocznica ślubu. zamieszczono tu także 
propozycje na przyjęcia urządzane na świeżym powietrzu. 
REadERS diGEST, 17×22, s. 512, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 840703

Wszystko, co 
trzeba wiedzieć 
o przygotowaniu 
przyjęć!

29,90
39,90 zł

Sylvie Fabre, Isabelle Louet

EKOsprzątanie
Cudowne środki czystości
Już nasze babcie sięgały po ocet spirytusowy, sodę oczysz-
czoną, cytrynę i glinki, aby zadbać o czystość w domu. 
Ekologiczne produkty są skuteczne i nietoksyczne. Warto po-
znać ich zalety i nauczyć się je stosować. W tej książce znaj-
dziecie porady dotyczące sprzątania, dezynfekowania oraz 
usuwania plam i nieprzyjemnych zapachów, a także liczne 
receptury na środki do wnętrz, mebli i sprzętów domowych.
JEdnoŚĆ, 19×22, s. 224, miękka

KOD: 719143

34,90
38,00 zł

Nowość
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Poradniki

ABC ogrodnictwa
znakomity poradnik zarówno dla początkujących, jak i za-
awansowanych ogrodników. 

1100 roślin! 
2750 kolorowych ilustracji! 
672 strony!
REadER’S diGEST, 22×22, s. 672, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 840130

50 %
Rabat

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

Rośliny 
na skalniaki
dRaGon, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje 

KOD: 872795

Kwiaty ozdobne
dRaGon, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje

KOD: 872788

50 %
Rabat

59,90
149,90 zł

90 zł
Oszczędzasz

40 %
Rabat

13,90
23,90 zł

Zioła w doniczkach
dzięki temu poradnikowi o każdej porze roku będziecie mogli cie-
szyć się świeżymi ziołami prosto z balkonu, tarasu lub parapetu. 
zioła są wspaniałe! Roztaczają wokół miłą atmosferę, zachwycają 
pięknem i olśniewają zapachem. dzięki ich różnorodności każdy 
z pewnością znajdzie smak odpowiedni dla siebie i swoich nawyków 
żywieniowych. Pożyteczna książka dla szerokiego grona odbiorców:
• dla zwolenników diety opartej na produktach roślinnych, którzy 

chcą mieć pod ręką świeże zioła,
• dla osób, które chcą się nauczyć optymalnego korzystania z ziół 

i przypraw,
• dla tych, którzy pragną spróbować czegoś nowego, 

egzotycznego.
JEdnoŚĆ, 17×20, s. 64, miękka, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 711062

Drzewa i krzewy wokół nas
W książce opisano niemal wszystkie dziko rosnące w Polsce 
gatunki drzew i krzewów oraz liczne gatunki egzotyczne 
sadzone jako rośliny ozdobne. Fotografi e oraz szczegółowe 
informacje przekazują nam duży zasób wiedzy. oprócz opisu 
cech każdego gatunku w albumie zamieszczono: zdjęcia po-
kroju rośliny, zdjęcia liści, charakterystykę typowych siedlisk, 
a także liczne ciekawostki.
dRaGon, 24×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 876175

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł
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Katarzyna Piechocka

Konie
Najpiękniejsze rasy
atlas przedstawia 30 najpiękniejszych ras koni. zawiera zwię-
złe opisy, krótką historię oraz charakterystykę poszczególnych 
ras. autorka wykorzystała w dużej mierze własne doświadcze-
nia z pracy z końmi, poparte rozmowami z hodowcami koni 
omawianych ras.
dRaGon, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje 

KOD: 879107

Małgorzata Młynek

Koty
Najpiękniejsze rasy
Książka zawiera zwięzłe opisy 30 najpiękniejszych ras kotów. 
W każdym opisie uwzględniono najważniejsze informacje 
o pochodzeniu, wyglądzie, usposobieniu i pielęgnacji sympa-
tycznych czworonogów. Tekst uzupełniono barwnymi fotogra-
fi ami przedstawicieli poszczególnych ras
dRaGon, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje 

KOD: 879091

Agnieszka Nojszewska

Psy
Najpiękniejsze rasy
atlas prezentujący 30 najpiękniejszych ras psów zawiera 
zwięzłe opisy, ważne informacje o pochodzeniu każdej rasy, 
jej przeznaczeniu i usposobieniu oraz niezbędnych zabiegach 
pielęgnacyjnych. Starannie dobrane zdjęcia przedstawiają 
poszczególne psy w charakterystycznych dla nich pozach.
dRaGon, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje 

KOD: 879084

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

Zbigniew Gilarski

Gołębie hodowlane
Encyklopedia
Książka zawiera znakomite zdjęcia i rzetelne opisy 91 ras 
gołębi – tych najpopularniejszych i tych mniej znanych. Są 
wśród nich ptaki zadziwiające bogactwem barw, kształtów i 
upierzenia. niektóre to prawdziwe ptasie piękności, urzekają-
ce elegancją, inne wzbudzają podziw talentem do wysokich, 
widowiskowych lotów i powietrznych akrobacji.
dRaGon, 17×24, s. 192, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 877288

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

Poradniki
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Tylko
16,90 zł

Dorota Skwark

O papieżu, który został świętym 
Ta barwna i ciekawa książka przedstawia postać niezwykłe-
go Polaka i Świętego Papieża, Jana Pawła ii. na jej stronach 
dzieci znajdą nie tylko przykuwającą uwagę zbeletryzowaną 
historię życia papieża, ale także wspaniałe ilustracje. na koń-
cu tomiku zaś czeka na wszystkich słodka niespodzianka… 
przepis na słynne papieskie kremówki, do wspólnego wyko-
rystania zrodzicami!
JEdnoŚĆ, 20×28, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 443173

Modlitwy 
Pięknie ilustrowana skarbnica najpiękniejszych modlitw chrześcijańskich! 
Subtelna harmonia słów skierowanych do Boga i piękna dzieł sztuki czyni 
z tego albumu cenną pamiątkę dla wszystkich wierzących, a zwłaszcza dla 
tych, którzy przeżywają ważne wydarzenia na drodze swego życia.
W książce: ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, Skład apostolski, Chwała na wyso-
kości Bogu, Modlitwa poranna, Veni Sancte Spiritus, Magnifi cat, Modlitwa 
o pokój, Modlitwa zawierzenia, Kantyk Symeona, Prośba o gorliwą służ-
bę, Modlitwa do ducha Świętego, Modlitwa do Matki Bożej, Modlitwa do 
Świętego Józefa.
WYdaWniCTWo aa, 27×37, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 645825 

Płyta CD bez licencji do w
ypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. W

szelkie inne praw
a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprz
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Małgorzata 
Wilczewska

Niezbędnik 
modlitwy

do książki dołączono płytę Cd Niezbędnik 
modlitwy z recytacjami modlitw 
przeznaczonymi dla najmłodszych dzieci 
i ich rodziców. 
dzięki tej płycie rodzice uzyskują cenną 
pomoc dydaktyczną w trudnym zadaniu 
nauczenia swych dzieci najważniejszych 
modlitw.

Wspaniała propozycja dla rodzin z małymi dziećmi

29,90
39,90 zł

Dla dzieci

Nowość

50 %
Rabat

Biblia – Komiks
Pismo Święte Starego i nowego Testamentu w postaci komik-
su! Historie biblijne opowiedziane zostały w sposób wierny 
nauczaniu Pisma Świętego i zrozumiały dla młodzieży. Książka 
posiada Imprimatur. 
Piękne wydanie: twarda oprawa, ponad 750 stron w pełnym ko-
lorze! na końcu książki zamieszczono indeks tekstów biblijnych, 
w oparciu o które opracowano poszczególne fragmenty.
WYd. M, 17×24, s. 752, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 210431

39,00
79,00 zł

Opowieść 
o Janie Pawle II 
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40 zł
Oszczędzasz

Kocham Polskę
Edukacyjna gra planszowa

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba graczy: 2-16 (indy-
widualnie lub zespołowo)
Gra na podstawie bestsellerowej serii książek 
dla dzieci i rodziców Kocham Polskę. znakomicie 
łączy funkcję rozrywkową z walorami edukacyj-
nymi. To propozycja dla dzieci oraz rodziców, 
którzy chcą swym pociechom przekazać wiedzę 
o Polsce, jej historii, tradycji, bohaterach, waż-
nych wydarzeniach i miejscach, którzy chcą za-
szczepić w nich zalążki patriotyzmu i miłości do 
swojego kraju. 
RaFaEL, 20×29 

KOD: 278354

Oszczędzasz 79,00
119,00 zł

Gra dla dzieci od 5 lat, liczba graczy: 2-16 (indy-

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Kocham Polskę. Śpiewnik patriotyczny
Już setki tysięcy dzieci i rodziców pokochało książki opatrzone godłem 
Kocham Polskę. Teraz tę bestsellerową serię uzupełniliśmy o wyśpiewa-
ną lekcję o miłości ojczyzny. Specjalnie dobrane pieśni oraz piosenki 
zebrane w naszym patriotycznym śpiewniku zostały opatrzone zapisami 
nutowymi. Każdy z utworów wzbogacony jest o  związaną z nim histo-
rię czy anegdotę. a wszystko to w pięknej, barwnie ilustrowanej szacie 
grafi cznej! Cenna pomoc w domu, przedszkolu, szkole, świetlicy czy na 
obozie harcerskim.
RaFaEL, 19×20, s. 48, miękka

KOD: 250963

Nowość

Tylko
14,90 zł

Dla dzieci
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Legendy polskich zamków
27 legend związanych z najsłynniejszymi zamkami znajdującymi 
się na terenie Polski – jurajskimi orlimi gniazdami, krzyżackimi 
warowniami, stolicami królów, siedzibami książąt i magnatów. 
niezwykłe wydarzenia, tajemnicze postaci, zagubione skarby, 
tajne przejścia, zamkowe, lochy, opowieści o wielkiej miłości 
i tajemniczych zjawach… Legendarne opowieści zostały wspa-
niale zilustrowane oraz wzbogacone o informacje dotyczące 
historii i aktualnego stanu zamków opisywanych w przedsta-
wionych tu opowieściach. 
WYd. aa, 23×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640066

29,90
69,90 zł

40 zł
Oszczędzasz

Zenon Gierała

Zamki i klasztory 
w legendach i baśniach polskich
To kopalnia wiedzy o początkach państwa polskiego i jego 
 legendarnej przeszłości. Pomiędzy prawdę i legendę 
 włączono tu dzieje starych zamków i pałaców, sędziwych 
klasztorów i kościołów, które popadły z latami w zupełną 
ruinę. dziś pozostały po nich nieliczne ślady, które stanowią 
nieodłączną część krajobrazu każdego polskiego regionu. 
i tylko ludowy bajarz wie, jak wiele zadziwiających opowieści 
jest z nimi związanych. 
JEdnoŚĆ, 20×27, s. 700, twarda

KOD: 441261

Dziedzictwo 
kulturowe całej 
Polski!

Dziedzictwo 
kulturowe całej 
Polski!Polski!

69,00
76,00 zł

Wojtek
Żołnierz bez munduru
Pasjonująca opowieść o najsłynniejszym niedźwiedziu 
na świecie! Prawdziwa historia Wojtka – barwnie zilustrowa-
na 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, 18×21, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 650398

19,90
25,00 zł

34,90
39,90 zł

Najpiękniejsze polskie tradycje
Niezwykła podróż po świecie polskich tradycji!
znakomicie ilustrowana książka, którą można podarować każ-
demu dziecku! W książce przedstawiono różne polskie zwyczaje 
i obrzędy, nie tylko ludowe. zaprezentowano tu zarówno trady-
cje nadal żywe i pielęgnowane w naszej kulturze, jak i te, które 
z czasem ustąpiły miejsca nowym zwyczajom. Ukazano ich pięk-
no, znaczenie dla polskiej kultury oraz ponadczasową wartość. 
Warto pamiętać, że im lepsza znajomość rodzimych tradycji, 
tym mocniejsza tworzy się więź z najbliższymi osobami, z miej-
scem, w którym się żyje oraz z ukochaną ojczyzną.
BooKS&FUn, 21×30, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 056703

29,90
34,90 zł

Dla dzieci
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Dla dzieci

Paweł Kołodziejski

Dywizjon 303 w komiksie
Komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pa-
sjonujące dzieje dywizjonu 303, który zasłynął z bohaterskiej 
postawy lotników i nadzwyczajnej skuteczności bojowej pod-
czas słynnej Bitwy o anglię. Czyny, jakich dokonali żołnierze 
tej formacji, inspirują nowe pokolenia Polaków, czego dowo-
dem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa szlagierowe 
fi lmy fabularne emitowane w polskich kinach. 
Teraz zapraszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami 
w formie komiksowej. 
WYd. aa, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644422

19,90
24,90 zł

Rotmistrz Pilecki 
w komiksie
Barwna opowieść o wielkim bohaterze polskiej historii rotmi-
strzu Witoldzie Pileckim. Historia jednego z najodważniejszych 
żołnierzy ii wojny światowej, który na ochotnika dał się za-
mknąć w obozie koncentracyjnym w auschwitz, aby tam zorga-
nizować konspirację. Po brawurowej ucieczce napisał szczegó-
łowe raporty z auschwitz. Walczył w Powstaniu Warszawskim. 
Po wojnie został aresztowany przez UB, uwieziony w mokotow-
skim wiezieniu i zastrzelony 25 maja 1948 roku. Komiks w kapi-
talny sposób opowiada o życiu bohaterskiego rotmistrza, który 
jest wzorem dla młodych Polaków.  
WYd. aa, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 644224

24,90
29,90 zł

Miś Wojtek
Edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy w wieku od 6 lat

Gra ukazuje szlak bojowy żołnierzy gen. andersa i niezwykłe 
przygody towarzyszącego im niedźwiedzia Wojtka. Podążając 
szlakiem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego uczestnicy gry zbierają 
pamiątki związane z losami żołnierzy i Wojtka. Kto zbierze naj-
lepszy zbiór pamiątek, zwycięża!
Zawartość pudełka:
• plansza przedstawiająca mapę Europy z zaznaczonym szla-

kiem bojowym 2. Korpusu Polskiego,
• 104 karty misia,
• 6 kart przedstawiających ważne miasta na szlaku polskich 

żołnierzy,
• 55 kart podróżowania,
• 5 drewnianych misiów w różnych kolorach,
• barwna książeczka z instrukcją i opracowaniem historycznym,
• naklejka z misiem Wojtkiem.

iPn, wymiary pudełka 25×6×37 cm, przeciętny czas rozgrywki ok. 30 min.

KOD: 981591

Nowość

Instytut Pamięci Narodowej 
poleca!

44,90

barwna książeczka z instrukcją i opracowaniem historycznym,
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34,90
39,90 zł

CD

34,90
39,90 zł

Dla dzieci

Maria Konopnicka

O krasnoludkach 
i o sierotce Marysi
Mistrzowskie ilustracje!
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie 
grafi cznej. 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, 23×33, s. 208, twarda z obwolutą, barwne ilustracje, kredowy papier

KOD: 641339

Kołysanki naszego dzieciństwa
Śpiewnik z płytą CD

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopular-
niejszych kołysanek 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. Do śpiewnika dołą-
czamy płytę CD z przepięknymi nagraniami kołysanek w wy-
konaniu: Majki Jeżowskiej, Olgi Bończyk, Joanny Kurowskiej, 
Kasi Wilk, Joanny Jabłczyńskiej, Małgorzaty Bernatowicz, 
Kuby Badacha, Pawła Królikowskiego, Kacpra Kuszewskiego 
i Macieja Jachowskiego
MARTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 546259

Każda książka: 
MARTEL, 17×24, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Bajki 
logopedyczne
dla dzieci 3+ 
s. 36
KOD: 944580

Bajki 
logopedyczne 5+ 
s. 40
KOD: 807212

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Znakomite książki dla dzieci 
z problemami logopedycznymi

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

99,00
149,00 zł

50 zł
Oszczędzasz

Henryk Sienkiewicz

W pustyni i w puszczy
Pełne wydanie najsłynniejszej polskiej powieści dla dzieci 
i młodzieży, która już od ponad stu lat fascynuje kolejne poko-
lenia Polaków (była publikowana w latach 1910-1911 w dzienni-
ku „Kurier Warszawski”, a w formie książkowej została wydana 
w 1911 r.). Powieść przygodowa osadzona w egzotycznej afry-
kańskiej scenerii doczekała się bardzo licznych wydań książko-
wych oraz szlagierowych ekranizacji. Dzięki walorom literackim 
i edytorskim bestsellerową powieść Henryka Sienkiewicza 
polecamy jako doskonały prezent świąteczny – nie tylko dla 
młodych czytelników.
DRAGON, 21×29, s. 608, twarda ze złoceniami

KOD: 875482

30 zł
Oszczędzasz

69,00
99,95 zł
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Agnieszka 
Nożyńska-Demianiuk

Wiersze 
na dobranoc
Gdy wieczór się zbliża, 
przed zaśnięciem, na noc /
Czytaj swoim dzieciom 
Wiersze na dobranoc. /
Wierszowane bajki 
zasnąć im pomogą, /
Sprawią, że najmłodszym 
będzie sennie, błogo…
MaRTEL, 21×30, s. 112, 
twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 222992 

Usypianki
Przepięknie ilustrowana, 
mięciutka książkowa „po-
dusia” pełna melodyjnych 
wierszyków, które pomogą 
uśpić nawet najbardziej 
opornego maluszka.
MaRTEL, 25×26, s. 40, twarda z pian-
ką, kolorowe ilustracje

KOD: 944368

24,90
29,90 zł

Nowość

Baśnie i legendy
Najpiękniejsze opowieści
Książka zawiera pięknie wydane oraz bogato ilustrowane 
baśnie i legendy. zamieszczono w niej m.in.: legendy polskie 
oraz perły klasycznej literatury greckiej, angielskiej, niemie-
ckiej, francuskiej, włoskiej i duńskiej, a nawet dalekowschod-
niej. znajdziemy tu m.in. baśnie i bajki Hansa Christiana 
andersena, Ezopa, Carlo Collodiego, Braci Grimm i wiele 
innych.
MaRTEL, 23×29, s. 392, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 681383

39,90
59,90 zł

Nowe
wydanie!

Karaoke dla dzieci
Dwie płyty: CD i DVD

Popularne piosenki dla dzieci w dwóch wersjach: do słucha-
nia i do samodzielnego 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 znaj-
dują się utwory wykonane przez znanych i lubianych artystów 
(Jacek Borkowski, Marek Kościkiewicz, Tomasz Bednarek, Joanna 
Jabłczyńska, Joanna Kurowska, olga Bończyk). Płyta dVd zawiera 
linie melodyczne, do których wyświetla się tekst, by dzieci mo-
gły zaśpiewać piosenki samodzielnie.
MaRTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 546427

Piosenki 
na każdą okazję
Śpiewnik zawiera popularne utwory na okoliczność szkol-
nych świat i uroczystości, takich jak początek roku szkolnego, 
dzień nauczyciela, Święto odzyskania niepodległości, Boże 
narodzenie, dzień Babci i dziadka, Wielkanoc, początek wakacji 
i inne. do książki dołączono płytę Cd z wyborem piosenek ze 
śpiewnika w wykonaniu Majki Jeżowskiej, anny Jurksztowicz, 
olgi Bołądź, Kasi Wilk, Karoliny Porcari, Małgorzaty Bernatowicz, 
olgi Bończyk i Pawła Królikowskiego.
MaRTEL, 21×28, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 546380

50 %
Rabat

50 %
Rabat

40 %
Rabat

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

26,90
45,00 zł

Dla dzieci
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dvd

dvd dvd

Blaze i Megamaszyny
Akcja na resorach
Książeczka z fi lmem DVD

na dołączonej płycie dVd dwa odcinki amerykańskiego seria-
lu animowanego: Pechowy rejs oraz Turniej kołopiłki. 
Więcej przygód Megamaszyn znajdziesz w książeczce z opo-
wiadaniami i zadaniami.
Książeczka: MEdia SERViCE zaWada, 20×20, s. 48, twarda,
kolorowe ilustracje
Płyta dVd: polski dubbing

KOD: 946327

Tupcio Chrupcio
Najlepszy Przyjaciel 
Książeczka z fi lmem DVD

Kolorowa książeczka z dołączoną płytą dVd zawierającą 
7 odcinków serialu animowanego Tupcio Chrupcio: 1. Precz 
z regułami!, 2. Hokus-pokus, 3. Chcę iść z wami, 4. Chłopcy 
są lepsi od dziewcząt, 5 .To moje zabawki, 6. Ja chcę wygrać!, 
7. Już nie jesteś moim przyjacielem.
Książeczka: MEdia SERViCE zaWada, 20×20, s. 48, twarda, 
kolorowe ilustracje
Płyta dVd: polski dubbing

KOD: 945528

Tupcio Chrupcio
Zabawa w chowanego
Książeczka z fi lmem DVD

na płycie dVd załączonej do książeczki zamieszczono 7 od-
cinków serialu Tupcio Chrupcio: 1. Pupil Tupcia, 2. Opiekunki 
to potwory, 3. Ja się nie chowam, 4. Nic nie przeraża dziel-
nych piratów, 5. Chcę być policjantem, 6. Chcę być przystojny, 
7. Ulubiona zabawka Borysa.
Książeczka: MEdia SERViCE zaWada, 20×20, s. 48, twarda, 
kolorowe ilustracje
Płyta dVd: polski dubbing

KOD: 945771

Madlena Szeliga

Horror
a co gdyby truskawka miała uczucia? Czy zawahalibyście się 
przed wrzuceniem jej do blendera? Czy obieranie ziemniaków 
na pewno jest etyczne? Czy macie wyrzuty sumienia po szatko-
waniu główek kapusty?
Horror Madleny Szeligi to książka-żart i książka-perełka z wy-
jątkowymi, autorskimi ilustracjami Emilii dziubak, która poka-
zuje czytelnikom swoje zupełnie nowe oblicze. Powstała nie 
po to, żeby straszyć (no, może tylko troszkę!), ale żeby ćwiczyć 
wyobraźnię i bawić się codziennością. 
aRoMaT SŁoWa, 26×30, s. 90, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758057 

Książka 
dla dzieci 
od lat 10 19,90

24,90 zł

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

50 %
Rabat

Dla dzieci

Nowość

Nowość Nowość

29,90
59,90 zł
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55 %
Rabat

55 %
Rabat

55 %
Rabat

50 %
Rabat

W drewnianej szufl adzie 
mieszka pięcioosobowa 
rodzina. Dziadek Nóż 
o ciętym języku, Tata Widelec 
z potężną szczęką, Mama Łyżka 
o opływowych kształtach, 
i dzieci: Łyżeczka i Widelczyk. 
Nie da się powiedzieć, że żyją 
zgodnie. Ale na pewno żyją 

ciekawie. 

yy,yy
yy,yy zł

Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Sławomir Zalewski

Czego tu się bać?
opowieści dla dzieci o tym, co jednocześnie niepokoi i intry-
guje. W okolicy dość zgodnie żyją niezliczone gatunki owadów 
i innych stworzeń. Każdy z nich o czym innym marzy i czego 
innego się boi. Pająk boi się… pająków. Tak naprawdę są to 
strachy, które dobrze znają i dzieci i dorośli. z pomocą RoBaLi 
znacznie łatwiej sobie z nimi poradzić. Puenta tej historii na 
pewno ucieszy i rozbawi dzieci, może również zadziwić ich 
rodziców. 
aRoMaT SŁoWa, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 758026 

Tekst: Madlena Szeliga, ilustracje: Sławomir Zalewski
Przedstawiamy dwie części nowej serii kolorowych, niebanalnie ilustrowanych książek o wy-
jątkowej rodzinie Sztućców. znajdziemy w nich ciepłe i zabawne historie o tym, co dzieje się 
w naszej kuchni, kiedy z niej wychodzimy. opowieści o perypetiach rodziny Sztućców rozbu-
dzają wyobraźnię i pomagają wprowadzić dzieci w zaczarowany świat kuchni. 
Każda książka: aRoMaT SŁoWa, 26×29, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

Rodzina Sztućców
KOD: 758033 

Rodzina Sztućców 2
KOD: 758040 

Witaminy dla chłopaka i dziewczyny
Elementarz zdrowia dla naszych dzieci!
Wiedzę na temat konieczności wprowadzania witamin i mine-
rałów do codziennej diety należy kształtować już od najmłod-
szych lat. dzieci, których rodzice nie przestrzegali uczenia ich 
właściwych nawyków żywieniowych, znacznie częściej chorowa-
ły 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, 26×29, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640547

14,90
34,90 zł

14,90
29,90 zł

14,90
34,90 zł

14,90
34,90 zł

Dla dzieci
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34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna 
Geografi a
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, zestawie-
nia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 277540

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna
Historia
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, daty, 
wydarzenia, postacie, przejrzyste zesta-
wienia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 800, twarda

KOD: 277823

Encyklopedia szkolna 
Matematyka
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, atrakcyjne wykresy, tabele, 
ilustracje.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 170153

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Liceum
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, fi lozofi a, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 1016, twarda

KOD: 276666

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Szkoła podstawowa
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, fi lozofi a, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

KOD: 276680

Ilustrowany słownik 
angielsko-polski, 
polsko-angielski
Słownik jest przeznaczony dla dzieci roz-
poczynających naukę. Liczne przykłady 
zostały zobrazowane barwnymi ilustra-
cjami. Cały słowniczek zawiera w części 
angielsko-polskiej około 6 000 haseł, 
a jako jedyny na rynku posiada część 
polsko-angielską. Wszystkie słówka mają 
podany uproszczony sposób wymowy.
GREG, 17×24, s. 192, twarda

KOD: 179248

22,90

Bestseller

Edukacja
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Szachy
Mój pierwszy podręcznik
Podstawy gry w szachy dla dzieci!
Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. 
oferowany przez nas podręcznik – opracowany z pomocą in-
struktora i sędziego szachowego klasy państwowej – w przy-
stępny sposób wyjaśnia dzieciom 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, 19×24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 717651

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller

Ferenc Halász, Zoltán Géczi

Szachy. Taktyka i strategia mistrzów
Ta książka pokazuje młodym graczom, w jaki sposób poprowa-
dzić grę, by odnieść zwycięstwo. Przedstawia taktyki i strategie 
mistrzów i arcymistrzów, które mogą stać się inspiracją dla mło-
dzieży i dzieci mających już opanowane podstawy gry w szachy. 
Warto doskonalić się w tej królewskiej grze, ponieważ uczy ona 
skutecznego działania pod presją, zasad zdrowej rywalizacji 
i szacunku wobec przeciwnika, a także rozwija takie cechy jak 
odpowiedzialność za podjęte decyzje, opanowanie, koncentra-
cja, determinacja, cierpliwość i wytrwałość. 
JEdnoŚĆ, 19×24, s. 128, twarda

KOD: 440929

Edukacja

Słownik angielsko-polski, 
polsko-angielski 3w1 
Wydawnictwo Greg przedstawia słownik zawierający ponad 
90 000 haseł, zwrotów i znaczeń, rozszerzony o dwa funkcjo-
nalne dodatki – zasady gramatyki angielskiej oraz rozmówki 
polsko-angielskie. największym atutem słownika jest uprosz-
czona wymowa podana przy każdym haśle, co czyni tę książkę 
absolutnie wyjątkową na rynku. Szeroki wybór słownictwa 
sprawia, że słownika można używać zarówno w szkole, jak i na 
studiach czy podczas przygotowań do wyjazdu za granicę.
GREG, 15×21, s. 888, twarda

KOD: 170160

26,90

90 000 haseł!
Prawie 900 stron!

Jak zostać geniuszem
Eksperymenty dla małych bystrzaków
W książce m.in.: 50 eksperymentów oraz ponad 500 ilustracji 
i rysunków, wskazówki do doświadczeń, zadania do samo-
dzielnego wykonania, strony przeznaczone na własne zapiski 
i rysunki, zarys metod pracy stosowanych w naukach przyrod-
niczych, uwagi dla rodziców i nauczycieli.
JEdnoŚĆ, 21×28, s. 144, twarda

KOD: 607337

19,90
25,00 zł
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Edukacja

Akademia 
wycinania
Wspaniała książeczka, dzięki 
której każde dziecko będzie 
mogło wykonać z papieru 
zwierzątka, kwiaty i inne ozdo-
by. Wystarczy tylko trochę 
kolorowego papieru, nożyczki 
i klej. Wszystkie propozycje 
zawarte w książce są bardzo 
łatwe do wykonania, a każdy 
opis opatrzony jest barwnymi 
fotografi ami, na których przed-
stawiono, krok po kroku, jakie 
czynności należy wykonać. 
MaRTEL, 21×30, s. 64, 
miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 546038

Akademia 
rysowania 
Pasjonująca rozrywka dla 
wszystkich, którzy lubią zaba-
wy z kredkami. dzięki prostym, 
sympatycznym rysunkom 
i opisom kolejnych czynności 
dziecko narysuje ulubioną 
postać z bajki, pojazd lub 
zwierzątko. Poznawanie kolej-
nych etapów tworzenia rysun-
ków o zróżnicowanym stopniu 
trudności rozwija zdolności 
manualne oraz wzbogaca wy-
obraźnię i wiedzę dziecka.
MaRTEL, 21×30, s. 108, 
miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 546045

Kaligrafi a
Jeśli komuś do tej pory kaligrafi a kojarzyła się z nauką ładnego, 
ale nudnego pisania, koniecznie powinien sięgnąć po tę książ-
kę! dzięki poradom i metodom zaproponowanym w tym porad-
niku kaligrafi a okazuje się nie tylko pożyteczną umiejętnością, 
ale również świetnym sposobem na poprawę koncentracji, po-
budzenie wyobraźni, a przede wszystkim relaks. Ponadto, dzięki 
kaligrafi i można samodzielnie stworzyć użyteczne projekty, na 
przykład własne logo lub plakat na ścianę. Książka o kaligrafi i, 
choć umieszczona w dziale dziecięcym (bo sztuki tej najlepiej 
się uczyć od najmłodszych lat), adresowana jest również do 
dorosłych, którzy potrafi ą docenić znaczenie tej wartościowej 
umiejętności.
znaK, 20×29, s. 152, miękka

KOD: 039920

Sztuka pięknego 
pisania!
Dla dzieci 
i dorosłych!

22,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Pokonać dysgrafi ę
doskonałe ćwiczenia ułatwiające naukę pisania dzieciom, 
którym ta czynność sprawia trudności. Większe przestrzenie 
między liniami oraz kreślenie po śladach inicjujących odpo-
wiednie ułożenie rączki do zapisu konkretnych liter sprawią, 
że nauka stanie się przyjemnością, a nie katorgą. Serdecznie 
polecamy!
MaRTEL, 21×29, s. 40, miękka

KOD: 944313

Kaligrafi a dla dzieci
To doskonałe ćwiczenia ułatwiające naukę pisania. 
zastosowana w nich kolejność zadań, zgodna z nabywaniem 
przez dzieci sprawności grafomotorycznych, ułatwi uczniom 
prace i pomoże w pisaniu liter oraz łączeniu ich w wyrazy, 
a nawet w pierwsze zdania.
MaRTEL, 21×29, s. 40, miękka

KOD: 944719

Tylko
5,90 zł

Tylko
5,90 zł

Ćwiczenia ułatwiające naukę pisania!
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17,90
39,90 zł

Marta Kurdziel

Elementarz. Czytamy metodą sylabową
najlepsza książka do nauki czytania. Metoda sylabowa poleca-
na jest przez najlepszych nauczycieli i metodyków nauczania 
wczesnoszkolnego jako bardzo skuteczna, szybka i bezprob-
lemowa. Pierwsza część książki zawiera prezentację literek 
i sylab, w drugiej zaś znajdują się czytanki, które są ułożone od 
najprostszej do najtrudniejszej. W całej książce zastosowano 
wyraźny podział na sylaby, przykładowe słówka, proste zda-
nia, dzięki czemu dziecko szybko nauczy się czytać płynnie. 
zajmujące czytanki i wspaniałe, kolorowe, zabawne ilustracje 
są dodatkowym atutem książki. dzięki temu każde dziecko 
z przyjemnością będzie uczyło się czytać!
GREG, 20×29, s. 160, miękka

KOD: 173703

21,90

Bestseller

Słownik ortografi czny z dyktandami
W słowniku obszerny zbiór 
dyktand!
Słownik ortografi czny 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 znacze-
nie). obok haseł zamieszczono także formy budzące wątpli-
wości, a na marginesach znalazły się dodatkowe informacje, 
reguły i przykłady, które – podobnie jak kolorowe ilustracje 
– ułatwiają zapamiętywanie trudniejszych haseł. 
dRaGon, 17×25, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 877912

21,90
24,90 zł

17,90
39,90

Ilustrowany słownik ortografi czny 
dla dzieci
ilustrowany słownik ortografi czny ułatwi dziecku nabywanie 
ważnej w pracach pisemnych umiejętności przenoszenia czą-
stek wyrazowych do następnej linii. Podane zostały tu również 
formy odmiany poszczególnych 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 cie-
kawa szata grafi czna oraz liczne ilustracje sprawią, że podróż 
dzieci po świecie ortografi i stanie się pasjonującą przygodą.
MaRTEL, 17×24, s. 200, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 944702

Edukacja

40 %
Rabat

11,90
19,90 zł

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. W całej książce zastosowano 
podział na sylaby, przykładowe słówka i proste zdania, dzięki 
czemu dziecko nauczy się płynnie czytać. W zeszycie ćwiczeń 
zamieszczono szereg zadań służących utrwaleniu wiedzy oraz 
kolorowe ilustracje i naklejki. 
Książka: MaRTEL, 23×20, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje
zeszyt ćwiczeń: MaRTEL, 23×20, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje i naklejki

KOD: 233540

29,90
39,90 zł
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Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Tylko
12,90 zł

Nasze polskie 
rymowanki
Przedstawiamy zbiór ponad-
pokoleniowych wierszyków, 
piosenek i rymowanek, któ-
re towarzyszą dzieciństwu 
wszystkich Polaków – niektóre 
nawet od kilkudziesięciu lat! 
znajdują się tutaj tak znane 
utwory, jak Była sobie żabka 
mała, Jedzie pociąg z daleka, 
Ojciec Wirgiliusz, Mam chu-
steczkę haftowaną czy Sroczka 
kaszkę warzyła i wiele innych.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 176124

Tylko
12,90 zł

Dobre maniery 
dla dzieci
z książki tej dzieci dowiedzą 
się, jak należy zachowywać 
się przy stole, w szkole, pod-
czas odwiedzin, na ścieżce 
rowerowej, w autobusie, w ki-
nie lub podczas korzystania 
z internetu. Trudne zasady 
dobrego wychowania zostały 
przedstawione w formie hu-
morystycznych wierszyków, 
których bohaterami są nie-
sforne zwierzątka. 
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe 
ilustracje

KOD: 177145

Atlas historii Polski
Atlas historii Polski to nie jest zwykły atlas. To kompendium 
przedstawiające dzieje Polski od początków państwa polskie-
go aż po czasy współczesne. W przystępny i przejrzysty sposób 
przekazuje najistotniejsze informacje dotyczące historii nasze-
go kraju, które każdy młody czytelnik powinien znać. W atlasie 
– oprócz kolorowych map – znajdują się opisy wydarzeń poli-
tycznych związanych z kształtowaniem się i rozwojem państwa 
polskiego, prezentowane są sylwetki władców i ich najważniejsze 
dokonania oraz zasługi dla kraju, a także biogramy wielu innych 
wybitnych postaci historycznych. Każdy rozdział zawiera wiele 
ciekawostek z różnych dziedzin i odwołań do historii powszech-
nej. dzięki temu łatwo można zorientować się, co działo się 
w tym samym czasie w Europie i na świecie. 
MaRTEL, 21×30, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222886

29,90
49,99 zł

29,90
49,99 zł

40 %
Rabat

40 %
Rabat

Atlas historii świata
Atlas historii świata to niezwykłe kompendium przedsta-
wiające dzieje naszego globu przez pryzmat rozwoju kultur, 
społeczeństw, państw i narodów, od zarania dziejów po czasy 
współczesne. Prezentuje dynamiczną, kolorową mozaikę osiąg-
nięć i dokonań ludzi żyjących na wszystkich kontynentach. 
Książka została podzielona na dziewięć chronologicznych 
rozdziałów, z których każdy w prosty i rzeczowy sposób oma-
wia najdonioślejsze wydarzenia opisywanych czasów. Barwnie 
ilustrowana książka obfi tuje w biogramy wybitnych postaci. 
Każdy rozdział zawiera wiele ciekawostek z różnych dziedzin, 
a także zestawienia najważniejszych dat. atlas może być świet-
ną pomocą do nauki historii uzupełniającą wiedzę pochodzącą 
z podręczników.
MaRTEL, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 222831

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 przetestują swoją wiedzę. Piękne i zabawne ilu-
stracje sprawią, że nauka będzie zarazem dobrą zabawą. Let’s 
learn English!
Każda książeczka: WYd. MaRTEL, 21×28, s. 32, miękka

Uczę się 
angielskiego
Cz. 1 Zielona
KOD: 807854

Uczę się 
angielskiego
Cz. 2 Niebieska
KOD: 807861

Język angielski dla najmłodszych!

Tylko
5,90 zł

Tylko
5,90 zł

Edukacja
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Stefan Buijsman

Plusy i minusy
Książka dla wszystkich, którzy kiedykolwiek bali się 
matematyki!
autor tej wyjątkowej książki – dziś 24-letni fi lozof matematyki 
– w szkole niemiłosiernie się nudził i uważał, że algorytmy, 
różniczki i całki są kompletnie niepotrzebne w codziennym 
życiu. dziś zna teorię grafów, statystykę, działanie algorytmów 
Google’a. Ten młody geniusz wieku 20 lat został doktorem (!) 
i jak mało kto potrafi  „zarazić” dzieci pasją do matematyki! 
Przeczytaj tę książkę i pozwól, by matematyka przestała być 
źródłem frustracji, a stała się fascynującą przygodą!
znaK, 13×20, s. 306, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 056477

50 %
Rabat

Atlas Polski dla dzieci 
Polska w pigułce dla najmłodszych!
Podstawowe źródło wiedzy geografi cznej o Polsce zawarte 
w barwnym, bardzo atrakcyjnym wydaniu! oprócz krótkich, 
przystępnych opisów zamieszczono tu liczne mapy i kolorowe 
rysunki.
Fizyczna mapa polski, rzeki, morza i jeziora, wyżyny i niziny, góry, parki 
narodowe, zwierzęta i rośliny, mapa administracyjna, miasta , regiony, 
mapa turystyczna.
FEniKS, 20×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 321742

9,90
19,90 zł

40 %
Rabat

17,90
29,90 zł

Mapy dla dzieci
Miasta Polski
Wspaniale ilustrowana książka zawiera opisy 18 najważ-
niejszych miast Polski, będących stolicami lub głównymi 
miastami województw. opisane atrakcje i ciekawe miejsca 
zaznaczone są na kolorowych mapach.
WYd. SBM, 25×31, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 596283

34,90
42,90 zł

Kolorowanka 
Moja Ojczyzna
inspirująca kolorowanka dla dzieci, wzbudzająca zaintereso-
wanie dziejami Polski i ucząca najmłodsze dzieci patrioty-
zmu. zamieszczono tu obrazki przedstawiające polskie sym-
bole narodowe, motywy religijne, sylwetki znanych Polaków 
oraz postaci legendarnych, cenne zabytki naszej ojczyzny, 
stroje regionalne oraz sceny ilustrujące ważne wydarzenia 
z polskiej historii. 
MaRTEL, 21×30, s. 32, miękka

KOD: 807977

Tylko
4,90 zł

Nowość

Edukacja



76

Squishies & slime
120 stron kreatywnej zabawy!
Witaj w kolorowym świecie Sguishies & slime. zabieramy Cię 
w podróż po niezwykłej krainie squishies, slime’ów, donutów 
i wielu innych fantastycznych zabawek. zaprojektuj i zrób je 
sam. nazwij swojego ulubieńca, wypisz składniki do Twojego 
slime’a, zaprojektuj squishy, wymyśl naklejkę na pojemnik do 
slime’a. napisz, jak i czym ozdabiasz slime, a potem go zrób. 
Używaj kleju, brokatu, gąbki, papieru, kredek, farbek – czego 
tylko zapragniesz! Tutaj znajdziesz liczne inspiracje.
BooKS & FUn, 21×29, s. 120, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 076381

Slime book & challenge
Slime to zabawka, która skradła dziecięce serca. z tej ciągną-
cej się mazi dzieci potrafi ą wyczarować zaskakujące dzieła! 
Kolorowy glutek rozwija kreatywność i pobudza wyobraźnię. 
zabawa z nim jest bezpieczna i szybko można go zrobić sa-
modzielnie w domu. Ta książka zawiera wiele inspirujących 
projektów i porad, które udzielą dodatkowego wsparcia twór-
czej dziecięcej wyobraźni. odrobina kreatywności, szczypta 
dobrego nastroju, uśmiech na twarzy i książka Slime book & 
challenge – to przepis na doskonałą zabawę! 
BooKS & FUn, 21×29, s. 120, miękka, kolorowe ilustracje

KOD: 056796

Cyferki dla smyka
BooKS&FUn, 21×30, s. 32, miękka, kolorowe 
ilustracje

KOD: 076312

Szlaczki dla smyka
BooKS&FUn, 21×30, s. 32, miękka, kolorowe 
ilustracje

KOD: 076336

Literki dla smyka
BooKS&FUn, 21×30, s. 32, miękka, kolorowe 
ilustracje

KOD: 076305

Moje pierwsze zeszyty
Pisanie literek, cyferek i działań matematycznych oraz 
rysowanie estetycznych szlaczków jest dla dziecka trudną 
sztuką i wymaga ćwiczeń. Cenną pomocą w tych niełatwych 
ćwiczeniach służy seria kolorowych książeczek „dla smyka”. 

zamieszczono w nich szablony, dzięki którym dziecko może 
doskonalić powyższe umiejętności, od poprawiania cyferek 
i literek po śladzie aż po samodzielne pisanie. doskonały 
zestaw zadań dla najmłodszych do ćwiczenia ręki!

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

3,90
7,90 zł

3,90
7,90 zł

3,90
7,90 zł

Edukacja
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50 %
Rabat

50 %
Rabat

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

yy,yy
yy,yy zł

Notes 
„Zioła” 
aRoMaT SŁoWa, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290278

Notes „Mam 
w sobie to coś”
aRoMaT SŁoWa, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290261

Notatnik
„Herbatka ziołowa”
aRoMaT SŁoWa, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290254

Notes 
„Zielone liście” 
aRoMaT SŁoWa, 
12×19, s. 160, zintegrowana 

KOD: 290285

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

50 %
Rabat

50 %
Rabat

I like – lubię
Gra edukacyjna memory 

EdiPRESSE

KOD: 596640

I want – chcę
Gra edukacyjna memory 

EdiPRESSE 

KOD: 596657

Pierwsza taka kolekcja gier memory – z autorskimi fotografi ami słynnej podróż-
niczki 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! 

Gry edukacyjne Memory

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

53 %
Rabat

53 %
Rabat

Smaki świata
Gra edukacyjna memory 

EdiPRESSE

KOD: 596466

Przymiotniki
Gra edukacyjna memory 

EdiPRESSE

KOD: 596664 

Przymiotniki

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

53 %
Rabat

53 %
Rabat

Edukacja
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Z kart historii

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa, Jarosław Szarek

Kronika dziejów Polski
Pasjonująca podróż w czasie przez najważniejsze wydarzenia 
naszych dziejów – od chrztu w 966 r. aż po współczesność. 
Bogato ilustrowana kronika opisuje nie tylko same fakty histo-
ryczne, ale przypomina barwne cytaty z epoki i przywołuje głos 
świadków. Książka pozwala poznać bogactwo naszej historii od 
najdawniejszych czasów, zarówno chwile wielkości jak i upad-
ków. Pokazuje dzieje dumnego narodu, który pozostaje wierny 
chrześcijańskiej tradycji oraz wartościom, które inni porzucili.
WYd. aa, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 643302

99,00
199,90 zł

Poczet władczyń Polski
Monumentalne dzieło przedstawia sylwetki kobiet, które były mał-
żonkami władców Polski (lub przez jakiś czas samodzielnie rządziły 
krajem) – od początku naszej państwowości aż po schyłek wieku 
XViii. W sumie zamieszczono tu obszerne biogramy 55 władczyń, 
począwszy od dobrawy, a skończywszy na Marii Józefi nie Habsburg, 
żonie augusta iii. zamieszczono tu informacje o ich pochodzeniu, 
wykształceniu oraz zaangażowaniu w życie polityczne i kulturowe 
Rzeczypospolitej. dzieło zostało pięknie zilustrowane szkicami, 
rycinami, reprodukcjami dzieł sztuki oraz fotografi ami obiektów 
związanych z życiem i działalnością polskich monarchiń.
WYd. M, 24×33, s. 384, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje

KOD: 431409

100 zł
Oszczędzasz

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Jolanta Bąk

Poczet królów i książąt polskich
Poczet królów i książąt polskich to bogato ilustrowana publi-
kacja prezentująca życiorysy władców Polski: od Mieszka i do 
Stanisława augusta Poniatowskiego. Przedstawione w publi-
kacji biogramy uzupełniają liczne ilustracje, w tym reproduk-
cje obrazów Jana Matejki, a także barwne mapy uzupełniają-
ce wiedzę historyczną.
dRaGon, 13×21, s. 176, twarda z gąbką

KOD: 877226

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Terminarz polski 2020 
Unikatowy terminarz opracowany przez autorkę wielu histo-
rycznych bestsellerów. Każdy dzień opatrzono informacją 
o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Polski i o wybitnych 
Polakach. W części informacyjnej zamieszczono m.in. Kronikę 
dziejów Polski, Poczet władców Polski, Polskie Hymny, teksty 
opisujące najważniejsze wydarzenia wojny polsko-bolsze-
wickiej w roku 1920 oraz omówienie innych ważnych rocznic 
obchodzonych w 2020 r.
WYd. aa, 14×20, s. 416, twarda

KOD: 646266

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat
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Płyta DVD bez licencji do wypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. Wszelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiow
anie, rozpow

szechnianie, publiczne odtw
arzanie, nadaw

anie poprzez RTV całości lub fragmentów oraz wtórny obieg płyt DVD bez zezwolenia są zabronione.

Producent: Telewizja Polska S.A.
Scenariusz i reżyseria: Rafał GeremekRok produkcji: 2017Czas trwania: 48:26 min

RZEZWOLI

,
Płyta

DVDbezlicencj cj cidowypożyczaniabądźdalszej ej eodsprzedaży.Wszelkieinneprawaautorskiesązastrzeżone.Kopiow
anie

RZEZWOLI

,RZEZ,RZEZ

Scenariusz i reżyseria: 
Rafał Geremek

Rzez
WOLI

,

50 %
Rabat

40 %
Rabat

Prof. Ryszard Terlecki

Polska w niewoli 
1945-1989
Historia sowieckiej kolonii
Książka prezentuje dzieje Polski zniewolonej przez Sowietów, 
a wcześniej zdradzonej przez zachodnich sprzymierzeńców 
i wydanej na pastwę komunistycznego imperium zła. To trud-
na i bolesna historia zbrodni, represji i ucisku narodu przez 
sprawujących nad nim władzę sowieckich namiestników, m.in. 
Bieruta, Gomułki, Cyrankiewicza, Różańskiego, Spychalskiego, 
Gierka, Babiucha, Jaruzelskiego i wielu innych. 
WYd. aa, 14×20, s. 496, twarda, fotografi e

KOD: 648529

Czarna 
księga PRL

Jarosław Szarek

1920
Prawdziwy cud nad Wisłą
Przebieg dramatycznych wydarzeń poprzedzających bitwę 
warszawską w 1920 roku. Prawdziwa historia sowieckiej 
agresji odzwierciedlona w postawach Polaków, działaniach 
polityków i bierności zachodu. Jak w tej skrajnie niekorzyst-
nej sytuacji udało się ocalić niepodległość? Jak doszło do 
niezwykłej mobilizacji narodu? Jaką rolę w ocaleniu Polski 
i świata przed bolszewikami odegrały Kościół i nagłe przebu-
dzenie religijne Polaków?
WYd. aa, 14×20, s. 496, twarda, zdjęcia czarno-białe 

KOD: 641490

24,90
49,90 zł

29,90
49,90 zł

60 zł
Oszczędzasz

Czarna księga komunizmu
nowe wydanie bestsellerowego dzieła opracowanego 
przez wybitnych autorów pod redakcją Stéphana Courtois. 
Wśród nich m.in. nicolas Werth, Jean-Louis Panné, andrzej 
Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin i inni. Książka 
przedstawia bilans ofi ar krwawych represji i prześladowań 
w krajach rządzonych przez komunistów – od rewolucji bol-
szewickiej 1917 r. po lata osiemdziesiąte XX wieku.
dĘBoGÓRa, WYd. aa, 17×24, s. 768, twarda z obwolutą

KOD: 641094

39,00
99,00 zł

55 %
Rabat

14,90
34,90 zł

Monika Kicman

Pokonać strach
dramatyczne wspomnienia Moniki Kicman, młodej żony i mat-
ki, której przyszło wraz mężem i małym synkiem przeżywać 
tragiczne lata ii wojny światowej. Była ona naocznym świad-
kiem rzezi Woli oraz innych zbrodni dokonanych przez hitle-
rowskich oprawców w okupowanej Polsce. autorka przeżyła 
wojnę i przez lata dawała świadectwo o gigantycznej zbrodni, 
jakiej okupanci dopuścili się na mieszkańcach Warszawy. 
WYd. aa, 14×20, s. 384, miękka

KOD: 643265

do książki dołączono 
fi lm dokumentalny TVP o rzezi Woli

Z kart historii
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34,90
39,90 zł

39,90
46,90 zł

Dziewczyny sprawiedliwe
Polki, które ratowały żydów. Prawdziwe historie
nie musiały ryzykować. nie mogły jednak patrzeć na to, jak 
niemieccy okupanci traktują Żydów – polują na nich, zamykają 
w gettach, wysyłają do obozów koncentracyjnych na pew-
ną śmierć. Prześladują ich znajomych, sąsiadów, przyjaciół. 
niewinnych ludzi, którzy według nazistowskiej ideologii stracili 
prawo do egzystencji. nie zawahały się iść z pomocą, mimo 
że ryzykowały życiem swoim i swoich najbliższych. zwyciężyły. 
zdały egzamin z człowieczeństwa. 
znaK, 16×23, s. 352, twarda

KOD: 057665

Kto ratuje 
jedno życie – 
ratuje cały świat

50 %
Rabat

14,90
29,90 zł

Mateusz Szpytma, 
Jarosław Szarek

Rodzina Ulmów
Książka, na przykładzie rodziny Ulmów i innych rodzin we wsi 
Markowa ukrywających Żydów, opowiada o heroicznej po-
stawie Polaków, katolików, którzy motywowani ewangeliczną 
zasadą miłości bliźniego narażali życie dla innych. Tę historię 
powinien poznać każdy, szczególnie w obliczu popularności 
tez głoszonych przez takich autorów jak Tomasz Gross. 
RaFaEL, 20×29, s. 80, twarda

KOD: 698633

Zofi a Kossak

Z otchłani 
Książka zawiera spisane i opublikowane zaraz po wojnie 
relacje autorki z uwięzienia w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym dla kobiet w Birkenau w latach 1943-1944. Jest ona 
przejmującym świadectwem niewyobrażalnego okrucieństwa, 
z jakim traktowano tam więźniarki różnych narodowości. 
napisanie tej książki autorka uważała za swój obowiązek 
i misję.
Bóg na to pozwolił niektórym ludziom oglądać piekło na 
ziemi i wrócić, by dali świadectwo prawdzie…

zofi a Kossak
PaX, 14×20, s. 208, twarda

KOD: 120324

39,90

24,90
27,30 zł

Anna Herbich

Dziewczyny ocalałe
niczym nie zawiniły. nikogo nie skrzywdziły. Jedyną ich winą 
było to, że urodziły się w żydowskich rodzinach. Wychowane 
w czasach pokoju nagle musiały stanąć oko w oko z okro-
pieństwami wojny i Holocaustu. Po kolei traciły najbliższych. 
Były poniewierane i głodzone. Żyły w nieustannym strachu. 
Pozbawiono je godności. niektóre przetrwały. Czasami jako 
jedyne z całej rodziny…
znaK, 17×23, s. 304, twarda

KOD: 077953

39,90
46,90 zł

Nowość

Z kart historii
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134,90
17,90
39,90 zł

Anna Piątkowska, Katarzyna Pruszkowska-Sokall

Ostatni sprawiedliwi
Rozmowy z Polakami, którzy ratowali Żydów 
podczas II wojny światowej
Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. „Tam każda sekunda 
to była śmierć” – mówi dziś Sprawiedliwy wśród narodów 
Świata, jeden z bohaterów książki… dwadzieścia rozmów. 
Kilkadziesiąt uratowanych istnień. Prawdziwe wspomnienia, 
ludzkie emocje i opowieści ostatnich żyjących uczestników 
tamtych wydarzeń. nieraz trudno uwierzyć, że te historie 
wydarzyły się naprawdę.
znaK, 14×20, s. 320, twarda

KOD: 060412

Kristy Cambron

Motyl i skrzypce
Kiedy najbliższa osoba skazuje cię na śmierć w auschwitz...
Motyl i skrzypce to poruszająca opowieść o odkrywaniu 
piękna w najstraszniejszych miejscach: mrocznych zakątkach 
auschwitz i zakamarkach poranionych serc. To również histo-
ria o tym, jak nie stracić wiary w Boga nawet w samym środ-
ku piekła. dramatyczna historia o sile kobiet i miłości!
znaK, 14×20, s. 384, miękka

KOD: 060405

39,90
42,90 zł

34,90
39,90 zł

Magda Knedler

Położna z Auschwitz
W piekle obozu ocaliła 
tysiące dzieci!
dramatyczna opowieść o Stanisławie Leszczyńskiej. Polska 
położna odebrała w auschwitz ponad 3000 porodów, pod-
czas których nie umarło żadne dziecko ani żadna kobieta! 
W auschwitz nie była Stanisławą Leszczyńską. Była Mamą. 
Była nadzieją.
WaM, 14×20, s. 304, twarda 

KOD: 717412

NowośćNowość

O chłopcu który 
poszedł za tatą 
do Auschwitz
napisana na podstawie se-
kretnego dziennika Gustava 
Kleinmanna, opowiedziana 
z niezwykłą wrażliwością 
prawdziwa historia uwięzienia 
w piekle nazistowskich obo-
zów, heroicznej walki o prze-
trwanie i niezwykłego ocalenia. 
opowieść o miłości, która daje 
odwagę, by zejść do piekła. 
i siłę, by to piekło przetrwać.
znaK, 14×20, s. 432, miękka

KOD: 070046

Ocalona z obozu 
śmierci
opowieść o kobiecie, która 
przeszła piekło obozu śmierci. 
autorka zebrała i spisała tu 
wspomnienia swojej matki, 
Kazimiery Gruszczyńskiej 
z obozu koncentracyjnego 
auschwitz-Birkenau. Kobieta 
trafi ła tam po aresztowaniu 
przez Gestapo jej męża, za-
angażowanego w konspirację, 
pozostawiając w domu cudem 
ocaloną małą córeczkę…
aa, 14×20, miękka, s. 224, 
czarno-białe fotografi e

KOD: 648727

17,90
19,90 zł

75. rocznica 
wyzwolenia 
Auschwitz

34,90
37,99 zł

39,90
44,99 zł

Z kart historii

Nowość Nowość
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Monika Rzepiela

Saga polska
Komplet 4 książek
Słowiańskie siedlisko i Dar Rzepki to napisane z epickim rozmachem powieści ukazujące świat 
nowych idei, będących konsekwencją przyjęcia chrztu przez Mieszka i. Świat starych pogańskich 
wierzeń z wolna ustępuje miejsca nowej wierze, która na zawsze odmieni oblicze rodzącego się 
Piastowego państwa. Przygoda, miłość, historia i czas wielkiej zmiany – to wszystko zawiera Saga 
Polska. Dwór w Czartorowiczach i Nowe pokolenie to dwie powieści, których fabuły rozgrywają 
się po upadku powstania styczniowego na dalekim Podolu: w czasach i miejscach, których już 
nie ma, ale które rzewnie wspominamy. Śledzimy losy jego mieszkańców od narodzin aż po grób, 
towarzysząc im w salonie i w kuchni, w alkowie i w ogrodzie, przy ołtarzu i nad mogiłą.
Komplet dostępny tylko dla klientów katalogu!
SzaRa Godzina, 14×20 s. 1360 (łącznie), miękka

KOD: 201187

Monika Rzepiela

Szlacheckie 
gniazdo
Najnowszy tom bestsellerowej 
„Sagi Polskiej”!
autorka przenosi czytelników 
w drugą połowę XViii wieku na 
malownicze Pogórze Karpackie. 
Fascynujące losy dwóch boha-
terek wplecione w codzienne 
życie osiemnastowiecznej 
szlachty i chłopów pańszczyź-
nianych, przeplatane bolesną 
historią Polski. 
SzaRa Godzina, 14×20, s. 296, miękka

KOD: 201255

Porywająca czterotomowa „Saga polska” 
poruszy serce każdego czytelnika. 
Ponad 1300 stron!

24,90
34,90 zł

Su

per cena!

99,90

Bestseller

Weronika Wierzchowska

Służąca
Los trzydziestoletniej służącej, 
Marianny zaczkiewicz, zdaje 
się przesądzony. Wyrokiem 
sądu w roku 1896 zostaje ska-
zana na wieloletnie ciężkie 
roboty na Syberii. Poruszająca 
historia kobiety zdradzonej 
i wykorzystanej, która posta-
nowiła sama wymierzyć spra-
wiedliwość i odnaleźć odebra-
ne jej szczęście.
SzaRa Godzina, 14×20, s. 400, miękka

KOD: 201361

29,90
39,90 zł

Ewa Szymańska

Apolonia, s. 344

KOD: 201323

Ewa Szymańska

Gabrynia, s. 304

KOD: 201842
Każda książka: 
SzaRa Godzina, 14×20, miękka

Fabuła sagi rodzinnej Bo trzeba żyć rozgrywa się na Podlasiu, a jej tło stanowią wielkie wydarze-
nia XX wieku. W pierwszej części sagi szlachcianka apolonia niemyjska wychodzi za mąż za boga-
tego chłopa, budząc wiele kontrowersji w lokalnym środowisku. Wkrótce wybucha i wojna świa-
towa. apolonia rodzi córkę, Gabrynię. Mijają lata. Rodzą się kolejne dzieci, a przez kraj i najbliższą 
okolicę przetacza się historia: epidemia hiszpanki, odzyskanie niepodległości przez Polskę, wojna 
z bolszewikami... W drugiej części wybucha ii wojna światowa. Wojenny terror, codzienne życie 
pod okupacją niemiecką, ukrywanie młodej Żydówki, strach przed śmiercią – świat wokół się 
wali. dla Gabryni i jej bliskich to czas wielkiej próby i niesamowitych zrządzeń losu... 

24,90
34,90 zł

24,90
36,90 zł

Literatura piękna

NowośćNowość

Saga rodzinna „Bo trzeba żyć” 
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Aleksandra Katarzyna 
Maludy

Wisznia  
ze słowiańskiej 
głuszy
Pasjonująca, pełna przygód 
historia Wiszni jest wędrówką 
po terenach Rusi, Bizancjum 
i ziemiach, na których kiedyś 
powstanie państwo Polan. 
Rzeczywistość miesza się z le-
gendą, a w ludzkich duszach 
nienawiść walczy z miłością 
silniejszą od śmierci. 
SzaRa Godzina, 14×20, s. 368, miękka

KOD: 201248

29,90
39,90 zł

dvd

Kamerdyner
Książka

aGoRa, 13×21, s. 376, twarda

KOD: 826917

39,90

Kamerdyner
Płyta DVD

aGoRa, czas trwania filmu: 150 min.

KOD: 493042

34,90

opowiedziana z epickim rozmachem, inspirowana praw-
dziwymi wydarzeniami historia splątanych losów Polaków, 
Kaszubów i niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej 
połowy XX stulecia. Porywająca historia wpisana w przepiękną 
kaszubską przyrodę i scenerię.

Bożena  
Gałczyńska-Szurek

Sekret rodziny 
von Graffów
Współczesny Berlin.  
Młoda arystokratka Maria von 
Graff udaje się do zamościa 
w celu rozwiązania tajemnicy 
z przeszłości: wojennych lo-
sów swoich przodków. W roz-
wiązaniu zagadki pomagają jej 
historyk andrzej i archiwista 
alfred. Jaka jest prawda?
SzaRa Godzina, 14×20, s. 288, miękka

KOD: 201316

24,90
34,90 zł

Literatura piękna

Olga Tokarczuk

Bieguni
od dawnych sułtańskich pałaców przez siedemnastowiecz-
ne gabinety osobliwości po współczesne hale odlotów 
– olga Tokarczuk zabiera czytelników w niezwykłą podróż 
przez różne miejsca i czasy. zaprasza do wspólnego oswaja-
nia migotliwej, fragmentarycznej rzeczywistości, do porzuca-
nia utartych szlaków. Ta powieść nie ma granic – dzieje się 
na całym świecie.
WYd. LiTERaCKiE, 13×20, s. 456, miękka

KOD: 055946

Olga Tokarczuk

Księgi Jakubowe
niemal tysiąc stron, kilkadziesiąt wątków i postaci. Księgi 
Jakubowe imponują literackim rozmachem i bogactwem 
interpretacji. autorka odwiedza szlacheckie dwory, katolickie 
plebanie i żydowskie domostwa. Wskrzesza obraz dawnej 
Polski, w której egzystowały obok siebie chrześcijaństwo, ju-
daizm, a także islam. z ogromną dbałością o szczegóły przed-
stawia realia epoki, architekturę, ubiory i inne detale. 
WYd. LiTERaCKiE, 15×22, s. 912, twarda

KOD: 049396

39,90

Zdobywca 
Międzynarodowej 
Nagrody  
Bookera 2018!

Nagroda 
Literacka Nike 
2015!

59,90
69,90 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Bestsellerowe powieści 
polecane przez „The New York Times”!

Rachel Hauck

Suknia ślubna
Poruszająca opowieść o czterech różnych kobietach, żyjących 
w różnych czasach, które w niezwykły sposób połączyła jedna 
suknia…
WYd. ŚW. WoJCiECH, 14×20, s. 384, miękka

KOD: 165852 

Rachel Hauck

Salon sukien ślubnych
dwie kobiety, które dzielą dziesięciolecia i olśniewająca suknia 
ślubna kryjąca pewien sekret… 
WYd. ŚW. WoJCiECH, 14×20, s. 416, miękka

KOD: 650923 

29,90
39,90 zł

Powieść 
o Marii Tudor

Henryk VIII 
i oderwanie 
Kościoła w Anglii 
od Rzymu

Robert Hugh Benson

Królewski łup 
Barwna powieść historyczna o losach brytyjskiej monarchii 
za panowania Henryka Viii. Fabuła wprowadza czytelnika 
w meandry osobistego życia monarchy oraz wydarzeń, któ-
re dla anglii i całej Europy okazały się bardzo brzemienne 
w skutki. Te wydarzenia to oderwanie Kościoła w anglii od 
Rzymu, prześladowania wymierzone w katolików, konfl ikty 
wewnętrzne w kraju oraz związany z tym wszystkim głęboki 
przełom polityczny i cywilizacyjny, który na wieki ukształtował 
charakter imperium Brytyjskiego. 
WYd. aa, 14×20, s. 456, miękka

KOD: 644262

29,90
39,90 zł

Robert Hugh Benson

Dramat królowej
Skąd bierze się porażka projektu odbudowania zdewastowanego 
chrześcijańskiego ładu? Przecież lepsza wojna niż szatański po-
kój – dla wypowiadającego te słowa Kardynała twierdzenie to jest 
oczywistością. nie jest ono jednak oczywistością dla Marii, Królowej 
anglii… dramat Królowej zaczyna się tam, gdzie kończy się rozumie-
nie absolutnej wyższości planu Boga nad jakimikolwiek planami 
ludzkimi. Powieść Bensona oddaje sprawiedliwość Marii Tudor, 
ofi erze straszliwej dezinformacji – katolickiej władczyni na wieki 
okrzyczanej przez heretycką propagandę „Krwawą Mary”. oddaje 
sprawiedliwość kobiecie udręczonej i spragnionej miłości.
WYd. aa, 14×20, s. 408, miękka

KOD: 646143

Literatura piękna

40 %
Rabat

40 %
Rabat

19,90
34,90 zł

19,90
34,90 zł

Nowość
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Literatura piękna

70 zł
Oszczędzasz

Wybór i opracowanie: Justyna Chłap-Nowak 

…Nie zginęła!
Antologia współczesnej polskiej poezji patriotycznej 
od roku 1918 po wiek XXI 
Wydanie dwutomowe

Twórczość ponad 100 autorów po roku 1918. Wśród prezentowa-
nych poetów są m.in.: L. Staff, K. Makuszyński, M. Pawlikowska-
-Jasnorzewska, K. Iłłakowiczówna, K. Wierzyński, J. Tuwim, 
A. Słonimski, K. Wojtyła, Cz. Miłosz i inni.
WYD. AA, 17×24, t. 1 – s. 512, t. 2 – s. 584, 
twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje

KOD: 644026 

89,00
99,00 zł

Prawie 
1100 stron!

BestsellerBestseller

Wybór i opracowanie: Justyna Chłap-Nowak 

Jeszcze Polska…
Klasyka polskiej poezji patriotycznej
Wielka antologia poezji patriotycznej obejmuje najobszer-
niejszy wybór literackiego dziedzictwa Polski: od fragmentów 
najstarszych kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka oraz 
od „Bogarodzicy”, przez twórców okresu odrodzenia, baroku 
i oświecenia, wieszczów epoki romantyzmu, czasu niewoli 
i wielkich powstań narodowych, poetów doby pozytywizmu 
i Młodej Polski, aż po piewców wielkiego czynu niepodległoś-
ciowego, poetów-legionistów z lat 1914-1918.
WYD. AA, 17×24, s. 816, twarda z obwolutą, czarno-białe ilustracje

KOD: 640936

79,00
99,00 zł

59,00
129,95 zł

Henryk Sienkiewicz

Trylogia
Wybitne dzieło w ekskluzywnym 
jubileuszowym wydaniu! 
Twarda oprawa z gąbkowym 
wypełnieniem i złoceniami!
DRAGON, 29×21, s. 1008, twarda ze złoceniami

KOD: 872719

65 zł
Oszczędzasz

64,90
129,95 zł

Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki. Dzieła wybrane
Wybór czterech klasycznych dramatów jednego z najwybitniej-
szych polskich poetów i dramaturgów Juliusza Słowackiego: 
„Maria Stuart”, „Balladyna”, „Mazepa” i „Lilla Weneda”. 
Bibliofi lskie wydanie ilustrowane oryginalnymi, XIX-wiecznymi 
grafi kami K. Górskiego, W. Pawliszaka, St. K. Batowskiego 
i A. M. Andriollego.
DRAGON, 19×25, s. 528, twarda 

KOD: 720526
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34,90
39,90 zł

Muzyka i taniec

Loda Halama
Gwiazda, tancerka rewiowa, rozchwytywana aktorka, ce-
lebrytka – symbol szalonych lat dwudziestych XX w. Wraz 
z Hanką ordonówną, zulą Pogorzelską, Eugeniuszem Bodo 
i aleksandrem Żabczyńskim zdominowała rewię i fi lm. zrobiła 
oszałamiającą karierę. Miała barwne życie, ale nie pozbawio-
ne dramatów. ii wojna światowa zniweczyła jej wszystkie pla-
ny – prywatne i artystyczne. Gwieździe rewii przyszło zdawać 
egzamin z człowieczeństwa. W szarym, zwykłym życiu…
FRonda, 17×24, s. 400, zintegrowana, kolorowe i cz.-b. ilustracje

KOD: 613181

Viva Italia
Trójpłytowa kolekcja znanych i lubianych szlagierów włoskiej 
piosenki. na trzech płytach zamieszczono łącznie 63 niezapo-
mniane utwory, wśród nich te najsłynniejsze: Felicità, Volare, 
Mamma Maria, Acapulco, Buonasera Signorina, Quando, quando, 
quando, Arrivederci Roma, klasyczne O sole mio i wiele innych. 
Wśród wykonawców takie znakomitości włoskiej estrady jak 
al Bano, domenico Modugno, Claudio Villa, Ricchi e Poveri i in. 
Muzyka z tych płyt przywołuje niepowtarzalną atmosferę festiwali 
w San Remo, słonecznych plaż oraz unikalnych włoskich pejzaży. 
Cd 1 – Volare, 79 min.
Cd 2 – Dolce Vita, 78 min. 
Cd 3 – O Sole Mio, 78 min.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów
KOD KOMPLETU: 093321

Muzyka 
wiedeńskich mistrzów
Kolekcja 3 płyt CD
Trzy płyty (płyta 1: Wiedeński Koncert Noworoczny 68 min., płyta 
2: Muzyka Wiedeńskiej Estrady 62 min., płyta 3. Wiedeńska Nocna 
Gala 67 min.) z najpiękniejszymi utworami wiedeńskich mistrzów 
XiX wieku. Wśród nich: rodzina Straussów (ojciec Jan i jego trzej 
synowie: Jan, Józef i Edward), Emil Waldteufel, Carl Michael ziehrer, 
Franciszek von Suppe, Franciszek Lehar, Fritz Kreisler i Józef Lanner. 
Repertuar dobrano z najlepszych gatunków muzycznych (polka, 
walc, galop, uwertura, marsz, czardasz). Kolekcja została uzupełnio-
na o książeczkę wprowadzającą w tematykę każdej z płyt.
REadER’S diGEST

KOD KOMPLETU: K00202

300 lat 
wspaniałej muzyki
Kolekcja 3 płyt CD
Płyta 1 (Wiek elegancji, 71 min.) zawiera wykonania dzieł XViii-
wiecznych mistrzów, takich jak Bach, Vivaldi, albinoni, Haendel, 
Gluck, Corelli, Haydn, Mozart. na płycie 2 (Wiek romansu, 75 min.) 
posłuchamy XiX-wiecznych utworów Beethovena, Schuberta, 
Chopina, Brahmsa, Mendelssohna-Bartholdy’ego, Schumanna, 
Czajkowskiego i Griega. na płycie 3 (Wiek inspiracji, 65 min.) 
zaprezentowano wykonania dzieł  XX-wiecznych twórców tej 
miary, co Holst, debussy, Górecki, Rachmaninow, Gershwin, 
Szostakowicz, Szymanowski, Bernstein, Copland, Bartók 
i Strawiński. do kolekcji dołączono broszurę zawierającą fachowe 
komentarze do każdego z utworów. 
REadER’S diGEST

KOD KOMPLETU: K00201

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

3,5 godziny muzycznej 
uczty! Unikalna 
trójpłytowa kolekcja 
arcydzieł muzyki 
ostatnich 300 lat!

Ponad 3 godziny 
genialnej 
muzyki!

80 %
Rabat

54,90
59,90 zł

9,90
49,90 zł
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17,90
39,90 zł

Sztuka

Cuda architektury Polski
W albumowej publikacji przedstawiono wybór prawdziwych 
pereł polskiej architektury, a także osiągnięcia najwybitniej-
szych mistrzów. zamieszczono tu cenne komentarze doty-
czące walorów artystycznych i historycznych prezentowanych 
obiektów m.in. uwagi dotyczące zastosowanych stylów oraz 
innych ważnych zagadnień z dziedziny historii sztuki.
dRaGon, 24×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje 

KOD: 720205

Cuda malarstwa polskiego
najwybitniejsze obrazy malarstwa polskiego od najwcześ-
niejszych dzieł aż po współczesność! Publikacja ma charakter 
albumowy, a zarazem jest kompendium niezbędnej wiedzy 
o dziejach polskiego malarstwa i osiągnięciach naszych 
najwybitniejszych artystów. album zilustrowano barwnymi 
reprodukcjami omawianych dzieł.
dRaGon, 24×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje 

KOD: 720182

17,90
39,90

100 najpiękniejszych obrazów
W bogato ilustrowanym albumie przedstawiono wybitne 
dzieła wielkich mistrzów wraz ze szczegółowym omówieniem 
ich historii na tle epoki, w kontekście dawnych wydarzeń, 
postaci, a nawet biografi i twórców oraz symboliki. dzięki do-
głębnej analizie i powiększonym fragmentom obrazów moż-
na dostrzec to, co przy pobieżnym oglądaniu umyka nawet 
znawcom. 
SBM, 25×31, s. 448, twarda, kolorowe fotografi e

KOD: 592728

40 %
Rabat

40 %
Rabat

17,90
29,90 zł

17,90
29,90 zł

50 %
Rabat

14,90
29,95 zł

99,00
129,00 zł

Angelika Ogrocka

Malarze polscy
Malarze polscy to wybór z dorobku artystycznego naszych 
najwybitniejszych twórców. znajdziemy tu podstawowe in-
formacje o ich życiu i poznamy ich słynne dzieła, uzyskując 
przy tym interesujący przegląd epok i kierunków w dziejach 
polskiego malarstwa artystycznego. Wśród artystów przedsta-
wionych w niniejszym albumie są m.in.: zdzisław Beksiński, 
Józef Chełmoński, Józef Czapski, artur Grottger, Juliusz Kossak, 
Jacek Malczewski, Jan Matejko, Józef Mehoffer, Władysław 
Podkowiński, Henryk Siemiradzki, Witkacy, Leon Wyczółkowski, 
Stanisław Wyspiański i wielu innych.
dRaGon, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 879077

30 zł
Oszczędzasz
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14,90
24,90 zł

45 %
Rabat

40 %
Rabat

9,90
17,90 zł

Szlak Orlich Gniazd
Szlak orlich Gniazd – nr 1 w krajowym rejestrze szlaków turystycz-
nych – poprzez połączenie walorów przyrodniczych i historycz-
nych stanowi jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych naszej 
ojczyzny. album w barwnych fotografi ach przedstawia zamki i ru-
iny warowni jurajskich z takich miejscowości jak Korzkiew, ojców, 
Pieskowa Skała, Rabsztyn, Bydlin, Smoleń, Pilica, ogrodzieniec, 
Morsko, Bobolice, Mirów, olsztyn. Barwnym fotografi om towa-
rzyszy interesujacy komentarz dotyczący historii poszczególnych 
obiektów oraz związanych z nimi ciekawostek i legend.
aRTi, 21×30, s. 64, twarda

KOD: 400326

50 %
Rabat

101 skarbów historii w Polsce
Przewodnik turystyczny z atlasem samochodowym 
Polski w skali 1:750 000! 
Miejsca historyczne oznaczono na mapach i dokładnie omó-
wiono w przewodniku. zamieszczono tu również informacje 
praktyczne (inscenizacje, festyny, dane adresowe).

250 kolorowych zdjęć!
WYd. aa, 17×24, s. 252, opr. zintegrowana, kolorowe ilustracje 

KOD: 646648

19,90
39,90 zł

Polska. Skarby UNESCO 
dziś na liście światowego dziedzictwa UnESCo fi guruje 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 średniowieczne, Malbork – zamek 
krzyżacki, Kalwaria Zebrzydowska, Kościoły Pokoju w Jaworze 
i Świdnicy, Kościoły drewniane południowej Małopolski, Park 
Mużakowski, Wrocław – Hala Stulecia, Drewniane cerkwie w regio-
nie Karpat, Tarnowskie Góry – kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku. 
Wszystkie wymienione miejsca zostały opisane i barwnie zilustro-
wane na kartach tego wyjątkowego albumu.
WYd. aa, 21×30, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640707

50 %
Rabat

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, 

• profi le lecznicze i możliwości terapii,
• atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,
• plany blisko 30 uzdrowisk, dziesiątki znakomitych zdjęć.

WYd. aa, 17×24, s. 160, zintegrowana

KOD: 641742

14,90
29,90 zł

Podróże dalekie i bliskie
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Nowość

50 %
Rabat

50 %
Rabat

Jędrzej Majka

Lwów i okolice. Przewodnik
najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik 
po zabytkach Lwowa! 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 za-
znaczonymi zabytkami, plany lwowskich nekropolii, mnóstwo 
informacji praktycznych, aktualny schemat linii tramwajowych, 
prawie 400 kolorowych zdjęć, lwowskie wspomnienia Kazimierza 
Górskiego oraz okolice Lwowa (Żółkiew, Krechów, olesko, 
Podhorce, złoczów, Rudki, Sambor, drohobycz, Truskawiec).
WYd. aa, 17×24, s. 144, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 640615

Nowe wydanie!   2018-2019

Jędrzej Majka

Wilno i okolice. Przewodnik
najnowszy, bardzo szczegółowy i bogato ilustrowany przewodnik 
po zabytkach Wilna, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sa-
kralnych. 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 szcze-
gółowym wycinkiem z planu miasta. Przewodnik zawiera pakiet 
niezbędnych informacji dotyczących planowania podróży na 
Litwę. zamieszczono również rozdział „okolice Wilna”.
WYd. aa, 17×24, s. 144, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 641704

14,90
29,90 zł

14,90
29,90 zł

50 %
Rabat

Przewodnik po Kresach 
Ukraina. Białoruś. Litwa
W przewodniku omówiono m.in.: Ukraina: Lwów, Żółkiew, 
Krechów, Stare Sioło, drohobycz, Sambor, Rudki, Truskawiec, 
olesko, złoczów, Podhorce, Podkamień, Brody, Kamieniec 
Podolski, Żwaniec, okopy Świętej Trójcy, Chocim, Buczacz, 
Kudryńce, Skałat, Sutkowce, Berdyczów, Latyczów, Łuck, 
ołyka, Włodzimierz Wołyński, ostróg, Poczajów, Krzemieniec, 
Stanisławów, Kołomyja, Jaremcze, Worochta, Kosów. Białoruś: 
Grodno, Stare Wasiliszki, nowogródek, zaosie, Mir, nieśwież, 
Kosów Poleski, Różana, Brześć. Litwa: Wilno, Troki, Kowno.
WYd. aa, 17×24, s. 264, zintegrowana, kolorowe ilustracje

KOD: 647560

Mapy 
samochodowe 
i plany miast!

19,90
39,90 zł

Nowość
60 %
Rabat

9,90
24,90 zł

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, przedstawia-
jąc jednocześnie historię miasta.
WYd. aa, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 647577

Podróże dalekie i bliskie
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Podróże dalekie i bliskie

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

Cracovia Sacra
W przewodniku opisano zabytki sakralne i znane miejsca kultu 
religijnego w Krakowie: od katedry wawelskiej, przez kościoły 
Starego Miasta i Kazimierza, klasztory i sanktuaria usytuowa-
ne w różnych częściach Krakowa (m.in. Tyniec, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana 
Pawła ii) aż po najważniejsze świątynie i sanktuaria w okoli-
cach Krakowa (Wadowice, Kalwaria zebrzydowska, Ludźmierz, 
zakopiańskie Krzeptówki, Wieliczka). W przewodniku uwzględ-
niono również krakowski szlak św. Jana Pawła ii oraz najcie-
kawsze atrakcje turystyczne w pobliżu miejsc świętych. 
WYd. aa, 17×24, s. 112, zintegrowana, kolorowe fotografi e

KOD: 643692

Kraków. Miasto świętych
Poczet krakowskich świętych i błogosławionych. Wśród 
nich: św. Stanisław, bł. Wincenty Kadłubek, bł. Salomea, 
bł. Bronisława, św. Jacek odrowąż, św. Królowa Jadwiga, 
św. Jan Kanty, św. Szymon z Lipnicy, św. Stanisław 
Kazimierczyk, bł. zofi a Czeska, bł. angela Truszkowska, 
św. zygmunt Szczęsny Feliński, bł. Jan Beyzym, św. Brat albert, 
bł. Klara Szczęsna, bł. aniela Salawa, św. Józef Sebastian 
Pelczar, św. Siostra Faustyna, bł. Bernardyna Jabłońska, 
św. Maksymilian Maria Kolbe, bł. anastazy Pankiewicz, 
bł. Hilary Paweł Januszewski, św. Jan Paweł ii.
WYd. aa, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe fotografi e, kredowy papier

KOD: 644170

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

49,00
69,00 zł20 zł

Oszczędzasz

184 185

ROKITNO
Sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliwie Słuchającej

Matka Boża Rokitniańska nosi tytuł Cier-
pliwie Słuchającej, gdyż ma odsłonięte prawe 
ucho, skierowane w stronę tych, którzy mo-
dlą się przed Jej obliczem. Twarz Madonny 
o spuszczonych powiekach opromienia deli-
katny uśmiech, a całym swym wyrazem zdaje 
się Ona uważnie wsłuchiwać w zanoszone do 
Niej prośby wiernych. O tym, że wstawien-
nictwo Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
przynosi owoce, świadczą liczne wota. Naj-
bardziej wymownym potwierdzonym wy-
darzeniem historycznym jest wotum u dołu 
obrazu, ryngraf z Orłem Białym ofi arowany 
przez króla Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego. Wotum znalazło się tu zaledwie dwa 
lata po tym, gdy Matka Boża w XVI-wiecznym 
wizerunku zaczęła zażywać czci w Rokitnie, 
gdzie przebywała od 1669 r. O wcześniejszych 
dziejach obrazu wiadomo tyle, że najpierw 
był w posiadaniu osiadłej na Kujawach rodzi-
ny Stawickich, potem zaś u wywodzącego się 
z Wielkopolski kanclerza koronnego Wacława 
Leszczyńskiego. Jego córka Katarzyna wyszła 
za mąż za Piotra Opalińskiego, a wizerunek 
przypadł w spadku ich synowi, Janowi Kazi-
mierzowi Opalińskiemu, który został opatem 
klasztoru cysterskiego w Bledzewie. Kata-
rzyna darzyła obraz szczególną czcią, miała 
powiedzieć przed śmiercią: „Kto ten obraz 
otrzyma, będzie posiadał największy skarb”. 
Położony na zachód od Rokitna Bledzew od 
początku XV w. był siedzibą cystersów. Jan 
Kazimierz Opaliński umieścił obraz w koście-
le bledzewskim, ale często zabierał niewielki 
wizerunek (27 na 40 cm) w podróże. We-
dle legend podczas jednej z nich, właśnie 
w Rokitnie, opat dotknął nim ciężko chorego 
człowieka, który na drugi dzień ozdrowiał. 
Wieś należała do cystersów, za sprawą opata 
w 1669 r. nastąpiło uroczyste przeniesienie 

POBLISKIE ATRAKCJE

Pszczew
15 km na południowy wschód od Rokitna

Rokitno leży na północnym skraju
Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, 
a w centrum tej pięknej, usłanej jeziorami 
leśnej krainy znajduje się Pszczew, wieś, któ-
rej nazwa wzięła się od pszczół – nie mogło 
więc zabraknąć tu skansenu pszczelarskie-
go. To prywatna placówka, w której można 
obejrzeć zabytkowe, częstokroć rzeźbio-
ne, dekorowane ule oraz dawne narzędzia 
pszczelarskie. Oprócz przedmiotów związa-
nych z pszczelarstwem jest tu wiele innych 
ciekawostek, jak zabytkowe kieszonkowe 
wagi, kołowrotki, drewniane pralki. Obok 
stoją wciąż wykorzystywane przez pszczoły 
ule, można tu kupić wytwarzany w pasiece 
miód, a także dowiedzieć się, jak pszczoły 
produkują miód czy jak wyrabia się z pszcze-
lego wosku świece. Z historią Pszczewa moż-
na zapoznać się w muzeum Dom Szewca. To 
drewniany, kryty gontem XVIII-wieczny dom, 
w którym znajduje się oryginalny warsztat 
szewski z początku XX w. i ekspozycje doty-
czące Pszczewa. A historia miejscowości jest 
ciekawa, w latach 1288–1945 miała prawa 
miejskie, zawsze przeważała tu ludność pol-
ska i katolicka. Głównym zabytkiem jest ko-
ściół św. Marii Magdaleny z XVII w. 

wizerunku z Bledzewa do Rokitna i od tej 
pory do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
garnęły się coraz większe rzesze wiernych. 
Już w następnym roku, po badaniach komisji 
powołanej przez biskupa poznańskiego Ste-
fana Wierzbowskiego, obraz został ofi cjalnie 
uznany za cudowny. Jego sława dotarła aż 
do Warszawy. Żarliwy czciciel Maryi, król Mi-
chał Korybut poprosił opata bledzewskiego 
o przywiezienie obrazu do stolicy. Wiosną 
1671 r. Opaliński stawił się w Warszawie 
z Matką Rokitniańską. Król modlił się przed 
obrazem w zamkowej kaplicy. Zabrał go ze 
sobą pod Lublin, na wyprawę, w trakcie której 
zamierzał stłumić bunt niechętnej mu szlach-
ty pod przywództwem hetmana Jana Sobie-
skiego (późniejszego króla). Na szczęście do 
bratobójczego starcia nie doszło. Obecność 
Matki Bożej w obozie królewskim pod Gołę-
biem i modlitwy zanoszone za Jej wstawien-
nictwem dały nieoczekiwany skutek – miast 
do walki doszło do rozmów, dzięki którym 
zwaśnione stronnictwa zawarły ugodę. Matka 
Boża Obozowa, bo tak Ją wówczas nazywano, 
nie dopuściła do rozlewu krwi wśród Polaków. 
Król Michał przy wotum z Orłem Białym kazał 
umieścić napis: „Daj Panie pokój dniom na-
szym”. Cudowny obraz został w uroczystym 

pochodzie odprowadzony z Warszawy do 
Rokitna. Na przedpolach Rokitna wystawiono 
polną kaplicę powitalną, w której 24 listopada 
1671 r. obraz przebywał do następnego dnia, 
gdy został zainstalowany w nowo wybudo-
wanym ołtarzu głównym kościoła w Rokitnie. 
Na cześć Matki Bożej Rokitniańskiej nałożył 
się równoczesny rozwój kultu Najświętszej 
Marii Panny jako Królowej Polski. W święto 
Wniebowzięcia NMP, w 49. rocznicę śmierci 
św. Stanisława Kostki (15 sierpnia 1568 r.), 
obecny przy niej jego współbrat, włoski je-
zuita Juliusz Mancinelli wspominał podjętą 
wówczas decyzję o szerzeniu czci Matki Bo-
żej Królowej Wniebowziętej, ze względu na 
wielką miłość, jaką miał dla niej młody jezuita 
z Polski. Tego dnia w 1617 r. w Neapolu 80-let-
ni o. Juliusz doznał widzenia, w którym Matka 
Boża zapowiedziała jego zgon za rok i poleciła: 
„Tymczasem nazywaj mnie tu na ziemi Królo-
wą Polski. Umiłowałam to królestwo i do wiel-
kich rzeczy je przeznaczyłam, ponieważ szcze-
gólnie wielbią mnie jego synowie”. Napisał 
o tym list do księży na Litwie (Mancinelli po-
sługiwał tam wcześniej jako misjonarz) i od 
tej pory rozpoczęło się propagowanie kultu 
Matki Bożej Królowej Polski, czego zwieńcze-
niem było oddanie narodów Rzeczypospolitej 
pod Jej opiekę przez króla Jana Kazimierza 
w złożonych przez niego ślubach we Lwowie 
(1 kwietnia 1656 r.) w podzięce za szczęśliwą 
obronę Jasnej Góry i impuls do zrzucenia ob-
cego jarzma, uratowania się z klęski „potopu”. 
Cystersi z Bledzewa już w latach 30. XVII w. 
szerzyli cześć dla Matki Bożej Królowej Polski, 
a gdy Michał Korybut Wiśniowiecki dodał do 
wizerunku wotum z Orłem Białym, kult ten 
znalazł symboliczne potwierdzenie. Kopie ob-
razu rokitniańskiego stały się bardzo popular-
ne, dwa stulecia później właśnie taka replika 
stała się obiektem czci w Licheniu.

Dzisiejsza bazylika mniejsza w Rokitnie 
(tytuł nadany w 2002 r.) to kościół, który 
powstał w połowie XVIII w. Obecna kaplica 
Polna także pochodzi z tego czasu. Obchody 
rocznicy ponownego wprowadzenia obrazu 
przeniesiono z listopada na czwartą niedzie-
lę po Wielkanocy. W okresie zaborów miały 
one patriotyczny wymiar. Odprawiany z tej 
okazji odpust nazywano polskim, gdyż Polacy 
przybywali nań nawet z odległych stron. Już 
w piątek zbierali się przy kaplicy Polnej, a od 
soboty uczestniczyli w uroczystości odpusto-
wej przed obliczem Pani Rokitniańskiej. 

Po II wojnie światowej Madonna Rokit-
niańska odbyła jeszcze jedną niezwykle waż-
ną podróż. 15 sierpnia 1946 r. została zanie-
siona w procesji do Gorzowa, gdzie ogłoszoną 
Ją patronką administracji apostolskiej, a od 
1972 r. patronuje powołanej w jej miejsce 
diecezji gorzowskiej (od 1992 r. zielonogór-
sko-gorzowskiej). W 1989 r. obraz koronował 
koroną papieską prymas Józef Glemp. Kalwa-
ria Rokitniańska, zainicjowana w 2000 r., liczy 
4,5 km dróżek, przy których stoją 32 kaplice. 
Trasę kalwaryjską można zarówno przejść, 
jak i pokonać dzięki pojazdom elektrycznym. 
Najwięcej wiernych gromadzi się tu w piątek 
wieczorem przed Niedzielą Palmową – na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej odbywa się przy 
blasku pochodni.

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI
odpust w uroczystość Matki Bożej Królowej 
Polski – 3 maja
odpust w uroczystość Wniebowzięcia NMP, 
Matki Bożej Rokitniańskiej, dożynki diece-
zjalne – 15 sierpnia
odpust w święto Narodzenia NMP, tzw. 
odpust młodzieżowy – pierwsza niedziela 
września
odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej, 
tzw. odpust różańcowy – pierwsza niedziela 
października

Rokitno 37, tel. 95 749 30 43 
www.rokitno.org.pl
jtomiak@zgora-gorzow.opoka.org.pl

W OKOLICY

BABIMOST
Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni 
Babimojskiej

W Babimoście (60 km na południe od Ro-
kitna), w kościele św. Wawrzyńca od wieków 
kultem otoczona jest ikona Matki Bożej Go-
spodyni Babimojskiej. Ten wyrażający troskę 
o ludzi tytuł obraz zawdzięcza mieszkańcom 
miasta, którzy w 1710 r. gorliwie modlili się 
o Bożą opiekę i ocalenie podczas szalejącej 
w okolicy zarazy. Wstawiennictwu Maryi przy-
pisano to, że Babimost i wsie należące do 
tutejszej parafi i ominęła epidemia cholery. 
W podzięce parafi anie ślubowali 26 czerw-
ca 1710 r. szczególnie uroczyście obchodzić 
święto Ofi arowania NMP (21 listopada) i po-
wstrzymywać się tego dnia od wszelkich prac. 
Kult Gospodyni Babimojskiej odgrywał istot-
ną rolę w XIX w., w okresie Kulturkampfu, gdy 
powstawały przy kościele tajne organizacje 
mające na celu obronę wiary i poczucia pol-
skości. Ta szczególna cześć zanikła w dwudzie-
stoleciu międzywojennym. Dawnego blasku 
nabrała ponownie od 1968 r., gdy powróco-
no do uroczystych obchodów odpustowych 
w święto Ofi arowania NMP. Obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, czczony tu od stuleci 
(prawdopodobnie pochodzi z XV w., zacho-
wała się „Księga cudów” z wpisami z XVII 
i XVIII w.), dziś znajduje się w ołtarzu bocznym 
kościoła św. Wawrzyńca. W ołtarzu głównym 
widnieje jego kopia obleczona w oryginal-
ną srebrną sukienkę, z wotami sięgającymi 
dawnych czasów. Umieszczona jest pośrodku 
gotyckiego poliptyku z końca XV w. autorstwa 
Mistrza z Gościeszowic. Kościół św. Wawrzyń-
ca zbudowano w 1740 r. w miejscu wcześniej-
szej, strawionej przez pożar świątyni.

Matka Boża Cierpliwie Słuchająca

Ołtarz główny w sanktuarium w Rokitnie

Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej Wnętrze sanktuarium w Babimoście

Muzeum Dom Szewca przy rynku w Pszczewie

Polska. Przewodnik pielgrzyma
W Przewodniku pielgrzyma opisano łącznie ponad 1000 miejsc w całej 
Polsce, z czego niemal 200 stanowią obszerne prezentacje poświęcone 
najsłynniejszym sanktuariom, katedrom i kalwariom. W mniejszych prezen-
tacjach przedstawiono ponad 450 innych miejsc kultu, które również warto 
odwiedzić. Ponadto w przewodniku omówiono ponad 380 najciekawszych 
atrakcji turystycznych położonych w pobliżu miejsc świętych. Publikację 
wzbogaca około 900 kolorowych zdjęć! Przewodnik liczy 648 stron, z czego 
124 zajmuje aktualna mapa samochodowa Polski w skali 1:300 000. W prze-
wodniku znajdziemy także plany głównych miast Polski.
WYd. aa, 17×24, s. 648, opr. zintegrowana, kolorowe zdjęcia

KOD: 643616
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100 najpiękniejszych zabytków świata
Album prezentuje niepowtarzalne i najbardziej pasjonujące 
zabytki świata. Barwnie ilustrowana publikacja zabiera czy-
telników w ekscytującą podróż po wszystkich kontynentach, 
dostarczając  nam podstawowej wiedzy o niezwykłych, pełnych 
uroku zachwycających zabytkach i przedstawiając je na koloro-
wych fotografi ach. 
Zamieszczono tu prezentacje takich skarbów światowego dzie-
dzictwa kulturowego jak m.in.: Piramidy w Gizie, Kościoły skalne 
Lalibeli, Machu Picchu, Opera w Sidney, Wieki Mur Chiński, 
Zamki nad Loarą, Luwr, Akropol, Wawel, Hagia Sophia, Bazylika 
św. Piotra, Kreml  i wiele innych.
DRAGON, 21×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje 

KOD: 879657

100 najpiękniejszych starówek Europy
Album prezentuje najpiękniejsze i najbardziej fascynujące 
miejskie starówki w Europie. Ekscytująca albumowa podróż po 
wielu krajach Europy dostarczy nam licznych emocji i wrażeń 
oraz rzeczowej wiedzy o miastach niezwykłych, pełnych uroku, 
zachwycających bogactwem zabytków, tętniących życiem i wy-
różniających się niepowtarzalną atmosferą. 
Znajdziemy tu prezentacje starówek takich miast jak Praga, 
Wiedeń, Kraków, Gdańsk, Toruń, Budapeszt, Bruksela, Paryż, 
Amsterdam, Londyn, Edynburg, Moskwa, Sankt-Petersburg, 
Dubrovnik, Barcelona, Kordoba, Grenada, Toledo, Lizbona, Asyż, 
Florencja, Rzym, Wenecja i innych.
DRAGON, 21×28, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje 

KOD: 879640

50 %
Rabat

50 %
Rabat

9,90
19,90 zł

9,90
19,90 zł

Ziemia Zbawiciela Album
Przedmowa: kard. FRANCISZEK MACHARSKI, tekst: ks. prof. WALDEMAR 
CHROSTOWSKI, fotografi e: STANISŁAW MARKOWSKI 
Niezwykła pielgrzymka do świętych miejsc Starego i Nowego 
Przymierza: od Egiptu i Góry Mojżesza, poprzez miejsca bi-
blijne starożytnej Galilei,  Samarii i Judei po świątynie i ulice 
 Jerozolimy. Ponad 200 urzekających kolorowych fotografi i 
autorstwa Stanisława Markowskiego wzbogaconych cytatami 
z Pisma Świętego – to niezapomniana wędrówka śladami 
wydarzeń najważniejszych dla  każdego chrześcijanina. 
W zestawie z albumem „Ziemia Zbawiciela” różaniec z drze-
wa oliwnego z grudką ziemi z Jerozolimy!
WYD. AA, 21×29, s. 176, twarda, papier kredowy, kolorowe fotografi e

KOD: K01004

29,90
39,90 zł

Wszechświat
Ziemia 
Kontynenty 
Polska

Wielki 
atlas świata

Duże, czytelne mapy!
Polska i świat w liczbach!
Kolorowe fotografi e!
Leksykon państw świata! 
MARTEL, 24×34, s. 336, twarda

KOD: P04044

Zdjęcia i mapy 
z zabytkami 
z Listy Światowego 
Dziedzictwa UNESCO!

120 zł
Oszczędzasz

Podróże dalekie i bliskie

Bestseller

79,00
199,00 zł
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yy zł
Oszczędzasz

50 %
Rabat

19,90
39,90 zł

Jan Paweł II

Jestem bardzo w rękach Bożych
Notatki osobiste 1962-2003
zapiski, które były jednym z najważniejszych dokumentów 
całego procesu beatyfi kacyjnego i kanonizacyjnego, to 
ostatnie, niezwykle osobiste przesłanie Świętego Papieża 
dla każdego wierzącego.
znaK, 14×20, s. 640, twarda

KOD: 029907

Święty Jan Paweł II
Biografi a
W jubileuszowym, monumentalnym wydaniu prezentujemy pełną 
ilustrowaną biografi ę św. Jana Pawła ii. Rzetelność opisów, mnogość 
faktów współgra ze wspaniałą artystyczną oprawą i plastycznym uję-
ciem życia papieża z Wadowic. niezwykłym i unikatowym walorem 
albumu są niepublikowane wcześniej fotografi e wykonane specjalnie 
na potrzeby niniejszego wydania, ukazujące miejsca, z którymi związa-
ny był Papież Polak.
RaFaEL, 22×28, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

KOD: 889713

Wyróżnienie Feniks 2019 w kategorii 
„Edytorstwo – album”

89,00
99,00 zł

Święty Jan Paweł II

Wyróżnienie Feniks 2019 w kategorii 

Św. Jan Paweł II – 100. rocznica urodzin

Modlitewnik za wstawiennictwem 
św. Jana Pawła II 
odświeżone i uzupełnione wydanie bestsellerowego 
Modlitewnika, przygotowane z okazji stulecia urodzin św. Jana 
Pawła ii. To pierwszy modlitewnik, w którym zamieszczono 
modlitwy za wstawiennictwem świętego. W modlitewniku 
znalazły się: różaniec z Janem Pawłem ii, litania za jego wsta-
wiennictwem, droga krzyżowa z Janem Pawłem ii, rachunek 
sumienia według nauczania Jana Pawła ii, modlitwy na różne 
okazje i wiele innych. Modlitewnik jest tłumaczony na wiele 
języków. Posiada imprimatur, czyli jest ofi cjalnie zatwierdzony 
przez Kościół katolicki.
RaFaEL, 11×16, s. 168, zintegrowana, wstążka

KOD: 250536

Tylko
14,90 zł

Jubileuszowy 
rok 100-lecia 
urodzin
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Błogosławiony Prymas

24,90
29,90 zł

Ewa K. Czaczkowska

Kardynał Wyszyński. Biografi a
nowe, poszerzone wydanie znakomitej książki Ewy K. Czacz-
kowskiej to portret kapłana, który dzięki swej niezłomnej 
postawie ocalił Kościół w Polsce. autorka sięga do licznych nie-
publikowanych wcześniej dokumentów. analizuje donosy, które 
na niego składało najbliższe otoczenie – także uwięziony z nim 
kapelan i siostra zakonna. opisuje jego relacje z komunistyczną 
władzą i – po raz pierwszy tak szeroko – z opozycją demokra-
tyczną. Wyjaśnia powody trudnych stosunków Kardynała z waty-
kańską dyplomacją. Pokazuje także nieznaną dotąd aktywność 
Wyszyńskiego w czasie Soboru Watykańskiego ii. niezwykła opo-
wieść o jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku!
znaK, 17×24, s. 704, twarda

KOD: 018994 

44,90
49,00 zł

Błogosławiony 
Prymas 
Tysiąclecia!

Milena Kindziuk

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Polski
Prymas, który stał się ojcem duchowym zniewolonego przez 
komunizm narodu. Kapłan, który sens swojej posługi odnalazł 
w służbie i całkowitym oddaniu Matce Bożej. To on miał ogrom-
ny wpływ na kapłaństwo i pontyfi kat Karola Wojtyły – Jana 
Pawła ii. Jak wyglądała droga do świętości Prymasa Tysiąclecia? 
dlaczego właśnie jemu Bóg powierzył losy polskiego Kościoła 
w latach szczególnie trudnych dla naszego narodu? 
Milena Kindziuk, autorka bestsellerów w reporterskiej biografi i 
odkrywa na nowo wyjątkową postać Prymasa Tysiąclecia.
ESPRiT, 13×20, s. 232, miękka

KOD: 407138

22,90
27,90 zł

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński

Przestrogi dla Polaków 
Myśli na każdy dzień
zapraszamy do duchowej szkoły Prymasa Tysiąclecia, 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Prezentowany wybór tekstów jest 
zaproszeniem do rekolekcji osobistych lub wspólnotowych. 
na każdy dzień roku wybrano krótki tekst, będący inspiracją do 
modlitwy, adoracji i rachunku sumienia. Wypowiedzi Księdza 
Kardynała brzmią bowiem zaskakująco aktualnie także dla 
nas, żyjących u progu trzeciej dekady XXi wieku i są przestrogą 
przed złem, toczącym niczym choroba nie tylko serce pojedyn-
czego człowieka, ale także duszę narodu polskiego. 
WYd. aa, 12×17, s. 384, zintegrowana, wstążka

KOD: 648383

Nowe
wydanie!

Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Tysiąclecia 
Album z płytą CD

W roku beatyfi kacji Prymasa Tysiąclecia przypominamy i przy-
bliżamy postać tego świętego kapłana i wybitnego Polaka, któ-
remu tak wiele zawdzięczamy jako naród. Tym samym dołącza-
my do grona osób trwających w modlitewnym dziękczynieniu 
za wyniesienie go na ołtarze.
do bogatej treściowo i grafi cznie książki dołączona została 
płyta Cd z unikatowymi i wzruszającymi nagraniami najważ-
niejszych wystąpień kard. Wyszyńskiego.
RaFaEL, 20×29, s. 128, twarda, kolorowe ilustracje

KOD: 250888

29,90
34,90 zł

Pamiątka 
beatyfi kacji
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Dla ducha

Świadectwa o świętym Ojcu Pio
Komplet 3 książek 

W komplecie: 

Święty Ojciec Pio. Nieznane historie cudów, 
uzdrowień i nawróceń, s. 328

Św. Ojciec Pio. Mój kierownik duchowy, s. 256

Jak Ojciec Pio zmienił moje życie, s. 228

Łącznie ponad 800 stron!
Każda książka: WYd. aa, 14×20, miękka 

KOD KOMPLETU: 644866

39,90
89,70 zł

50 zł
Oszczędzasz

75 %
Rabat

30 %
Rabat

4,90
19,90 zł

Ks. Jan Kaczkowski 
Wspomnienie
Książeczka z fi lmem DVD
Książeczka: WYd. aa, 13×19, s. 48, 
twarda. Film: czas trwania: 53 min.

KOD: 644330

Módlmy się z Chrystusem, 
Maryją i świętymi przez cały rok
Wyjątkowo bogaty i okazały modlitewnik, który gorąco polecamy wszyst-
kim wierzącym! opracowany przez cenionego duszpasterza i teologa 
ks. zbigniewa Sobolewskiego, został pomyślany jako modlitewne wspar-
cie, po które warto sięgać każdego dnia roku liturgicznego. imponujący 
skarbiec modlitw, układem treści przypominający brewiarz, został po-
dzielony na trzy główne części: Uroczystości i święta odnoszące się do 
Chrystusa Pana; Uroczystości i święta poświęcone Matce najświętszej; 
wspomnienia świętych i błogosławionych; dodatkowo zamieszczono 
w nim najcenniejsze modlitwy Tradycji chrześcijańskiej. 
JEdnoŚĆ, 12×19, s. 1760, twarda

KOD: 441179 

Piękne wydaniePiękne wydaniePiękne wydanie
(widok od grzbietu)(widok od grzbietu)(widok od grzbietu)

2,90
29,90 zł

39,00
55,90 zł

Andreas Widmer

Strażnik świętego 
papieża
aa, 14×20, s. 256, miękka

KOD: 643920

90 %
Rabat

1760 stron!
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34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Dla ducha

33-dniowe przygotowanie 
do zawierzenia się w duchową niewolę 
Maryi według św. Ludwika de Montforta
Ks. Frederick William Faber, konwertyta z anglikanizmu i mistrz 
teologii mistycznej, opracował program 33-dniowego przygo-
towania do zawierzenia się w duchową niewolę Maryi według 
zaleceń św. Ludwika de Montforta. zachęcamy do podjęcia tej 
praktyki wzorem św. Jana Pawła ii, wielu innych papieży oraz 
Świętych. do modlitewnika dołączamy łańcuszek na rękę wraz 
z Cudownym Medalikiem, który powinien nosić każdy wierzący 
oddany w duchową niewolę Maryi.
WYd. aa, 12×16, s. 144, miękka

KOD: 646426

Papieski modlitewnik 
dla seniorów
Modlitewnik dla osób pragnących w jesieni swego życia na-
wiązać lub pogłębić więź z Bogiem. zawiera teksty modlitw 
Jana Pawła ii pomocne w różnych okolicznościach życia (m.in. 
rachunek sumienia, przygotowanie do spowiedzi generalnej, 
rozważania różańcowe i Drogi Krzyżowej, 30-dniowe reko-
lekcje) oraz tradycyjne modlitwy Kościoła: litanie i nowenny, 
błogosławieństwa i koronki, Godzinki i Gorzkie Żale.
WYd. aa, 12×16, s. 448, twarda ze złoceniami, dwie wstążki, 
dwukolorowy druk 

KOD: K05016

19,90
24,90 zł

Duża czcionka

Łańcuszek na rękę wraz z Cudownym Medalikiem  GRATIS!

24,90
33-dniowe przygotowanie 
do zawierzenia się 
w duchową niewolę Maryi 
według św. Ludwika de Montforta

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

ISBN 978-83-7864-642-6

Cena: 24,90 w tym 5% VAT

Ks. Frederick William Faber

33-dniowe przygotowanie 
do zawierzenia się 
w duchową niewolę Maryi  
według św. Ludwika de Montforta

19,90
24,90 zł

Modlitewnik 
z łańcuszkiem

Modlimy się
Modlitewnik i śpiewnik dla dorosłych
obszerny modlitewnik dla dorosłych, a w nim m.in.: codzien-
ne modlitwy chrześcijanina, modlitwy w różnych potrzebach, 
podstawowe prawdy wiary, obrzędy Mszy Świętej, Sakramenty 
(w tym przygotowanie do Spowiedzi wraz z rachunkiem sumie-
nia), litanie, droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, nowenna do ducha 
Świętego, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Godzinki, 
Różaniec, nowenna do Matki Bożej nieustającej Pomocy, mod-
litwy do świętych oraz liczne pieśni na wszystkie okresy roku 
liturgicznego.
WYd. aa, 10×14, s. 584, twarda ze złoceniami, imprimatur

KOD: 643661

Tylko
14,90 zł

KORONKA ŚW. BRYGIDY  GRATIS!

24,90

ISBN 978-83-7864-650-1Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej
i Koronka św. Brygidy 

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

ISBN 978-83-7864-650-1

Cena: 24,90 w tym 5% VAT
Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej

i Koronka św. Brygidy 

TAJEMNICA SZCZĘŚCIA

Tajemnica szczęścia
Piętnaście modlitw o Męce Pańskiej 
i koronka św. Brygidy
Św. Brygida Szwedzka pozostawiła po sobie księgę objawień, 
 podyktowanych jej przez Chrystusa, w której spisała przepo-
wiednie dotyczące Kościoła, papieży żyjących w jej czasach, 
losów państw i ówczesnych panujących oraz przyszłości 
wielu innych osób. Książka Tajemnica szczęścia została jej 
podyktowana z Krzyża, z którego cierpiący Jezus przemówił 
do św. Brygidy, obdarzając podejmujących to nabożeństwo 
wieloma obietnicami. do modlitewnika dołączamy koronkę 
z wizerunkiem owego Krzyża oraz z obliczem św. Brygidy. 
WYd. aa, 12×16, s. 48, miękka

KOD: 646501

Modlitewnik 
z Koronką

19,90
24,90 zł
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WIELKA 
KSIĘGA 

PROROCTW

Piero Mantero

Przyszłość ludzkości i świata 
w objawieniach mistyków

Jezus Książeczka z fi lmem DVD 
zrealizowany z rozmachem fi lm w reżyserii Rogera Younga 
przedstawia życie Jezusa i najważniejsze etapy misji powie-
rzonej Mu przez ojca. Twórcy fi lmu starali się przedstawić (i to 
z powodzeniem), nie tylko Boską ale i ludzką naturę zbawiciela. 
Film ten nakręcono, aby w zrozumiały sposób przemówić do 
różnych współczesnych odbiorców, także tych zagubionych 
i żyjących z dala od Kościoła. dlatego nie jest precyzyjną adap-
tacją historii Jezusa opisanej na kartach Ewangelii, lecz zawiera 
także dodatkowe wątki, które bynajmniej nie rozmywają prawdy 
o Chrystusie, lecz mogą pomóc niektórym widzom łatwiej zro-
zumieć sens Jego zbawczej misji.
Książeczka: Elite, 14×19, s. 30, twarda, fi lm: czas trwania: 174 min.

KOD: 377060

Wielka księga proroctw
najbardziej znaczące przepowiednie i proroctwa, pochodzące 
z prywatnych objawień wielu świętych, mistyków i charyzmaty-
ków, żyjących przede wszystkim w ciągu ostatnich dwóch wieków. 
Poprzez zbiór przesłań i objawień, spróbowano w tej książce 
odsłonić zasłonę wielkich przyszłych wydarzeń, przede wszystkim 
związanych z czasami ostatecznymi. Przesłanie prorockie nie jest 
znakiem wysłanym by wzbudzać strach, lecz ostrzeżeniem danym 
ludziom dobrej woli by nie umarła nadzieja.
WYd. aa, 17×24, s. 528, twarda

KOD: 646662

Koniec czasów
Apokalipsa
Nadejście Antychrysta
Trzy dni ciemności
Upadek wiary i Kościoła
Tajemnica nieprawości
Znak Krzyża na Niebie
Nowa ziemia i nowe niebo

49,90
59,90 zł

Bestseller

33 %
Rabat

19,90
29,70 zł

Dla ducha

17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

17
39,90

Benedykt XVI

Jezus z Nazaretu
Komplet 3 książek
Bestsellerowy papieski tryptyk Jezus z Nazaretu to lektura obo-
wiązkowa nie tylko dla wierzących. Benedykt XVi udowadnia, że 
nadzieja, jaką niesie Chrystus, jest źródłem naszej siły w starciu 
z współczesnymi wyzwaniami. Siła tej refl eksji leży w tym, że 
oparta na mocnych biblijnych podstawach, rzetelna historycznie 
i teologicznie, jest zarazem bardzo osobista, jako owoc we-
wnętrznej drogi autora. W nowym wydaniu dzieło Benedykta XVi 
polecamy w komplecie (3 książki w kolorowym pudełku) 
w atrakcyjnej cenie.
znaK, 14×20, s.: 180+384+320, twarda

KOD KOMPLETU: 165738

Bestseller

Su

per cena!

89,00

Oblicze Jezusa
Obraz na desce
Pan Jezus polecił włoskiemu stygmatykowi Bratu Elii 
(Eliaszowi) wykonanie fotografi i białej ściany w świątyni. 
na zdjęciu tym w cudowny sposób pojawiło się Boskie 
oblicze Jezusa. oferowany obraz jest reprodukcją wizerunku 
Chrystusa z tej cudownej fotografi i. 
Wymiary: 20×30 cm

KOD: OBR030

29,90
34,90 zł
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Kard. Konrad Krajewski

Zapach Boga
Mówią o nim: kardynał ubogich, biskup ulic i cierpienia, jał-
mużnik i „Robin Hood papieża”. 
Zapach Boga to Ewangelia przełożona przez kard. 
Krajewskiego na konkret codziennego życia. Jałmużnik papie-
ski robi to, bo uważa, że ludziom trzeba pomagać dziś, a nie 
jutro, że trzeba się dzielić tym, co mamy najdroższego! Choć 
woli pozostać w cieniu, w sposób konkretny pokazuje, czym 
jest chrześcijaństwo, bo sam na co dzień żyje Ewangelią. 
znaK, 14×20, s. 320, miękka

KOD: 058938

34,90
39,90 zł

Dla ducha

Magdalena Wolińska-Riedi

Kobieta w Watykanie
Jak żyje się w najmniejszym państwie świata
Magdalena Wolińska-Riedi, żona gwardzisty szwajcarskiego, 
jako jedna z nielicznych kobiet mieszkała za Spiżową Bramą 
przez kilkanaście lat. Teraz opowiada czytelnikom o tym, jak 
wygląda codzienne życie za murami Watykanu. odsłania za-
skakujące fakty i ciekawostki. dlaczego w Watykanie nie można 
pójść do restauracji? Jak można stracić watykański paszport? 
ile cel ma tamtejsze więzienie i czy w watykańskim mieszkaniu 
można urządzać imprezy? na te i wiele innych pytań znajdzie-
my odpowiedź w tej intrygującej książce.
znaK, 14×20, s. 366, miękka

KOD: 059003

Watykan 
od środka!

34,90
39,90 zł

60 %
Rabat

65 %
Rabat

9,90
29,90 zł

9,90
24,90 zł

Dr Michael Sabom

Światłość i śmierć
naukowe śledztwo w sprawie śmierci klinicznej – sporządzone 
na podstawie dziesiątków lat badań przez wybitnego leka-
rza, kardiologa ze szpitala w atlancie dr. Michaela Saboma. 
dr Sabom w naukowy i rzetelny sposób przedstawia relacje 
pacjentów, którzy doświadczyli śmierci klinicznej oraz podsu-
mowuje wyniki badań nad ich doznaniami. 
WYd. aa, 14×20, s. 352, miękka

KOD: 643135

Dr Maurice S. Rawlings

Za bramą śmierci
doktor Rawlings, instruktor amerykańskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego przeprowadził wnikliwe badania pacjentów, 
którzy przeżyli śmierć kliniczną. Korzystając z ich doświadczeń 
(które radykalnie zmieniły bieg jego własnego życia) oraz ze 
zgromadzonej dokumentacji medycznej dr Rawlings napisał 
znakomitą książkę, która wprowadza nas w tajemnice życia 
po śmierci.
WYd. aa, 14×20, s. 208, miękka

KOD: 643098
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54,00
154,50 zł

Wielka Kolekcja Fatimska
Komplet 5 książek

W komplecie: 
Fatima w relacjach naocznego świadka, s. 256 

Dzieci, które widziały Maryję, s. 488,

Czwarta tajemnica fatimska, s. 352

Fatimskie proroctwo o Rosji, s. 208

Anioł z Fatimy, s. 256

KOD KOMPLETU: 640264

100 zł
Oszczędzasz

Stygmatycy XX wieku
Komplet 7 książek
W komplecie:
Luisa Piccarreta. Ksiega nieba i życie w woli Bożej, s. 192

Teresa Musco. Stygmaty, objawienia, przepowiednie, s. 192

Marta Robin. Stygmaty, ofi ara, mistyka, s. 96

Teresa Neumann. Mistyczka i stygmatyczka, s. 80

Antonio Ruffi ni. Wielki stygmatyk XX wieku, s. 176

Ukrzyżowana z Valdarno. Historia Nelli Pratesi, s. 128

Siostra Józefa Menendez. Stygmaty, ofi ara, wizje…, s. 128

Każda książka: WYd. aa, 12×19, miękka

KOD KOMPLETU: 647102

Stygmatycy XX wieku

Tylko
49,90 zł

Nosili 
w sobie Rany 
Chrystusa!

Prawie 
1000 stron!

Świadectwa przywróconych do życia
Komplet 5 książek
W komplecie:
Byłem w Niebie, s. 224

Widziałam Niebo, s. 160

Moja podróż do Nieba, s. 208

Przeżyłem własną śmierć, s. 208

Życie po śmierci, s. 248

Każda książka: WYd. aa, 14×20, miękka

KOD KOMPLETU: 647140

Oni byli 
po drugiej 
stronie 
życia! 

Tylko
79,00 zł

Ponad 
1000 stron!

Dla ducha

70 %
Rabat

9,90
34,90 zł

Modlitwy, które prowadzą do Nieba
Skarbiec najważniejszych i najpotężniejszych modlitw na każdy 
miesiąc roku, zgodny z tradycją Kościoła, rokiem liturgicznym 
i zainspirowany wielowiekową pobożnością ludu Bożego. 
znajdziemy tu pobożne modlitwy, z których wiele pochodzi 
wprost z objawień prywatnych, przez które Bóg ojciec, Jezus 
Chrystus, Maryja dziewica albo święci osobiście przekazali nad-
przyrodzone obietnice. autor przedstawia historię zamieszczo-
nych tu modlitw, ich nadprzyrodzoną inspirację oraz związane 
z nimi odpusty i praktyki pobożne.
WYd. aa, 12×19, s. 480, zintegrowana

KOD: 647690
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Abby Johnson, Cindy Lambert

Nieplanowane
abby Johnson robiła zawrotną karierę. Miała wysokie stanowisko i bardzo 
dobrą pensję. i pracę inną niż wszystkie: na co dzień zajmowała się aborcją.
Co takiego wydarzyło się w życiu abby, że po pięciu latach pracy na stano-
wisku dyrektora w klinice Planned Parenthood opuściła swoje stanowisko? 
Co tak bardzo przeraziło ją, że przeszła na drugą stronę i dzisiaj walczy o ży-
cie nienarodzonych? z jakimi praktykami miała do czynienia?
Poznaj autentyczną historię kobiety, która wyszła z samego jądra ciemności! 
Myślisz, że wiesz wszystko na temat przemysłu aborcyjnego? oto przera-
żająca prawda, której nie dowiesz się z innych książek, prasy czy portali 
internetowych.
ESPRiT, 14×20, s. 304, miękka

KOD: 407107

29,90
32,90 zł

Na podstawie prawdziwej historii Abby Johnson 
powstał głośny film „Nieplanowane”!

Polskie 
mistyczki, 
które 
rozmawiały 
z Jezusem!

Ewa K. Czaczkowska

Mistyczki. Historie kobiet wybranych
Ewa K. Czaczkowska opisuje zadziwiające historie czterech 
polskich mistyczek. Czy wszystkie umiały rozeznać, co chce 
powiedzieć im Bóg? Czy wszystkie były Mu wierne? Trzy z nich 
odeszły do Pana w opinii świętości, jedna przyczyniła się do 
rozłamu w polskim Kościele…
Wanda Boniszewska. Alicja Lenczewska. Wanda Malczewska
Maria Franciszka Kozłowska (miała objawienia, które dopro-
wadziły do schizmy. założycielka Kościoła mariawitów. Watykan 
obłożył ją ekskomuniką).
znaK, 14×20, s. 384, miękka

KOD: 059461

34,90
39,90 zł

34,90
39,99 zł

Natalia Budzyńska

Ja nie mam duszy 
Sprawa Barbary Ubryk, uwięzionej zakonnicy, której 
historią żyła cała Polska
Książka jest prawdziwą opowieścią o dramacie XiX-wiecznej 
zakonnicy dotkniętej chorobą psychiczną – żyjącej w czasach, 
gdy psychiatra dopiero się rodziła, a Kościół musiał zmierzyć 
się z problemem, którego wówczas nie potrafiono rozwiązać. 
o historii Barbary Ubryk, podsycanej przez ówczesną falę 
antyklerykalizmu, dyskutowała wtedy cała Europa. Jaka była 
prawda o zakonnicy, rzekomo przetrzymywanej przez 20 lat 
w zamknięciu? 
znaK, 14×20, s. 352, miękka

KOD: 059065

Nowość

Dla ducha



Zamówienia: 

tel. 12 446-72-57, 12 446-72-58 
tel. kom.: 577-950-136
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 120 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Nieplanowane
Książeczka z filmem DVD

Jako jedna z najmłodszych dyrektorek kliniki Planned Parenthood w USA Abby Johnson była współ-
odpowiedzialna za przeprowadzenie przeszło 22 000 aborcji. Była rzeczniczką sprawy, w którą głęboko 
wierzyła. Tak było do dnia, kiedy ujrzała coś, co odmieniło ją na zawsze. 
Film „Nieplanowane” opowiada o najbardziej kontrowersyjnym i polaryzującym społeczeństwo temacie 
naszych czasów i pokazuje kulisy branży aborcyjnej w USA. To najważniejszy film w tym sporze świato-
poglądowym, także dlatego, że pokazuje dramatyczną przemianę kobiety, która od wewnątrz tworzyła 
Planned Parenthood. Wobec jej historii nikt nie pozostanie obojętny, bez względu na to, po której stro-
nie barykady się znajduje.
Książeczka: RAFAEL, 14×20, s. 24, twarda,  
Film DVD, czas: 110 min., napisy polskie, lektor polski, język oryginalny angielski

KoD: 560017

„Niemy krzyk XXI wieku” – teraz na DVD! 

Nowość

Najgłośniejszy film kinowy ubiegłego roku

29,90
34,90 zł


