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ADAM ANDRZEJ WALCZYK

WIELKA KSIĘGA OBJAWIEŃ I CUDÓW PANA JEZUSA W POLSCE
Znakomicie wydana albumowa publikacja przedstawiająca w porządku historycznym wszystkie udoku-
mentowane 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 fotografiami cudownych 
obrazów, figur, relikwii, świątyń oraz innych miejsc kultu Pana Jezusa.
Unikalne dzieło o dużych walorach edytorskich!
WYDAWNICTWO AA, 23x32, s. 240, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 643173

Album 
w obwolucie 

ze złoceniami! 

Cuda eucharystyczne
Objawienia 
Pana Jezusa
Krwawiące wizerunki
Kalwarie
Relikwie 
Męki Pańskiej

OBRAZEK
ŚW. JÓZEF
7x12 cm

PAKIET 9 KARNETÓW WIELKANOCNYCH 
z kopertami (10x15 cm). 

ŚLEDZTWO W SPRAWIE CUDÓW
WYD. AA, 14x20, s. 288, miękka

49,00
99,00

49,00
99,00

RABAT
50 %!

Oszczędzasz 

50 zł!

Wyprzedaż
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ANTONIO CLEMENTI

PASJA JEZUSA W WIZJACH 
I DOŚWIADCZENIACH 
MISTYCZNYCH 
ŚW. WERONIKI GIULIANI
Święta Weronika Giuliani (1660-
-1727), mniszka (klaryska-kapucyn-
ka), mistyczka i stygmatyczka, któ-
ra poświęciła życie uczestnictwu 
w Męce Jezusa Chrystusa. Książka 
przedstawia Mękę Chrystusa, 
widzianą przez nią w mistycznych 
wizjach i doświadczaną w nadprzy-
rodzonych przeżyciach, stygmatach 
oraz znakach męki, jakie zostały 
wyryte na jej sercu.
AA, 14x20, s. 288, miękka
KOD: 648925

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

MASSIMO OLMI 

DRZEWO ŻYCIA. TAJEMNICA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
Massimo Olmi – badacz i naukowiec specjalizujący się w historii starożytnej – w sposób 
niezwykle wiarygodny i przekonujący przedstawia pasjonujące dzieje relikwii Krzyża 
Świętego, podchodząc do tematu z zupełnie nowego punktu widzenia i omawiając go 
w sposób fascynujący zarówno dla wiernych, jak i dla sceptyków. Stając wobec wiel-
kiej tajemnicy, autor prowadzi fascynujące śledztwo na temat Krzyża Chrystusa i jego 
odnalezienia po wielu latach. Fascynujący tekst uzupełniono o liczne, barwne fotografie.
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 641780

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

WILLIAM MEACHAM

SPISEK PRZECIWKO CAŁUNOWI
To nie jest po prostu jedna z książek o Całunie Turyńskim. Jest abso-
lutnie wyjątkowa z kilku względów. Po pierwsze – jej autor nie jest 
katolikiem. Po drugie – prowadzi swoje śledztwo tylko i wyłącznie 
z punktu widzenia nauki. Po trzecie – nie waha się obnażyć rażących 
błędów i katastrofalnych w skutkach decyzji, jakie miały miejsce podczas 
badań prowadzonych nad Całunem, a które zaważyły na uznaniu go za 
nieautentyczny artefakt. A w końcu – co wcale nie jest najmniej istotnie 
– to naukowe śledztwo niekatolika doprowadziło go do przekonania, 
które żywi wielu katolików: o autentyczności płótna, na którym widnieje 
wizerunek Ukrzyżowanego. 
WYD. AA, 14x20, s. 512, miękka 
KOD: 647881

Jak zmanipulowano 
badania 
nad najsłynniejszą 
chrześcijańską 
relikwią?

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

ANDREA TORNIELLI

ŚLEDZTWO W SPRAWIE 
CAŁUNU
Czy istnieją dowody potwier-
dzające autentyczność Całunu? 
Czy Całun nosi na sobie ślady 
Zmartwychwstania? Na te i na 
wiele innych pytań odpowiada 
Autor podążając śladem historycz-
nych dokumentów, świadectw 
i badań naukowych oraz uważnej 
lektury Ewangelii.
AA, 14x21, s. 128, twarda 
KOD: K01157

9,90
24,90

9,90
24,90

RABAT
60 %!
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KS. ZBIGNIEW PYTEL

PIEŚNI WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE
53 pieśni liturgiczne o Eucharystii, Męce Pańskiej i Zmartwychwstaniu – z zapi-
sem nutowym. Barwne fotografie przedstawień Grobu Pańskiego z kościołów 
Krakowa i Małopolski!
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 112, twarda
KOD: 645849

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

JANICE BENNETT
ŚWIĘTA CHUSTA ŚWIĘTA KREW

SUDARION Z OVIEDO to starożytna zakrwawiona chusta, czczona od stuleci w Kościele 
katolickim jako prawdziwa szata pogrzebowa Jezusa. Jedna z najważniejszych relikwii 
chrześcijaństwa – od ponad 1200 lat przechowywana w katedrze w hiszpańskim mieście 
Oviedo – wzbudziła ogromne zainteresowanie, gdy naukowcy korzystający z najnowszych 
metod badawczych odkryli wiele podobieństw między Sudarionem i słynnym Całunem 
Turyńskim…
Janice Bennett prowadzi fascynujące śledztwo, poszukując odpowiedzi na podstawowe 
pytania. Czym jest owa tajemnicza relikwia? Czy to jest chusta okrywająca głowę Jezusa, 
opisana w Ewangelii św. Jana? Dlaczego Jan tak szczegółowo opisuje położenie chusty 
w grobie? I dlaczego „ujrzał i uwierzył”? 

Ta książka jest wyprawą w poszukiwaniu prawdy o chuś cie mającej, moim zdaniem, 
wielkie znaczenie dla  całego świata. Wyniki tych poszukiwań z pewnością przerosły moje 
oczekiwania.          

 Janice Bennett

WYDAWNICTWO AA, IN VERSO, FIDES ET TRADITIO, 14x21, s. 312, twarda, kolorowe ilustracje 
KOD: 881919

Sekrety Relikwii Grobu Pańskiego
Tajemnica świętej relikwii rzucającej nowe światło 
na mękę i śmierć Jezusa z Nazaretu

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!
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FATIMSKA DROGA KRZYŻOWA
Krzyż został wpisany w treść Orędzia Fatimskiego, w sposób szcze-
gólny – w wizji cierpienia niewinnych wiernych i „biskupa odzianego 
w biel”, papieża z trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej. Swój krzyż 
dźwigały Dzieci Fatimskie, a także ich rodziny. 
Wraz z Matką Bożą rozważajmy tajemnice Męki Pańskiej zawarte 
w Orędziu Fatimskim. W książce zamieszczono trzy rozważania Drogi 
Krzyżowej: z bł. Franciszkiem Marto, z bł. Hiacyntą oraz wynagradzającą 
za grzechy.
WYD. AA, 12x16, s. 112, miękka
KOD: 647331

Tajemnica 
Krzyża 

w Orędziu 
Fatimskim DROGA KRZYŻOWA 

Z MATKĄ BOŻĄ Z LOURDES
Lourdes przypomina nam o wezwaniu do świętości i potrzebie nawró-
cenia. 160. Rocznica Objawień Matki Bożej zaprasza do tego, byśmy 
podjęli decyzję życia w wierności Chrystusowi i podążali Jego śladami.  
Pomocą w odpowiedzi na wezwanie Matki Bożej z Lourdes może być 
niniejszy modlitewnik, w którym zostały zamieszczone trzy teksty: 

• Droga Krzyżowa na podstawie rozważań Benedykta XVI o Krzyżu, 
• Droga Krzyżowa według przesłania Matki Bożej z Lourdes,
• Droga Krzyżowa wyznaczana życiem św. Bernadety.

WYDAWNICTWO AA, 12x16, s. 96, miękka
KOD: 641308

BŁ. ANNA KATARZYNA EMMERICH

DROGA KRZYŻOWA
Bł. Anna Katarzyna Emmerich to słynna niemiecka mistyczka naznaczona 
stygmatami Męki Pańskiej. Beatyfikowana przez Jana Pawła II. Jej 
mistyczne wizje Męki Pańskiej, opublikowane po jej śmierci, od niemal 
dwóch wieków są światowym bestsellerem, będąc dla kolejnych 
pokoleń czytelników inspiracją do modlitwy, nawrócenia i adoracji 
cierpiącego Chrystusa. W ostatnich latach świadectwo mistyczki 
stało się jeszcze bardziej znane dzięki światowej sławie głośnego filmu 
Pasja Mela Gibsona, który został nakręcony w oparciu o wizje Anny 
Katarzyny. Droga Krzyżowa, którą oferujemy, jest wyborem fragmentów 
z mistycznych wizji błogosławionej stygmatyczki, z wykorzystaniem 
kadrów z filmu Mela Gibsona. 
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 15x21, s. 56, twarda, ilustracje w kolorze sepii
KOD: 481338

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

DROGI 
KRZYŻOWE 
ZE ŚWIĘTYM 
PAPIEŻEM

KRZYŻYK PAPIESKI W PREZENCIE!

19,90

DROGI KRZYŻOWE 
ze Świętym Papieżem

MODLITEWNIK

ISBN  978-83-7864-540-5

KRZYŻYK PAPIESKI W PREZENCIE!KRZYŻYK PAPIESKI W PREZENCIE!

19,90

ISBN  978-83-7864-540-5

DROGI 

SIEDEM ROZWAŻAŃ MĘKI PAŃSKIEJ, zaczerpniętych z wiel-
kopiątkowych nabożeństw drogi krzyżowej odprawionych pod 
przewodnictwem św. Jana Pawła II w rzymskim Koloseum.
Nowe wydanie książki znanej pod tytułem Drogi krzyżowe 
w Koloseum – z dołączonym prezentem: papieskim krzyżykiem 
w jubilerskim opakowaniu.
WYD. AA, 11x16, s. 352, miękka
KOD: 645405

KRZYŻYK PAPIESKI 
W JUBILERSKIM 
OPAKOWANIU

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

8,90
14,90

8,90
14,90

RABAT
40 %!

8,90
14,90

8,90
14,90

RABAT
40 %!
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KALWARYJSKIE STABAT MATER
Nowy przekład łacińskiego hymnu 
Stabat Mater – poetyckiej interpre-
tacji ewangelicznej sceny ukazującej 
Matkę stojącą pod krzyżem Syna. 
Przekład został barwnie zilustrowany 
motywami pasyjnymi z sanktuarium 
w Kalwarii Zebrzydowskiej.
3 KOLORY, 12x17, s. 40, twarda, koloro-
we ilustracje
KOD: 920600

8,90
14,90

8,90
14,90

RABAT
40 %!

POLSKIE KALWARIE
Wypełniony pięknymi fotografiami album prezentuje 11 polskich kalwarii – z najbardziej znaną 
Kalwarią Zebrzydowską na czele (jedyną wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).
Harmonijnie wtopione w polski pejzaż kalwaryjskie sanktuaria należą do najciekawszych 
miejsc sakralnych w naszym kraju. Natura i architektura tworzą w nich doskonałą przestrzeń 
do modlitwy, refleksji i uwielbienia Boga.
WYDAWNICTWO AA, 21x30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 646815

Wambierzyce, 
Góra św. Anny,
Piekary Śląskie, 
Katowice-Panewniki, 
Kalwaria Zebrzydowska,
Kalwaria Pacławska,
Pakość,
Wejherowo,
Kalwaria Wielewska, 
Kalwaria Warmińska 
w Głotowie, 
Tokarnia

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!
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BREVIARIUM FIDEI
WYBÓR DOKTRYNALNYCH 
WYPOWIEDZI KOŚCIOŁA
Najbardziej obszerny wybór 
oficjalnych dokumentów ko-
ścielnych – orzeczeń soborów 
i ważniejszych synodów oraz 
bulli, listów i przemówień pa-
pieskich (od czasów apostol-
skich do pontyfikatu Benedykta 
XVI). Znakomity wykład prawd 
i dogmatów wiary katolickiej.
KSW, 17x24, s. 744, miękka
KOD: 160765

49,00
89,00

49,00
89,00

RABAT
45 %!

Oszczędzasz 
40 zł!

ROZEZNAWANIE ZŁYCH MOCY
Teksty wybitnych znawców pro-
blematyki opętania na temat  
mocy ciemności i demonicznych 
pułapek (m.in. mediumiczność, 
rytuały inicjacyjne i niektóre nurty 
współczesnej muzyki). Z książki 
dowiemy się m.in. jak rozpo-
znać złe moce, jak się przed nimi 
ustrzec oraz jak odróżnić rzeczy-
wiste działania szatana od innych 
zjawisk w świecie.
AA, 12x19, s. 316, twarda
KOD: 927531

9,90
29,90

9,90
29,90

RABAT
65 %!

ABP ALBAN GOODIER

ŻYCIE DUCHOWE KATOLIKA
Dzieło abpa Goodiera wyzna-
cza właściwy kierunek myślenia 
i działania człowieka wierzącego 
oraz wskazuje drogę autentycznie 
katolickiego życia. To kompas 
dla tych, którzy się pogubili. To 
świeży powiew orzeźwienia dla 
zmęczonych i zniechęconych. 
To umocnienie dla tych, którzy 
odważnie wędrują w górę trudną 
i wąską ścieżką Chrystusa.
AA, 14x20, s. 192, miękka
KOD: 646853

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

ŚW. PROBOSZCZ Z ARS
KOMPLET 2 KSIĄŻEK!
Porady duchowe i  myśl i 
św. Jana Marii Vianneya. 
Zapraszamy do duchowej szko-
ły świętego Proboszcza z Ars!
W komplecie: Drogowskazy 
dla grzeszników, s. 240, oraz 
Św. Jan Maria Vianney Myśli 
na każdy dzień, s. 380.
AA, 12x17, twarda
KOD KOMPLETU: K06001

Cena kompletu: 

29,90
59,80

29,90
59,80

RABAT
50 %!

Cena kompletu: 
DWIE KSIĄŻKI 

W CENIE 
JEDNEJ!

29,90
59,90

29,90
59,90

RABAT
50 %!

ZŁOTY ŁAŃCUCH
Złoty łańcuch należy do najbardziej 
znanych dzieł Akwinaty. Księga obej-
muje obszerny zbiór tekstów patry-
stycznych odpowiednio powiązanych 
i uporządkowanych, tak że tworzą 
jeden wspólny komentarz do czterech 
Ewangelii. Święty Tomasz, czerpiąc 
z bogatego skarbca dokumentów 
soborowych pierwszych wieków 
chrześcijaństwa oraz z pism wschod-
nich i zachodnich ojców Kościoła, po-
zwala odkryć głębię poszczególnych 
fragmentów Ewangelii.
AA, KKK, 14x21, s. 626,  twarda  
KOD:  881452

DANTE ALIGHIERI

BOSKA KOMEDIA
Genialny poemat Dantego 
Alighieri – przedstawia wizję 
jego mistycznej wędrówki przez 
Piekło, Czyściec i Raj. Dzieło roz-
tacza proroczą wizję wiecznych 
kar, jakie czekają grzeszników 
w Piekle oraz wizję Raju jako 
miejsca wiecznego szczęścia 
dla sprawiedliwych. Arcydzieło 
literatury światowej w nowym 
przekładzie Agnieszki Kuciak.
AA, KKK, 14x21, s. 680, twarda  
KOD: 060901

29,90
59,90

29,90
59,90

RABAT
50 %!

HIERONIM SAVONAROLA

O MIŁOŚCI JEZUSA
Historycy nazywali go szaleńcem 
i fantastą. Ale naprawdę był to 
pobożny i gorliwy dominikanin. 
Chrystus wiele za mnie wycier-
piał – ostatnie słowa, które 
Savonarola wypowiedział przed 
spaleniem na stosie z wyroku 
Inkwizycji, były jego najważniej-
szym kazaniem. Niniejszy wybór 
pism tłumaczy głęboki sens tych 
słów i odkrywa święte oblicze 
Savonaroli. 
AA, KKK, 14x21, s. 228, twarda 
KOD: 060932

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

ŚW. LUDWIK Z GRANADY
PRZEWODNIK 
GRZESZNIKÓW
Arcydzieło Mistrza duchowego, 
do którego pism odwoływali 
się m.in. Teresa z Avila, Karol 
Boromeusz, Alfons Liguori, 
Franciszek Salezy, Wincenty 
á Paulo. Zawiera zachętę do 
praktykowania życia chrześcijań-
skiego przez zawierzenie Bogu, 
eliminację grzesznych skłonności 
i pielęgnowanie cnót.  
AA, 14x20 cm, s. 600, twarda
KOD: 649120

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!
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SŁYSZYCIE?
Program życia chrześcijańskie-
go dla młodych i nie tylko – 
w kazaniach i komentarzach do 
fragmentów Pisma Świętego 
czytanych w święta i uroczystości 
roku liturgicznego oraz dotyczą-
cych ważnych wydarzeń w życiu 
człowieka. 
WYD. AA, 14x20, s 128, opr. miękka 

UCHO IGIELNE
RZECZ O SAKRAMENTACH
Rekolekcje o siedmiu sakramen-
tach autorstwa o. Macieja Brauna 
– duszpasterza młodzieży i misjo-
narza w Afryce. Sprawne połącze-
nie nauczania katechizmowego i 
przykładów zaczerpniętych z co-
dziennego życia!
WYD. AA,  14x20, s 104, opr. miękka

cena kompletu:

KOD KOMPLETU: 643005

cena kompletu:

19,90
39,80

19,90
39,80

RABAT
50 %!

KOMPLET REKOLEKCYJNY
MACIEJ BRAUN
2 KSIĄŻKI W CENIE JEDNEJ!!

JAK ZOSTAĆ 
UZDROWIONYM
Książka niesie pomoc w cier-
pieniach psychicznych i towa-
rzyszących im dolegliwościach 
ciała (cierpienie spowodowa-
ne chorobą, samotność, brak 
poczucia sensu, nieuleczone 
zranienia, niszczące uzależnie-
nia, ciężkie patologie, depresja, 
strapienie, sytuacje kryzysowe) 
oraz proponuje skuteczne drogi 
uzdrowienia.
AA, 14x20, s. 448, miękka
KOD: K05038

19,90
34,90

19,90
34,90

RABAT
40 %!

O. ADAM SZUSTAK

UPOJENI BOGIEM
Autor pomaga odnaleźć cząstkę 
naszej duchowej drogi w losach 
postaci biblijnych: wojowni-
ków izraelskich ufających Bogu, 
Jonasza, Lota, Daniela, Abrahama, 
Elizeusza, Bartymeusza, Marty 
i Marii. Książka, w świetle której 
możemy bardziej dojrzale przeży-
wać ważne aspekty naszego życia 
duchowego (wierność Jezusowi, 
miłość, modlitwę, sakrament 
spowiedzi, grzech). 
FIDES 12x19, s. 88, miękka
KOD: 860242

14,00
24,00

14,00
24,00

RABAT
40 %!

FRANCISCO LUNA 

PRZEWODNIK DLA TYCH, 
KTÓRZY NIE LUBIĄ SIĘ 
MODLIĆ
Osobom znudzonym modlitwą, 
którzy potrzebują pomocnej rady, 
polecamy podręcznik dobrej mo-
dlitwy. Z książki dowiemy się, 
jak przezwyciężyć ociężałość, 
lenistwo, pokusę zniechęcenia, 
rozproszenia, rutynę oraz przygnę-
biające wrażenie, że Bóg nas nie 
słyszy, a modląc się tracimy czas.
AA, 13x19, s. 192, miękka  
KOD: 642282

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI

CIAŁO I KREW PANA
Wybór tekstów ks. bpa Zbig-
niewa Kiernikowskiego na 
temat Eucharystii, a w szcze-
gólności przyjmowania Komunii 
Świętej. Autor wyjaśnia słowa, 
gesty i znaki stosowane w li-
turgii. Omawia również temat 
udzielania wiernym Komunii 
Świętej na rękę i pod dwiema 
postaciami.
IW „IDZIEMY NA SZCZYT”, 
10x14, s. 160, miękka
KOD: 384104

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50%

TRZEBA, ABY CHRYSTUS 
PANOWAŁ
Książka o potrzebie intronizacji 
Chrystusa w życiu narodu i każdego 
z nas oraz o właściwym rozumieniu 
tego doniosłego aktu. 
Pan Jezus w szczególny sposób 
chce być naszym Królem, tego On 
sobie życzy. Polska musi w spo-
sób wyjątkowy, uroczyście ogłosić 
Pana Jezusa swym Królem przez 
intronizację i wtedy Jezus będzie jej 
błogosławił i bronił od nieprzyjaciół. 
(Sługa Boża Rozalia Celakówna).
IKONA, 11x16,  s. 168, miękka 
KOD: 461216

TRZEBA, ABY CHRYSTUS 

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50 %!

SEKRET KOBIECEJ DUSZY
PRZEWODNIK DUCHOWY 
nie tylko DLA KOBIET
Niezwykły przewodnik odkrywający 
prawdziwe sekrety kobiecej duszy.
Przewodnik zawiera też mo-
dlitwy do Ducha Świętego, do 
Matki Bożej, aniołów, św. Józefa, 
św. Rity, m.in.: o miłość i wierność 
w małżeństwie, za małżonków, 
o łaskę macierzyństwa, dla kobiet 
oczekujących dziecka, za dzieci. 
AA, 12x19, s. 192, twarda  
KOD: K01144 

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!
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KORONKA W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-724-9

Nabożeństwo 
do św. Michała 
Archanioła

Modlitewnik 19,9019,90

KORONKA W PREZENCIE!

KORONKA 
DO ŚW. MICHAŁA 

ARCHANIOŁA

NABOŻEŃSTWO 
DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 
Modlitewnik zawiera naukę 
Kościoła na temat aniołów oraz ob-
szerny zbiór modlitw za wstawien-
nictwem św. Michała Archanioła, 
m.in. Koronkę, Godzinki, dwie 
litanie, nowennę i inne tradycyjne 
modlitwy w codziennych spra-
wach. Do modlitewnika dołączono 
koronkę do św. Michała Archanioła.
AA, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 647249

KORONKA W PREZENCIE!

Nabożeństwo 
do św. Michała 
Archanioła

Modlitewnik 19,90

KORONKA W PREZENCIE!

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

NABOŻEŃSTWO 
DO ŚW. CHARBELA
Modlitewnik zawiera fragmenty 
orędzi św. Charbela, nowennę, 
litanię, modlitwy o otrzymanie 
szczególnych łask oraz ostatnią 
modlitwę św. Charbela – Ojcze 
Prawdy.
AA, 12x16, s. 64, miękka  
KOD: 643081

W PREZENCIE
 medalik 

z wizerunkiem św. Charbela
w jubilerskim opakowaniu!

KORONKA W PREZENCIE!KORONKA W PREZENCIE!

8,90
14,90

8,90
14,90

RABAT
40 %!

KOD: 647249

MODLITWY 
NA CAŁY ROK
KOMPLET 10 KSIĄŻECZEK! 
NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT, s. 64 
MODLITWY DO ŚW. JANA PAWŁA II, s. 48 
MODLITEWNIK ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. OJCA PIO, s. 64
MODLITWY ZA BLISKICH ZMARŁYCH, s. 48
DROGA KRZYŻOWA BŁ. A.K. EMMERICH, s. 64
PAPIESKI MODLITEWNIK DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, s. 64
BOŻE OBIETNICE WSPARCIA DLA UMIERAJĄCYCH, s. 64
NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA, s. 64
MODLITWY MAŁŻONKÓW I DZIECI, s. 64
NOWENNY I MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO, s. 64

KAŻDA KSIĄŻECZKA: WYD. AA, 10x14, miękka

Cena kompletu: 

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

KOD KOMPLETU: 
K06003

CUD MIŁOSIERDZIA 
MODLITEWNIK DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II

W modlitewniku m.in.: modlitwy za przyczyną św. Faustyny 
i św. Jana Pawła II, Koronka do Bożego Miłosierdzia z komentarzem 
Papieża, Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego, Litania do 
Miłosierdzia Bożego, codzienny rachunek sumienia, przygotowanie do 
Sakramentu Pokuty, modlitwy za konających i bliskich zmarłych. 
WYD. AA, 13x16, s. 128, miękka, ilustrowany, duża czcionka
KOD: 646242

PACIORKI ZE SZKŁA 
KRYSZTAŁOWEGO 
OPALIZOWANEGO

JUBILERSKIE 
OPAKOWANIE 
NA RÓŻANIEC

PACIORKI ZE SZKŁA 
KRYSZTAŁOWEGO 
OPALIZOWANEGO9,90

19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

Modlitwa

MODLITWY DO ŚW. KRZYSZTOFA
Św. Krzysztof to patron kierowców, marynarzy, żeglarzy, przewoźników, 
tragarzy, podróżnych i turystów. Zgromadzone w modlitewniku teksty 
modlitw i błogosławieństw pomagają w zwracaniu się do św. Krzysztofa 
w wielu sytuacjach życiowych związanych z drogą naszego ziemskiego 
pielgrzymowania. Znajdziemy tu m.in.: błogosławieństwo dla podróżu-
jących, rachunek sumienia dla kierowców oraz rozważania różańcowe 
w drodze. 
WYD. AA, 12x16, s. 64, miękka 
KOD: 641056

 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

ISBN 978-83-7864-105-6

Modlitewnik

MODLITWY 
do św. Krzysztofa

MODLITWY DO ŚW. KRZYSZTOFA

 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

Do modlitewnika dołą-
czono srebrny medalik. 
Na awersie medalika wi-
zerunek św. Krzysztofa, 
na rewersie znak auta i na-
pis: „Jedź bezpiecznie”.
Srebro próby 925, waga: 
1,7 g, średnica 16 mm.

MODLITWY DO ŚW. KRZYSZTOFAMODLITWY DO ŚW. KRZYSZTOFA

Medalik 
ze srebra 

 SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE! SREBRNY MEDALIK W PREZENCIE!

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!
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O. JACQUES LUIS MONSABRÉ OP

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE 
Z TRADYCJI KATOLICKIEJ
Zbiór 7 medytacji do wszyst-
kich czterech części Różańca 
Świętego! Tajemnice radosne, 
bolesne i chwalebne zostały opra-
cowane przez o. Monsabré’a, 
a tajemnice światła uzupełniono 
współcześnie. Tematy medytacji: 
życie Jezusa, życie Maryi, intencje 
osób będących w potrzebie, akty 
miłości w Różańcu Świętym, 
słowo Boże, dar Eucharystii oraz 
praktyczne owoce modlitwy 
różańcowej.
AA, 14x20, s. 496, zintegrowana
KOD: 649335

23,90
39,90

23,90
39,90

RABAT
40 %!

DO SUKCESU ŻYCIOWEGO 
PRZEZ RÓŻANIEC I MODLITWĘ
Co robić, aby nasze modlitwy 
były skuteczne? 
Podręczny modlitewnik – po-
moc w osią gnięciu prawdziwego 
sukcesu życiowego, czyli życia 
w bliskości i przyjaźni z Bogiem. 
Zawiera 66 modlitw, wśród nich: 
egzorcyzmy, modlitwy do Ducha 
Świętego, 15 litanii, liczne koron-
ki, nowenny, suplikacje i modlitwy 
w różnych intencjach. 
AA, 12x17, s. 96, miękka  
KOD: K01031

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50 %!

Modlitwa

ROZWAŻANIA POGRZEBOWE
W modlitewniku znajdziemy m.in: 
obrzędy pogrzebu katolickiego, 
rozważania pogrzebowe oparte 
na tekstach Pisma Świętego, 
tradycyjne modlitwy, nabożeń-
stwa i praktyki pobożnościowe 
odprawiane w intencji zmarłych 
(m.in. Msze św. gregoriańskie, 
odpusty, wypominki, modlitwy 
o dobrą śmierć, litanię i koronkę 
za zmarłych itp.) oraz wybór pieśni 
pogrzebowych.
WYD. M, 12x18, s. 96, miękka
KOD: 959406

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50 %!

MODLITWY ZA BLISKICH 
ZMARŁYCH
Skarbiec modlitw za zmarłych 
– przede wszystkim za naszych 
bliskich oraz tych, którzy szcze-
gólnie potrzebują naszej modlitwy. 
W książeczce m.in. litania, koronka 
i nowenna za zmarłych oraz modli-
twy: za zmarłego w dniu śmierci 
lub pogrzebu, w rocznicę śmierci, 
o uwolnienie duszy od grzechów 
i kar, za zmarłych rodziców, za 
poległych żołnierzy, o szczęśliwą 
śmierć i inne.
WYD. AA, 10x14, s. 48, miękka
KOD: 640448

MODLITWY ZA BLISKICH 

1,90
3,90

1,90
3,90

RABAT
50 %!

TRZYDZIESTODNIOWE 
NABOŻEŃSTWO 
DO ŚW. JÓZEFA
Zawiera zestaw modlitw przezna-
czonych do codziennego odmawia-
nia w ramach trzydziestodniowego 
nabożeństwa. Oprócz tego w mo-
dlitewniku zamieszczono Nowennę 
do św. Józefa oraz modlitwy m.in. 
o dobrego męża (dobrą żonę), 
o uproszenie cnoty czystości, za 
rodzinę, o dobrą śmierć.
AA, 10x14, s. 64, miękka
KOD: 927814

1,90
3,90

1,90
3,90

RABAT
50 %!

ZE ŚWIĘTYM JÓZEFEM 
W NOWE TYSIĄCLECIE
Książeczka, która zawiera modli-
twy i litanie do św. Józefa, między 
innymi: ofiarowanie siebie św. 
Józefowi, modlitwę w różnych 
potrzebach, litanię i nowennę do 
św. Józefa, wezwania i rozmyśla-
nia o św. Józefie.
AA, 11x15, s. 28, miękka
KOD: 881247

2,90
4,90

2,90
4,90

RABAT
40 %!

MIESIĄC 
DLA ŚW. JÓZEFA
MODLITWY 
I NABOŻEŃSTWA
W Roku Świętego Józefa proponujemy konkretną pomoc w rozwijaniu 
więzi z tym Przemożnym Patronem. Modlitewnik zawiera nabożeństwo 
przeznaczone na 31 dni, Litanię, Nowennę w szczególniejszych potrzebach 
oraz inne tradycyjne modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa. Na każdy 
dzień miesiąca przewidziano krótkie rozważanie jednej z cnót św. Józefa, 
konkretne postanowienie do wcielenia w życie, akt strzelisty oraz przykład 
wstawiennictwa św. Józefa.  
WYDAWNICTWO AA, 12x16, s. 64, miękka
KOD: 641469 

srebrny medalik 
św. Józefa 

24,90

w PrezenCie

miesiąC 
dla św. Józefa 

ISBN 978-83-7864-146-9

19,90
24,90

Medalik ze srebra 

próby 925

ie

dla św. Józefa
14,90

24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!Do modlitewnika 

dołączamy 
srebrny medalik 

z wizerunkiem 
św. Józefa.
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Tajemnice Maryi

MOJE NIEPOKALANE SERCE 
ZWYCIĘŻY
W książce: Waleczna Hetmanka; 
Cud Niepokalanej pod Lepanto; 
Matka Boża doradza pod Chocimiem; 
Królowa z Jasnej Góry; Sobieski 
gromi Turków w imię Maryi; Wiek 
pełen cudów; „Cud nad Wisłą”; 
Rycerz Niepokalanej; Proroctwo 
prymasa A. Hlonda; Maryjny Prymas 
Tysiąclecia; Cały Twój, Maryjo;  Anatol 
Kaszczuk – polski Bartolo Longo; 
Wielka obietnica Fatimy.
IKONA, 11x16,  s. 152, miękka 
KOD: 647446

PRZED FINAŁEM
W książce: Dlaczego w Portugalii?; 
Rok 1917; Widzenie Anioła Pokoju; 
Rozpoczynają się objawienia; 
Piekło, rewolucja, wojna; Cud 
słońca; Zanim odeszli z tego 
świata; Kolejne objawienia Łucji; 
Duchowość objawień fatimskich; 
Wprowadzać pokój; Wynagradzać 
cierpieniem; Żyć duchem umar-
twienia i pokuty; Zjednoczyć się 
z Jezusem w Komunii św.; Modlić 
się różańcem.
IKONA, 11x16,  s. 152, miękka 
KOD: 647347

ZAMACH W GODZINIE 
MARYI
W książce: Boży plan z fatimskie-
go orędzia; Najpierw o nadziei; 
Wojna komunistów z Bogiem; 
Na progu śmierci; Dziękczynna 
pielgrzymka; Zawierzenie Rosji 
i świata; Jej zwycięstwo; 
Pomniejszyć zasługi Papieża; Dar 
cierpienia; Co z nawróceniem 
Rosji?; Kiedy ustąpią „błędy 
Rosji”?
IKONA, 11x16, s. 152, miękka 
KOD: 647378

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50 %!

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50 %!

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50 %!

RÓŻANIEC FATIMSKI 
ZE ŚW. JANEM PAWŁEM II
Św. Jan Paweł II, który był wielkim 
orędownikiem modlitwy różańco-
wej, do odmawianych od wieków 
tajemnic radosnych, bolesnych 
i chwalebnych dołączył tajemni-
ce światła. W książce zamieszczo-
no rozważania do wszystkich 20 
tajemnic Różańca Świętego oparte 
na nauczaniu św. Jana Pawła II, 
ze szczególnym nawiązaniem do 
objawień Matki Bożej w Fatimie. 
IKONA, 11x16,  s. 152, miękka 
KOD: 647453

RÓŻANIEC FATIMSKI 

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50 %!

ZAWIERZYĆ POLSKĘ 
KRÓLOWEJ
Uroczyste akty zawierzeń i ślubo-
wań narodu polskiego Matce Bożej 
stanowią bardzo ważny element 
naszej pobożności, a zarazem przy-
należą do polskiej historii i kultury. 
(…) W niniejszej książeczce posta-
rałem się ułożyć te najważniejsze 
„spotkania” z Matką Bożą w histo-
ryczny ciąg, aby na końcu zapytać: 
dlaczego (…) nie uczyniliśmy tego 
w roku 1989, u progu naszej wol-
ności? (Czesław Ryszka)
IKONA, 11x16,  s. 176, miękka 
KOD: 647699

ZAWIERZYĆ POLSKĘ 

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50 %!

WINCENTY ŁASZEWSKI

7 DNI FATIMY
Siostra Łucja stwierdziła, że na 
pełne i bezapelacyjne zwycięstwo 
serca Maryi musimy czekać sie-
dem długich dni od Cudu Słońca 
w Fatimie. Dodała, że w momen-
cie, w którym wypowiada te sło-
wa, znajdujemy się w trzecim dniu 
fatimskim. Jak rozumieć fatimskie 
przesłanie w świetle nowych ob-
jawień i współczesnych znaków?
FRONDA, 12x19, s. 176, miękka
KOD: 791466

WINCENTY ŁASZEWSKI

CZWARTY WIZJONER Z FATIMY
Mimo, iż osobiście nie dostąpili-
śmy łaski oglądania czy słuchania 
głosu Maryi, to Ona nieustannie 
przynagla nas do głębszego roze-
znawania Jej orędzia oraz do kon-
sekwentnej realizacji wymagań, 
jakie przed nami stawia. W ten 
sposób każdy z nas może stać 
się czwartym wizjonerem z Cova 
da Iria.
FRONDA, 12x19, s. 160, miękka
KOD: 791480

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

WINCENTY ŁASZEWSKI 

FATIMA. STULETNIA TAJEMNICA
Tajemnice objawień fatimskich 
nadal fascynują i skłaniają do sta-
wiania intrygujących pytań: Jaka 
jest treść orędzia fatimskiego? 
Jakich wydarzeń historycznych 
dotyczy? Jakie tajemnice jeszcze 
skrywa? Odpowiedzi ukryte są 
w starannie gromadzonej i rzetelnie 
badanej dokumentacji fatimskiej, 
którą Autor szeroko omawia w tej 
fascynującej książce.
FRONDA, 15x23, s. 320, miękka
KOD: 790339

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!
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TAJEMNICE OBJAWIEŃ 
CUDOWNEGO MEDALIKA
Cudowny Medalik został „zaprojektowany” przez Matkę Bożą, która 
w 1830 roku objawiła się w Paryżu siostrze Katarzynie Labouré. Piękny 
album, który gorąco polecamy czytelnikom, opowiada o tajemnicach 
zawartych w obrazach przekazanych przez Maryję, a znajdujących się 
na awersie i rewersie Cudownego Medalika. Fascynująca opowieść – 
wzbogacona o piękne ilustracje – wprowadza nas w tajemnice paryskich 
objawień. 
WYD. AA, 21x30, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 644057

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

Tajemnice Maryi

JEAN-BAPTISTE ESTRADE

LOURDES W RELACJACH 
NAOCZNEGO ŚWIADKA
Jean-Baptiste Estrade – kierownik urzędu podatkowego w Lourdes 
– początkowo był bardzo sceptycznie nastawiony do objawień. Bóg 
sprawił, że stał się świadkiem ekstazy Bernadety 23 lutego 1858 roku. 
Pod wpływem tego, co zobaczył, przeżył głębokie nawrócenie… Od 
tego czasu stał się gorliwym głosicielem kultu Niepokalanego Poczęcia. 
Był świadkiem większości objawień, m.in. z 25 lutego, kiedy to miało 
miejsce odkrycie źródła wody, dzięki której wielu chorych otrzymuje 
łaskę uzdrowienia. Wspierał Bernadetę wobec doświadczanych przez 
nią szyderstw, oskarżeń i prześladowań. Dokładnie notował słowa przez 
nią przekazywane oraz wydarzenia, których był świadkiem. Na prośbę 
duchownych zdecydował się opublikować te notatki. Jego książka 
doczekała się we Francji prawie trzydziestu wydań!
WYD. AA, 14x20, s. 336, miękka, cz.b. fotogra� e
KOD: 641421

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

BŁ. BARTOLO LONGO 
I TAJEMNICE MATKI BOŻEJ 
Z POMPEJÓW
Biografia bł. Bartolo Longo,który 
przeszedł drogę nawrócenia, 
by całkowicie oddać się Maryi. 
Dzięki jego działalności na ruinach 
Pompejów (pogańskiego miasta 
dotkniętego kataklizmem) powsta-
ło najważniejsze na świecie miej-
sce kultu Matki Bożej Różańcowej, 
przyciągające nieustannie rzesze 
pielgrzymów. 
AA, 14x20, s. 560, twarda
KOD: 649854

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI
Książka o Maryi, która sama 
wybrała nasz kraj za swo-
je królestwo, objawiając się 
włoskiemu jezuicie Juliuszowi 
Mancinellemu jako Królowa Polski 
(w 1608 r. w Neapolu, a w 1610 
r. w Krakowie). Przedstawia także 
niezwykłe dzieła Maryi w historii 
naszej ojczyzny wskazując, jak 
przez wieki ratowała Ona Polskę 
przed niebezpieczeństwami i po-
magała jej podnosić się z upadków.
AA, 14x20, s. 192, miękka, cz.-b. 
fotogra� e
KOD: 647652

9,90
24,90

9,90
24,90

RABAT
60 %!

ŁZY MARYI NAD POLSKĄ
Autor przedstawia prawie pięćdziesiąt historii płaczących wizerunków 
Maryi na terenie Polski, z różnych okresów naszej historii. Porusza 
różne zagadnienia, m.in. wyjaśnia symbolikę znaków oraz sens nad-
przyrodzonych zjawisk towarzyszących omawianym przypadkom, 
przede wszystkim prywatnych objawień. W bogato ilustrowanej 
książce zamieszczono fragmenty licznych dokumentów: protokołów 
obrad kościelnych komisji, biskupich dekretów, zeznań świadków, 
starodruków. Przedstawiono również historię każdego wizerunku, 
historyczne miejsca jego przechowywania i dzieje kultu.  
WYD. AA, 17x24, s. 256, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 642800

Płaczące wizerunki Matki Bożej

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!
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Święci

KWIATKI MATKI TERESY 
Z KALKUTY
Żywe słowa Matki Teresy, Myśli, 
refleksje, przemówienia, opo-
wieści i anegdoty – opracowane 
w sposób podobny do Kwiatków 
św. Franciszka. 
AA, IN VERSO, 14x21, s.224, twarda

MATKA TERESA Z KALKUTY
AUTOBIOGRAFIA
Opowieść o życiu Matki Teresy 
zrekonstruowana na podstawie  jej 
wywiadów, medytacji i słów skie-
rowanych do Misjonarek Miłości 
oraz ludzi z całego świata.
AA, 14x21, s. 384, twarda

KOMPLET 2 KSIĄŻEK
MATKA TERESA Z KALKUTY

W komplecie:

Cena kompletu: 

KOD KOMPLETU: 
K01303

Do kompletu książek o Matce Teresie dołączono film fabularny na 
płycie DVD o świętej z Kalkuty z kolekcji „Ludzie Boga”.
Czas trwania: 180 min., polski lektor, polskie napisy

W komplecie:
K01303

42,00
84,80

42,00
84,80

RABAT
50 %!39,90

89,70

39,90
89,70

RABAT
55 %!

Oszczędzasz 
50 zł!

Oszczędzasz 
42 zł!

ŚWIADECTWA O ŚWIĘTYM OJCU PIO
KOMPLET 3 KSIĄŻEK 
KOD KOMPLETU:

 644866

Łącznie ponad 
800 stron!

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
Każda książka: 
WYDAWNICTWO AA, 14x20, miękka

KSIĘGA WIELKICH 
ŚWIĘTYCH 
I ZAŁOŻYCIELI
Monumentalny, znakomicie ilustrowany album o wielkich postaciach ducho-
wości katolickiej. Znajdziemy w nim ponad 100 sylwetek wielkich świętych 
i założycieli. Wśród nich m.in.: Najświętsza Maryja Panna oraz święci: Józef, 
Jan Chrzciciel, Piotr i Paweł, Augustyn, Benedykt, Cyryl i Metody, Antoni 
Padewski, Tomasz z Akwinu, Katarzyna ze Sieny, Rita z Cascii, Ignacy Loyola, 
Teresa z Avila, Jan od Krzyża, Franciszek Salezy, Ludwik Maria Grignion de 
Montfort, Proboszcz z Ars, Charbel, Bernadetta Soubirous, Teresa z Lisieux, 
Ojciec Pio oraz wielu innych. Są tu również polscy święci: Stanisław ze 
Szczepanowa, Stanisław Kostka, Rafał Kalinowski i Siostra Faustyna. Album 
jest pełen barwnych ilustracji: fotografii, reprodukcji dzieł sztuki i map. 
JEDNOŚĆ, 24x32, s. 260, twarda z obwolutą ze złoceniami, kolorowe ilustracje 
KOD: 425742

39,90
115,00

39,90
115,00

RABAT
65%!

Oszczędzasz 
75 zł!

FRANCIS TROCHU

PROBOSZCZ Z ARS
ŚWIĘTY JAN MARIA VIANNEY
Najlepsza i najobszerniejsza bio-
grafia świętego Proboszcza z Ars! 
Od czasów kleryckich żyłem pod 
wrażeniem postaci Proboszcza 
z  Ars, zwłaszcza po lekturze 
książki ks. Trochu. 

św. Jan Paweł II
AA, KKK, 15x21, s. 416, twarda 
z obwolutą, kolorowe fotogra� e 
KOD: K01127

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA
JAROSŁAW SZAREK

JESTEM ŚWIĘTY ANDRZEJ 
BOBOLA. ZACZNIJCIE MNIE CZCIĆ!
Fascynująca opowieść o „niezwycię-
żonym bohaterze Chrystusowym”, 
zamęczonym w okrutny sposób 
przez Kozaków świętym jezuicie, 
który zapomniany po śmierci, sam 
upomniał się o swój kult, obiecując 
swoje wstawiennictwo i opiekę 
w najtrudniejszych sprawach dla 
Polski i Polaków. Dzieje jego kultu i re-
likwii związane są z najważniejszymi 
wydarzeniami w naszej historii…  
AA, 14x20, s. 192, miękka
KOD: 643852

JOANNA WIELICZKA-SZARKOWA

9,90
24,90

9,90
24,90

RABAT
60 %!
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Scenariusz: Maciej Bodasiński, 
Marek Wlezień

Realizacja: Maciej Bodasiński, 
Lech Dokowicz

Zdjęcia: Lech Dokowicz
Montaż: Marek Wlezień
Muzyka: Michał Lorenc
www.fi lmobasi.pl
© 2009
Czas trwania: 31 min.

Basia

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

szelkie inne prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprz
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Świadkowie Świadectwa

PETER SEEWALD 
BENEDYKT XVI. PORTRET 
Z BLISKA
Droga Josepha Ratzingera do 
urzędu Piotrowego, dokład-
nie udokumentowana, pisana 
z wrażliwością na treść jego 
nauczania. Wydanie uzupełniono 
o obszerne kalendarium pontyfika-
tu Benedykta XVI. 
AA, 15x21, s. 350, 
oprawa twarda z obwolutą
KOD: K05037 

23,90
39,90

23,90
39,90

RABAT
40 %!

FRANÇOIS DABEZIES

ROZMOWY Z LUDŹMI, 
KTÓRZY SPOTKALI JEZUSA
Książka zawiera rozmowy 
z jedenastoma osobami, które 
w szczególnych i niezwykle 
dramatycznych momentach 
swojego życia realnie, wręcz 
namacalnie doświadczyły 
spotkania z Jezusem. 
AA, 14x20, s. 208, miękka
KOD: 648017

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

MIŁOŚĆ NIE ZNA GRANIC
Zapiski Erzsébet Galgóczy, węgier-
skiej katoliczki, która przez 42 lata 
trwała w doświadczeniu choroby, 
przyjęła i nosiła na swoim ciele 
widoczne znaki męki Chrystusa – 
stygmaty. Fascynująca historia mi-
styczki żyjącej w trudnych czasach, 
gdy Węgry zanurzone były najpierw 
w mroku wojen, a potem w cho-
rej rzeczywistości ateistycznego 
komunizmu.
AA, 14x20, s. 272, miękka
KOD: 645207

9,90
29,90

9,90
29,90

RABAT
65 %!

KRWAWIĄCE DŁONIE
Niezwykłe wydarzenia z życia 
osób żyjących w odległych 
wiekach i ludzi nam współcze-
snych: cuda eucharystyczne, 
stygmaty, ciała nieulegające 
rozkładowi po śmierci, zja-
wiska lewitacji i bilokacji, dar 
języków, wizje, objawienia, 
cudowne obrazy, płaczące 
figury. Niektóre z opisanych tu 
cudów nadal trwają!
AA, 14x20, s. 192, miękka
KOD: K05027

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

HAKERZY
Życie chrześcijanina to życie ta-
jemnicami wiary. Żeby nimi żyć, 
trzeba próbować te tajemni-
ce odkryć, przeniknąć, złamać. 
Książka o. Szymkowiaka jest 
właśnie próbą „łamania kodów”: 
odkrywania tajemnic wiary i życia 
w Chrystusie. Przedstawia też 
świadectwa osób, które osobiście 
doświadczyły mocy Chrystusa, 
także w sytuacjach granicznych… 
AA, 13x19, s. 128,  miękka
KOD: 642046

HAKERZYW JASKINII BESTII
OPOWIEŚCI O EGZORCYZMACH
Świadectwo człowieka, 
który rozmawiał 
z szatanem! 
Prawdziwe historie  opowiedzia-
ne przez Arrigo Muscio, który 
był pomocnikiem egzorcysty 
i osobiście uczestniczył w spra-
wowanych przez niego rytuałach.
AA, 14x20, s. 320, twarda
KOD: 927500

17,90
29,90

17,90
29,90

RABAT
40 %!

MAŁGORZATA I TOMASZ TERLIKOWSCY

ŻYCIE DLA ŻYCIA
Poruszające historie młodych matek, 
kobiet dzielnych i mężnych, które 
w trudnych sytuacjach, mimo aborcyj-
nej propagandy, wybrały życie swoich 
dzieci, a gdy trzeba – nawet oddały za 
nie własne. Do książki dołączamy płytę 
DVD z filmem dokumentalnym o Basi, 
u której w 4. miesiącu ciąży zdiagno-
zowano nowotwór oraz o jej dziecku 
ocalonym dzięki miłości rodziców.
AA, 14x20, s. 208, miękka
KOD: 644811

Scenariusz: Maciej Bodasiński, 

Realizacja: Maciej Bodasiński, 

Zdjęcia: Lech Dokowicz
Montaż: Marek Wlezień
Muzyka: Michał Lorenc
www.fi lmobasi.pl
© 2009
Czas trwania: 31 min.
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19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

FRANCO BUCARELLI

PAMIĄTKI CIERPIENIA 
JANA PAWŁA II
Franco Bucarelli przedstawia nie-
zwykłe przedmioty związane z zama-
chem na Jana Pawła II 13.05.1981 
(pistolet Alego Agcy, zakrwawiona 
sutanna papieska oraz łóżko, na 
którym papież wracał do zdrowia 
w Poliklinice Gemelli). Powraca 
do zamachu na Placu św. Piotra 
śledząc krok po kroku wydarzenia 
tego pamiętnego czasu odkrywając 
nieznane fakty i wskazując na ślady 
nadprzyrodzonych Bożych interwen-
cji, które uratowały papieżowi życie.
AA, 13x19, s. 80, miękka, 
KOD: 645535

FRANCO BUCARELLIFRANCO BUCARELLI

3,50
14,90

3,50
14,90

RABAT
75 %!

3,50
14,90

3,50
14,90

RABAT
75 %!
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JAROSŁAW SZAREK

1920. PRAWDZIWY CUD 
NAD WISŁĄ
Przebieg dramatycznych wy-
darzeń poprzedzających bitwę 
warszawską w 1920 roku. 
Prawdziwa historia sowieckiej 
agresji odzwierciedlona w po-
stawach Polaków, działaniach 
polityków i bierności Zachodu. 
Jak w tej skrajnie niekorzyst-
nej sytuacji udało się ocalić 
niepodległość? 
AA, 14x20, s. 496, twarda, zdjęcia 
czarno-białe 
KOD: 641490

29,90
49,90

29,90
49,90

RABAT
40 %!

NIEZATAPIALNI 
I ŁÓDŹ PODWODNA
Pasjonująca opowieść o losach 
bohaterskiej rodziny Rodowiczów 
oraz o ich warszawskim domu przy 
ul. Fortecznej 4, w którego piwnicy 
podczas okupacji znajdowała się 
„Łódź Podwodna” – najnowocze-
śniejsza konspiracyjna radiostacja 
Polski Podziemnej. Komfortowo 
urządzona, znakomicie ukryta. 
Niezatapialna. Niemcy poszukiwali 
jej bezskutecznie…
FRONDA, 16x22, s. 304, opr. zin-
tegrowana, cz.-b. i kolorowe 
ilustracje
KOD: 791305

19,90
44,90

19,90
44,90

RABAT
55 %!

POD CZERWONĄ OKUPACJĄ
Adam Macedoński w rozmowie 
z Anną Zechenter
Pasjonujący wywiad-rzeka Adama 
Macedońskiego (patrioty, założy-
ciela Komitetu Katyńskiego, artysty 
plastyka, pieśniarza, poety) to opo-
wieść o naszej najnowszej historii, 
począwszy od sowieckiej okupacji 
Lwowa i Kresów, poprzez okupację 
hitlerowską, ponowne wejście 
Sowietów, komunistyczną niewolę, 
walkę o wolność i prawdę, aż po 
katastrofę Smoleńską. 
AA, 14x20, s. 448, miękka, 
zdjęcia, kolorowe gra� ki 
KOD:  643289

9,90
29,90

9,90
29,90

RABAT
65 %!

9,90
29,90

RABAT
60 %!

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 trudna 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, 14x20, s. 496, twarda, fotogra� e
KOD: 648529

9,

CZARNA KSIĘGA PRL

BESTSELLER

Wyróżnienie Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

FENIKS 2016
w kategorii historycznej

60 %!

9,
29,90

9,
29,9029,90

RABAT
60 %!

24,90
49,90

24,90
49,90

RABAT
50 %!

RESORTOWE DZIECI
POLITYCY
Rzecz o polskich politykach, któ-
rych życiorysy i kariery korze-
niami sięgają PRL. Wielu z nich 
wykorzystało wpływy i koneksje 
uzyskane w poprzednim systemie, 
aby osiągnąć wysoką pozycję 
w dyplomacji, polityce, biznesie, 
nauce. Ponad 700 stron twardych 
danych; historii, powiązań, dat, 
liczb i dokumentów. 
ZYSK I S-KA, 14x20, s. 720, miękka
KOD: 790995

29,90
59,90

29,90
59,90

RABAT
50 %!

Historia Polski

LISTY O KRESACH
Ks. Tadeusz Pater skupia wokół 
siebie ludzi, którzy pomagają mu 
w propagowaniu wiedzy o historii 
i zabytkach kresowych oraz biorą 
udział w pracach na rzecz Kresów 
Wschodnich, dawniej integralnej 
części naszego kraju. Te wspólne 
doświadczenia opisał starannie 
w książce Listy o Kresach.  
AA, 17x24, s. 574, miękka
KOD: 36834X

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

KOD:  643289

DZIEWCZYNY Z KONSPIRY
Bohaterkami tej książki są działaczki 
polskiej opozycji demokratycznej, 
z „Solidarności” oraz z innych 
organizacji, dzięki którym dokonała 
się w Polsce przemiana ustrojowa. 
Zbierały informacje, redagowały, 
drukowały, rozwoziły, organizowały 
pomoc, ukrywały opozycjonistów. 
Doskonale zdawały sobie sprawę 
z ryzyka i podejmowały je z pełną 
świadomością. Do dziś często 
pozostają niedocenione…
FRONDA, 17x24, s. 384, 
zintegrowana
KOD: 613198

9,90
39,90

9,90
39,90

RABAT
75 %!
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Historia Polski i świata

ATLAS 
HISTORII POLSKI
Atlas historii Polski to nie jest zwykły atlas. To kompendium przedstawiające dzieje Polski 
od początków państwa polskiego aż po czasy współczesne. W przystępny i przejrzysty 
sposób przekazuje najistotniejsze informacje dotyczące historii naszego kraju, które 
każdy młody czytelnik powinien znać. W atlasie – oprócz kolorowych map – znajdują 
się opisy wydarzeń politycznych 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 powszechnej. Dzięki 
temu łatwo można zorientować się, co działo się w tym samym czasie w Europie i na 
świecie. Przedstawiając najważniejsze wydarzenia w porządku chronologicznym atlas 
może być świetną pomocą do nauki historii.
MARTEL, 21x30, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 222886

ATLAS 

29,90
49,99

29,90
49,99

RABAT
40 %!

ATLAS HISTORII ŚWIATA
Atlas historii świata to niezwykłe kompendium przedstawiające dzieje naszego globu przez 
pryzmat rozwoju kultur, społeczeństw, państw i narodów, od zarania dziejów po czasy 
współczesne. Prezentuje dynamiczną, kolorową mozaikę osiągnięć i dokonań ludzi żyjących 
na wszystkich kontynentach. Książka została podzielona na dziewięć chronologicznych 
rozdziałów, z których każdy w prosty i rzeczowy sposób omawia najdonioślejsze wyda-
rzenia opisywanych czasów. Barwnie ilustrowana książka obfituje w biogramy wybitnych 
postaci. Każdy rozdział zawiera wiele ciekawostek z różnych dziedzin, a także zestawienia 
najważniejszych dat. Atlas może być świetną pomocą do nauki historii uzupełniającą 
wiedzę pochodzącą z podręczników.
MARTEL, 21x30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 222831

29,90
49,99

29,90
49,99

RABAT
40 %!
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HILAIRE BELLOC

HEREZJA REFORMACJI
Prawdziwe oblicze reformacji!
Hilaire Belloc odsłania przed nami 
przyczyny i kulisy wielkiego dra-
matu początków reformacji, który 
wstrząsnął ówczesnym światem. 
Belloc ujawnia prawdziwe oblicze 
protestantyzmu. Reformację (za-
początkowaną wystąpieniem Lutra 
w przeddzień Wszystkich Świętych 
roku 1517) przedstawia jako jedno 
z największych zagrożeń cywilizacji 
europejskiej.
AA, 14x20, s. 252, miękka
KOD: 648574

HILLAIRE BELLOC

WIELKIE HEREZJE
Arianizm, islam,  albigensi, 
re fo rmac ja  i  nowożytne 
antychrześcijaństwo.
Książka Belloca daje możliwość 
zrozumienia mechanizmów, któ-
re doprowadziły do obecnego 
stanu zachodniej cywilizacji oraz 
spojrzenia na rozgrywające się 
dziś wydarzenia okiem kogoś, 
kto żyjąc na początku XX wieku 
widział znacznie więcej niż nieje-
den współczesny ekspert.
AA, 14x20, s. 224, miękka
KOD: 645016

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

JAK KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
OCALIŁ ZACHODNIĄ 
CYWILIZACJĘ
Pasjonująca opowieść o is-
lamskiej agresji na Europę, 
powstrzymanej w niezwykły-
chokolicznościach. Przeczytamy 
w tej książce o cierpieniu mi-
lionów chrześcijańskich rodzin 
na okupowanych ziemiach, 
poznamy tragiczny upadek 
Konstantynopola, dowiemy się 
o okolicznościach zwycięstw 
pod Lepanto i Wiedniem.
AA, 14x20, s. 288, miękka 
KOD: 642084

JAK KOŚCIÓŁ KATOLICKI 

9,90
29,90

9,90
29,90

RABAT
65 %!

JAK KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
ZBUDOWAŁ ZACHODNIĄ 
CYWILIZACJĘ
Znakomita publikacja o tym, jak 
Kościół katolicki wpłynął na oca-
lenie skarbów kultury antycznej, 
tworzenie nowych dzieł sztuki, po-
wstanie uniwersytetów i szpitali, 
początki rozwoju nauki i gospodarki 
wolnorynkowej, humanistyczny 
kształt zachodniego prawodaw-
stwa oraz inne dobra, jakie dziś 
oferuje nam zachodnia cywilizacja.
AA, 14x20, s. 276, miękka
KOD: 646976

JAK KOŚCIÓŁ KATOLICKI 

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

TOMASZ P. TERLIKOWSKI

HEREZJA KARDYNAŁÓW
Tomasz Terlikowski podejmuje 
temat nowej herezji zainicjowanej 
przez grupę wpływowych zachod-
nich hierarchów – wymierzonej 
przede wszystkim w prawdę 
o nierozerwalności małżeństwa. 
Głównymi postaciami tej inicja-
tywy stali się niemieccy kardyna-
łowie Walter Kasper i Reinhard 
Marx, co uzasadnia nazwanie jej 
„herezją kardynałów”.
AA, 14x20, s. 304, miękka
KOD: 642213

9,90
29,90

9,90
29,90

RABAT
65 %!

TOMASZ P. TERLIKOWSKI

KOŃ TROJAŃSKI 
W MIEŚCIE BOGA
PÓŁ WIEKU PO SOBORZE…
Kto szkodzi Kościołowi?
Tomasz Terlikowski o teologach 
zbuntowanych przeciw doktrynie, 
o kryzysie w szeregach kapła-
nów, o homoseksualnej „bombie” 
w Kościele, o szokujących ekspe-
rymentach liturgicznych, o podwa-
żaniu istnienia piekła i szatana oraz 
o innych kontrowersjach.
AA, 14x20, s. 232, miękka
KOD: 640646

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

OCALENIE DLA ŚWIATA
CUDA, KTÓRE ZMIENIŁY 
BIEG HISTORII!
Fascynująca podróż w czasie 
poprzez wydarzenia, które za-
ważyły na losach świata (m.in. 
bitwy pod Tours i pod Lepanto, 
krucjaty, rewolucje we Francji 
i Rosji, objawienia w Fatimie). 
W tych wydarzeniach sam Bóg 
okazał swą moc, w cudowny 
sposób niosąc ocalenie dla 
Kościoła i świata.
AA, 14x20, s. 320, twarda
KOD: K01108

22,90
39,90

22,90
39,90

RABAT
40 %!

SYNDROM JUDASZA
Współczesny świat wskrzesza sta-
rożytne herezje i wznieca na nowo 
spory, które dawno wygasły. Fałszywi 
prorocy znów sieją wątpliwości 
w sercach i umysłach chrześcijan, 
podważając zaufanie do Jezusa 
i Kościoła. Ta książka jest ważnym 
ostrzeżeniem przed powielaniem 
starych błędów. Autor nie tylko 
dzieli się obszerną wiedzą o daw-
nych herezjach, ale też demaskuje 
ich współczesne formy identyfikując 
osoby i instytucje, które propagują 
błędne nauki.
AA, 14x20, s. 208, miękka
KOD: 643012

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

Kościół i jego wrogowie
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HORST GEBHARD

WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, MORDERSTWO
Codziennością Rewolucji Francuskiej były zbrodnie i krwawe prześlado-
wania. Ofiarami rewolucyjnego aparatu represji kierowanego przez takich 
fanatyków jak Robespierre, Saint-Just i Marat stało się 40 000 osób: 
ściętych, rozstrzelanych, zamęczonych lub też zlinczowanych bez sądu. 
Do tego dochodzi 100 000 ofiar ludobójstwa w katolickiej Wandei. Autor 
zebrał najnowsze wyniki badań prezentując je szerszemu kręgowi czytel-
ników i ukazując w tej książce przerażający obraz Rewolucji Francuskiej.
WYD. AA, 17x24, s. 336, twarda
KOD: 647416

HORST GEBHARD

24,90
49,90

24,90
49,90

RABAT
50 %!

Dzieje krwawych tyranii

ZBRODNIE 
REWOLUCJI 
FRANCUSKIEJ

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 ofiar krwawych represji 
i prześladowań w krajach rządzonych przez komunistów – od rewolucji 
bolszewickiej 1917 r. po lata osiemdziesiąte XX wieku.
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 17x24, s. 768, twarda z obwolutą
KOD: 641094

49,00
99,00

49,00
99,00

RABAT
50 %

Oszczędzasz 

50 zł!

BORYS SZYRIAJEW 

NIEGASNĄCE ŚWIATŁO
ŚWIADECTWO WIĘŹNIA 
PIERWSZEGO SOWIECKIEGO 
OBOZU KONCENTRACYJNEGO

Borys Szyriajew trafił do pierwszego w ZSRR obozu koncentra-
cyjnego, który powstał w  XV-wiecznym monasterze na Wyspach 
Sołowieckich – po wypędzeniu stamtąd mnichów w 1920 roku. Było 
to miejsce kaźni dla wybitnych przedstawicieli inteligencji, wojska 
i duchowieństwa –  prześladowanych jako wrogowie rewolucji…
Książka-świadectwo, jak „Inny świat” Herlinga-Grudzińskiego, jak 
opowiadania Szałamowa, jak „Archipelag GUŁAG” Sołżenicyna. To 
wstrząsające świadectwo nieludzkiego systemu, wypróbowanego na 
osławionych Sołowkach. To zarazem świadectwo ludzkiej godności, 
broniącej się nawet w takich warunkach przed upodleniem.

prof. dr hab. Andrzej Nowak
WYD. AA, 14x20, s. 480, miękka 
KOD: 647089

14,90
34,90

14,90
34,90

RABAT
55 %!

TOMASZ P. TERLIKOWSKI

KALIFAT EUROPA
Islam staje się dla Europy coraz 
większym wyzwaniem. Czy nad 
Bazyliką św. Piotra w Rzymie 
zawiśnie czarna flaga kalifatu? Czy 
nasze dzieci będą podlegać prawu 
szariatu? Tomasz P. Terlikowski 
pokazuje, że wcale nie jest to 
wykluczone. Europa umiera, a jej 
miejsce może zająć islam. 
Czy Europę da się jeszcze 
uratować przed inwazją 
islamu? 
AA, 14x20, s. 192, miękka
KOD: 643418

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

GRZEGORZ KUCHARCZYK

POD MIECZEM ALLAHA  
NOWE PRZEŚLADOWANIA 
I MĘCZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN
Książka cenionego historyka i pu-
blicysty o krwawych prześladowa-
niach chrześcijan w licznych kra-
jach muzułmańskich. Znajdziemy tu 
m.in. informacje o zbrodniach, które 
na naszych oczach dokonywane są 
w Iraku i Syrii przez bojowników 
Państwa Islamskiego oraz w Nigerii 
przez dżihadystów z Boko Haram. 
AA, DĘBOGÓRA, 14x20, s. 152, miękka
KOD: 648246

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!
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19,90
34,90

19,90
34,90

RABAT
40 %!

GUADALUPE
ŻYWY OBRAZ
Pasjonujący film dokumentalny o cudownym wizerunku Matki Bożej 
z Guadalupe. Film opowiada historię objawień maryjnych z 1531 r. 
Przedstawia postać Indianina Juana Diego, któremu objawiła się 
Matka Boża oraz cudowne wydarzenie, w wyniku którego biskup miej-
sca uwierzył w prawdziwość objawień. Film zwraca uwagę m.in. na 
nadzwyczajną trwałość płótna cudownego wizerunku oraz na zawarty 
w nim aztecki kod kulturowy. Kolejne badania odkrywają nowe tajemnice 
Maryi z Guadalupe, która jest czczona przez miliony wiernych na całym 
świecie. W książeczce, do której dołączony jest film, znajdziemy mate-
riały uzupełniające wiedzę o cudownym wizerunku oraz najciekawsze 
fragmenty dialogów z filmu.
Książeczka: WYD. M, 14x20, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
Film: czas trwania: 54 min., polski lektor
KOD: 956214

BERNADETTA
CUD W LOURDES
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Książeczka wraz z dołączonym filmem 
porusza temat cudownych objawień 
Matki Bożej w Lourdes. W 1858 r. 
Maryja 18 razy objawiła się 14-letniej 
Bernadetcie Soubirous. W filmo-
wej roli św. Bernadetty wystąpiła 
znakomita Katia Miran (nagrodzona 
na Festiwalu Filmów Religijnych 
w Rzymie).
Książeczka: RAFAEL, 14x19, s. 22, 
twarda
Film: czas trwania: 110 min., polski 
lektor, polskie napisy
KOD: 509178

BERNADETTA

17,90
29,90

17,90
29,90

RABAT
40 %!

NIEBO ISTNIEJE… 
NAPRAWDĘ 
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Film zrealizowany na motywach 
bestsellerowej książki. Mały Colton 
twierdzi, że podczas gdy był bli-
ski śmierci, odwiedził niebo i na 
dowód tego podaje szczegóły tej 
niesamowitej podróży z dziecinną 
wiarą i niewinnością, opowiadając 
o rzeczach, o których po prostu 
nie mógł wiedzieć… Książeczka 
zawiera wywiad z Coltonem Burpo.
GLORIA24.PL, 14x20, s. 48, twarda
Film DVD: czas trwania: 96 min., 
polski lektor, polskie napisy  
KOD: 736171

19,90
34,90

19,90
34,90

RABAT
40%

CIEMNA STRONA KODU 
LEONARDA DA VINCI
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Dołączony do książki film do-
kumentalny Andrésa Garrigó 
demaskuje fałszerstwa zawarte 
w książce Kod Leonarda da 
Vinci i w jej ekranizacji. W reali-
zacji ninijszego filmu wzięli udział 
eksperci  z różnych środowisk, 
żydowskich, protestanckich, 
katolickich i prawosławnych.
E-LITE, 14x19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 50 min., 
polski lektor, polskie napisy
KOD: 377350

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

KS. JAN KACZKOWSKI 
WSPOMNIENIE
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Wspomnienie o księdzu Janie 
Kaczkowskim. W książeczce przy-
pomniano jego biografię i duchowe 
przesłanie, zamieszczono szereg 
fotografii oraz informacje na temat 
dołączonego do książeczki doku-
mentalnego filmu Śmiertelne życie 
z udziałem ks. Kaczkowskiego, 
który został nakręcony niedługo 
przed jego śmiercią. 
Książeczka: WYD. AA, 13x19, s. 48, 
twarda
Film: czas trwania: 53 min.
KOD:  644330

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

PAPIEŻ MIŁOSIERDZIA
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Filmowa opowieść o Janie Pawle II 
i o siostrze Faustynie,  którzy roz-
krzewili kult Miłosierdzia Bożego. 
Akcja filmu podąża z Rzymu do 
Krakowa i Wilna śladem dwóch wi-
zerunków Jezusa Chrystusa, przed 
którymi często modlił się Jan Paweł 
II. W książeczce zamieszczono 
treści poświęcone św. Faustynie.
E-LITE, 14x19, s. 24, twarda
Film: czas trwania: 50 min., 
polski lektor, polskie napisy
KOD: 405036

15,90
26,90

15,90
26,90

RABAT
40 %!

OJCIEC MIŁOSIERDZIA
BŁ. KAROL GNOCCHI
KSIĄŻECZKA Z FILMEM DVD

Poruszający film fabularny o kapłanie, 
który zasłynął jako „apostoł kalekich 
dzieci”. Wrażliwy ksiądz, głęboko 
przejęty cierpieniem młodych ludzi 
okaleczonych fizycznie i duchowo 
przez okrucieństwa II wojny świato-
wej, poświęcił życie opiece nad jej 
najmłodszymi ofiarami.
E-LITE, 14x19, s. 24, twarda 
Film: DVD, czas trwania: 240 min., 
polski lektor, polskie napisy
KOD: 377589

17,90
29,90

17,90
29,90

RABAT
40 %!

Książka i fi lm
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14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

ROBERT HUGH BENSON

ŚWIT NOWEJ ZIEMI
Mistyczna powieść Roberta 
H. Bensona (angielskiego ka-
tolickiego kapłana-konwertyty 
oraz wybitnego pisarza i intelek-
tualisty) przedstawiająca proroczą 
wizję świata przyszłości, wizję 
alternatywną do tej, którą ten 
sam autor przedstawił w słynnym 
Władcy świata.
AA, 17x24, s. 320, miękka
KOD: 640745

Literatura piękna

PAMIĘTNIK 
ANIOŁA STRÓŻA
Fascynująca opowieść, której 
bohaterem jest człowiek oraz 
jego najwierniejszy, chociaż 
niewidzialny przyjaciel – Anioł 
Stróż, który towarzyszy mu przez 
całe jego życie.
Urzekająca historia 
przyjaźni anioła 
z człowiekiem!
AA, 14x20, s. 176, miękka
KOD: K01120

PAMIĘTNIK 

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

MAREK SOŁTYSIK

ZNAK MIŁOŚCI
OPOWIEŚĆ 
O BRACIE ALBERCIE
Powieść biograficzna o życiu 
Adama Chmielowskiego – 
św. Brata Alberta (1845-1916) 
– powstańca styczniowego, 
znakomitego malarza i francisz-
kańskiego tercjarza, który ka-
rierę artystyczną poświęcił dla 
służby ubogim i bezdomnym.
AA, 14x20, s. 224, miękka
KOD: 368249

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

MICHAEL D. O’BRIEN

OJCIEC ELIASZ. DZIEŃ GNIEWU
Głównym wątkiem nowej powieści jest sekretna misja tajemniczego 
mnicha z Góry Karmel, wezwanego przez Papieża do zmierzenia się 
z potężnym politykiem, reprezentującym najmroczniejsze światowe 
potęgi. Akcja powieści coraz bardziej komplikuje się, a misja i życie 
o. Eliasza są w coraz większym niebezpieczeństwie. Czy Bóg uratuje 
świat  przed zagładą?
WYD. AA, 14x20, s. 320, miękka 
KOD: 645894

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

ROBERT H. BENSON

ŚWIATŁO NIEWIDZIALNE
Zbiór głębokich, prawdziwie mi-
stycznych tekstów. Ich treścią są 
opowiadania starego księdza po-
siadającego niezwykły dar wglądu 
w rzeczywistość nadprzyrodzoną 
– niewidoczną dla ludzkich oczu. 
Klasyczna angielska litera-
tura wysokiej próby, która 
dotyka rzeczy wielkich!

AA, 14x20, s. 144, miękka
KOD: 649250

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

CRISTEROS 
Meksyk, rok 1917. Zbezczeszczone kościoły, klasztory i seminaria… 
Zakaz publicznego wyznawania wiary… Kapłani – torturowani i zabijani 
bez procesu sądowego… Po rewolucji ateistyczny reżim buduje „nowy 
świat” usiłując terrorem zniszczyć Kościół w Meksyku. Jednak terror 
natrafia na opór, a w ogniu prześladowań wzrasta świętość i odwaga 
wyznawców Chrystusa… 
Książka Cristeros. Miłość i krzyż oraz głośny film Cristiada opowiadają 
dwie różne, równie dramatyczne i poruszające historie o chrześcijańskich 
powstańcach, którzy stawili opór złu.
WYD. AA, DĘBOGÓRA, 14x20, s. 296, miękka 
KOD: 642725

9,90
29,90

9,90
29,90

RABAT
65 %!
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KOŚCIOŁY W POLSCE
Ponad 70 najpiękniejszych i najcenniejszych świątyń katolic-
kich w Polsce!
Niemal 400 unikalnych fotografii!
Cenne źródło wiedzy o sztuce sakralnej w Polsce!
Na zdjęciach: wspaniała architektura i wystrój kościołów oraz zawarte 
w nich skarby sztuki, relikwie i przedmioty kultu. Przepięknym fotografiom to-
warzyszy przystępny i kompetentny komentarz historyka sztuki. Znajdziemy 
tu również m.in. omówienie kościołów ze względu na funkcję i rangę oraz 
słowniczek pojęć z zakresu architektury sakralnej i liturgii.
CARTA BLANCA, 25x35, s. 272, twarda, płócienny grzbiet, kolorowe ilustracje  
KOD: K05092

25 cm

35
 c

m

KOŚCIOŁY W POLSCE

49,90
99,90

49,90
99,90

RABAT
50 %!

Oszczędzasz 
50 zł!

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

69,00
149,00

69,00
149,00

RABAT
54 %!

Oszczędzasz 

80 zł!

KRAKÓW
MIASTO ŚWIĘTYCH

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

kredowy papier

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

Dwa albumy 
w cenie 

JEDNEGO !Cena kompletu: 19,90
39,80

19,90
39,80

RABAT
50 %!

PROMOCYJNY PAKIET ALBUMÓW
KOD KOMPLETU: 150826

W pakiecie:

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

74,00
149,90

74,00
149,90

RABAT
50 %!

Oszczędzasz 

75 zł!

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

Przewodnik 
pielgrzyma 

po Krakowie 
i okolicach

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

PRZEWODNIK PO KRESACH 
UKRAINA. BIAŁORUŚ. LITWA

Mapy samochodowe 
i plany miast!

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

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

Pierwszy taki 
przewodnik po 

Kresach!

23,90
39,90

23,90
39,90

RABAT
40 %!

Podróże dalekie i bliskie

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

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

KOD: 646648

250 kolorowych zdjęć!

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
(inscenizacje, festyny, dane adresowe)

W BOCZNYCH KOLUMNACH ZAMIESZCZONO 
OPISY MIEJSC HISTORYCZNYCH INNYCH NIŻ TYTUŁOWE

MIEJSCA HISTORYCZNE OZNACZONO NA MAPACH 
I DOKŁADNIE OMÓWIONO W PRZEWODNIKU

Przewodnik 
zawiera atlas 
samochodowy 

Polski!

101 SKARBÓW HISTORII W POLSCE

19,90
39,80

19,90
39,80

RABAT
50 %!
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GALICJA
OD KRAKOWA PO LWÓW!
Sentymentalna, albumowa podróż po ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, 
które po rozbiorach i Kongresie Wiedeńskim znalazły się pod zaborem 
austriackim. Mimo że sama Galicja to austriacki twór trwający zaledwie 
150 lat, wciąż żyje w naszej pamięci. Książka prezentuje historię Galicji, 
jej podział geograficzny, przyrodę, kulturę i osiągnięcia naukowe. Nie 
zabrakło również miejsca na prezentację kuchni galicyjskiej, a także 
najważniejszych miast i miejsc historycznych. Komentarz historyczny 
zilustrowano bogactwem archiwalnych fotografii.
DRAGON, 23x30, s. 160, twarda, archiwalne zdjęcia, kredowy papier
KOD: 870340

29,90
59,95

29,90
59,95

RABAT
50 %!

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

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

59,00
99,00

59,00
99,00

RABAT
40 %!

59,00
99,00

59,00
99,00

RABAT
40 %!

Oszczędzasz 
40 zł!

Oszczędzasz 
40 zł!

POLSKA KSIĘGA ZWIERZĄT. GATUNKI ZAGROŻONE
Wyjątkowe dzieło opracowane przez grono naukowców z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. W pierwszej części księgi autorzy szeroko opisują 
300 wybranych przez siebie zagrożonych gatunków zwierząt. 
W drugiej części zamieszczona została aktualna, kompletna lista zwierząt 
ginących i zagrożonych w Polsce. W zamieszczonym zestawieniu znajduje 
się prawie 2 800 gatunków zwierząt, wśród których ponad 160 gatunkom 
przypisano kategorię CR, czyli krytycznie zagrożonych. Na końcu zamiesz-
czono słowniczek trudniejszych pojęć oraz obszerną bibliografię.
DRAGON, 24x34, s. 376, twarda, kolorowe ilustracje
KOD: 875567

75,00
149,95

75,00
149,95

RABAT
50 %!

Oszczędzasz 

75 zł!Oszczędzasz 
30 zł!
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STANISŁAW MARKOWSKI

POLSKI DWÓR 
Niezwykły pejzaż polskiej dworskości. Wspomnieniowy album o 34 
najpię kniejszych polskich dworach w obiektywie znakomitego fotografa 
Stanisława Markowskiego. 
Dwór polski. Iluż malarzy inspirował, ileż poezji mu poświęcono, ileż literatury 
narodziło się w jego pachnących żywicą i zasuszonymi kwiatami wnętrzu. 
Iluż przyszłych bohaterów, a i męczenników za Ojczyznę wychował, wyho-
łubił, pobłogosławił. Ileż serc zaszczepił miłością do Ojczyzny szczególną…

Stanisław Markowski 
DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK, 21x29, s. 192, 
twarda, papier kredowy, kolorowe fotogra� e  
KOD: K05088

39,00
69,00

39,00
69,00

RABAT
43 %!

Oszczędzasz 
30 zł!

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

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

POLSKA. UZDROWISKA. PRZEWODNIK
W przewodniku:

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

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

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

Podróże dalekie i bliskie

dokładny opis wszystkich 45 polskich uzdrowisk (od słynnych kurortów 

14,90
29,95

14,90
29,95

RABAT
50 %!
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JĘDRZEJ MAJKA

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

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

JĘDRZEJ MAJKA

MISTYCZNE KRESY

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

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

Miejsca święte
na Kresach!

JĘDRZEJ MAJKA

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

JĘDRZEJ MAJKA

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

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!
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STANISŁAW MARKOWSKI
Wstęp: KS. PROF. WALDEMAR 
CHROSTOWSKI

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

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

9,90
24,90

9,90
24,90

RABAT
60 %!

JĘDRZEJ MAJKA

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

GRZEGORZ GÓRNY

ARMENIA
MIĘDZY RAJEM A PIEKŁEM
Dokładnie 100 lat temu doszło do pierwszego ludobójstwa w XX wieku 
– rzezi Ormian w imperium osmańskim. Jednak historia Armenii to nie 
tylko ludobójstwo. Jest to jeden z najstarszych narodów na świecie, 
istniejący już w czasach antycznych. Armenia była pierwszym na świe-
cie państwem, które w 301 roku przyjęło oficjalnie chrześcijaństwo!
Niniejsza książka Grzegorza Górnego zawiera szereg tekstów, które lepiej 
pozwolą zrozumieć zarówno historię, jak i współczesność Armenii, na 
przykład to, dlaczego obecna Armenia jest prorosyjska. 
WYD. AA, 14x20, s. 128, miękka, ilustracje czarno-białe
KOD: 649489

Armenia 
wczoraj i dziś

11,90
19,90

11,90
19,90

RABAT
40 %!

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

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!
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Każda książka: 
DRAGON, 14x20, s. 48, miękka, kolorowe ilustracje

WARZYWA W OGRODZIE
Ilustrowane vademecum na temat uprawy 
warzyw w przydomowych ogródkach. Znalazły 
się tu porady dotyczące zakładania warzyw-
nika, systemów uprawy, zmianowania i pło-
dozmianu, nawożenia, nawadniania, ochrony 
roślin oraz harmonogramu prac w ogródku. 
Zamieszczono również przegląd popularnych 
i mniej znanych warzyw. 
KOD: 872801

ROŚLINY NA SKALNIAKI
Podstawowe informacje dotyczące urządzania 
skalniaków. Zamieszczono tu porady dotyczące 
doboru roślin i tworzeniu z nich ozdobnych kom-
pozycji oraz zaprezentowano najpopularniejsze 
rośliny na skalniaki. Publikacje wzbogacają 
efektowne fotografie.
KOD: 872795

KALENDARZ OGRODNICZY
Kalendarz ogrodniczy, podzielony na pory roku, 
a w ich obrębie na miesiące, zawiera plan 
i omówienie najważniejszych prac do wykona-
nia w ogrodzie ozdobnym, sadzie, warzywniku, 
a także w oczku wodnym. Uzupełnieniem są 
porady ekologiczne, wykaz terminów kwitnie-
nia roślin ozdobnych oraz inspirujące zdjęcia. 
KOD: 872771

KWIATY OZDOBNE
Piękny ogród, wbrew pozorom, nie wymaga 
ogromnych nakładów pracy, zwłaszcza gdy 
pozna się podstawowe zasady dotyczące 
zakładania go. Większość roślin zaprezento-
wanych w tej publikacji jest łatwa w uprawie. 
Ich opisom i zdjęciom towarzyszą wskazówki 
dotyczące sadzenia, uprawy i pielęgnacji.
KOD: 872788

KALENDARZ OGRODNICZY KWIATY OZDOBNE

ROŚLINY NA SKALNIAKIWARZYWA W OGRODZIE

4,90
9,99

4,90
9,99

RABAT
50 %!

4,90
9,99

4,90
9,99

RABAT
50 %!

4,90
9,99

4,90
9,99

RABAT
50 %!

4,90
9,99

4,90
9,99

RABAT
50 %!

Poradniki

ABC OGRODNICTWA
Znakomity poradnik zarówno dla początku-
jących, jak i zaawansowanych ogrodników. 

1100 roślin! 
2750 kolorowych ilustracji! 
672 strony!
READER’S DIGEST, 22x22, s. 672, 
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 840130

ABC OGRODNICTWA

59,90
149,90

59,90
149,90

RABAT
60 %

Oszczędzasz 
90 zł!

ORCHIDEE

Ponad 270 ilustracji!
Sprawdzone metody uprawy orchidei z ro-
dzajów: phalaenopsis, cambria, miltonia, 
cymbidium, cattleya, dendrobium, paphio-
pedilum, vanda.
BUCHMANN, 21x19, s. 144,  opr. zintegrowana, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 007024

14,90
34,90

14,90
34,90

RABAT
55 %!
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Encyklopedie

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

149,00
249,99

149,00
249,99

RABAT
40 %!

Oszczędzasz 

100 zł!

RODZINNA ENCYKLOPEDIA KATOLICKA
Skarbnica wiedzy o Piśmie Świętym, o Kościele katolickim i jego historii, o wierze, nauce, 
duchowości, modlitwie, sakramentach i świętych. Kompendium dla wierzących, którzy 
chcą wiedzieć więcej i pełniej przeżywać swoją wiarę, a także dla pasjonatów historii 
i wielbicieli sztuki sakralnej. Ta bogato ilustrowana encyklopedia pozwoli każdemu 
odkryć oraz zrozumieć duchowe i kulturowe korzenie chrześcijaństwa, źródła, początki, 
dzieje i współczesność Kościoła katolickiego.
Treść dzieła uporządkowana jest według klucza tematycznego. Na końcu zamieszczono 
alfabetyczny indeks haseł z odnośnikami do właściwych stron. Znajdziemy tu również 
słownik imion świętych oraz poczet papieży.
WYDAWNICTWO AA, 17x24, s. 320, twarda z obwolutą, kolorowe zdjęcia, ilustracje, mapy
KOD: 648048

Ponad 300 barwnych 
ilustracji: 
reprodukcji dzieł sztuki, 
fotografi i, rycin i map!

Katolickie vademecum 
dla każdego!

RODZINNA ENCYKLOPEDIA KATOLICKA

29,90
59,90

29,90
59,90

RABAT
50 %!

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

ELEMENTARZ + ĆWICZENIAELEMENTARZ + ĆWICZENIA

23,90
39,90

23,90
39,90

RABAT
40 %!

PRZYGODA ZE ŚWIĘTYM 
PAPIEŻEM JANEM PAWŁEM II
177 stron do kolorowania 
z łamigłówkami

Życie Jana Pawła II w obrazach 
do kolorowania, m.in. dzieciństwo 
i młodość, lata przeżyte w Krakowie, 
podróże apostolskie, Papież w dro-
dze do domu Ojca. Szczególnie dużo 
miejsca przeznaczono na papieskie 
wizyty w Polsce. Całość jest ubo-
gacona łamigłówkami, zawiera też 
rysunki ukryte, które należy poko-
lorować według zadanego klucza.  
FIDES, 20x20, s. 192, miękka
KOD: 860402

PRZYGODA ZE ŚWIĘTYM 

12,50
25,00

12,50
25,00

RABAT
50 %!

19,90
39,90

19,90
39,90

RABAT
50 %!

KOŁYSANKI 
NASZEGO DZIECIŃSTWA
ŚPIEWNIK Z PŁYTĄ CD

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

9,90
19,90

9,90
19,90

RABAT
50 %!

KARAOKE 
DLA DZIECI
DWIE PŁYTY: CD I DVD!

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

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

26,90
45,00

26,90
45,00

RABAT
40 %!

Dla dzieci

WANDA CHOTOMSKA
LEGENDY POLSKIE 
NA SCENĘ
Scenariusze sztuk teatralnych 
autorstwa Wandy Chotomskiej 
do popularnych polskich le-
gend: o Warsie i Sawie, o war-
szawskim Bazyliszku, o Smoku 
Wawelskim oraz o Sielawowym 
Królu z Mikołajek. Scenariusze 
uzupełniono o teksty piosenek 
z zapisem nutowym. 
LITERATURA, 17x24, s. 144, miękka
KOD: 721002
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DOBRE WYCHOWANIE
WIERSZEM
Doskonała to okazja, by przez proste rymowanki
wkrótce z dumą stanąć w szranki
z najprzedniejszym dyplomatą
(ale także z własnym tatą!) 
i zadziwić wszystkich wkoło 
swym bon tonem na wesoło.
WYD. MARTEL, 21x30, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier
KOD: 491225

Savoir-vivre 
dla najmłodszych! 

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

14,90
24,90

14,90
24,90

RABAT
40 %!

14,90
29,90

14,90
29,90

RABAT
50 %!

OD PUNKTU DO PUNKTU
KOMPLET 4 KSIĄŻECZEK

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

Każda książeczka zawiera arkusz z naklejkami! 

Dla dzieci

17,90
29,90

17,90
29,90

RABAT
40 %!
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Dla dzieci

ART PUZZLE 
ILUSTRACJA DO KSIĄŻKI MARII KONOPNICKIEJ 
„O KRASNOLUDKACH I O SIEROTCE MARYSI”
Układanka ze 140 puzzli przedstawia jedną z pięknych ilustracji do 
jubileuszowego wydania najsłynniejszej baśni Marii Konopnickiej O kra-
snoludkach i o sierotce Marysi. Ilustracja przedstawia scenę spotkania 
Koszałka Opałka z chomikiem, który udzielił mu gościny w swoim domku. 
Puzzle przygotowano z niezwykłą starannością i dbałością o szczegóły. 
Polecamy je jako znakomity pomysł na prezent dla dzieci – zwłaszcza 
w połączeniu książką. 
GEREON, wymiary ułożonych puzzli: 73x50 cm, wymiary pudełka: 32x23 cm
KOD: 153087

29,00
69,00

29,00
69,00

RABAT
58 % Oszczędzasz 

40 zł!

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

Elementarz zdrowia dla naszych dzieci!

17,90
29,90

17,90
29,90

RABAT
40 %!

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

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

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

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

3,90
7,90

3,90
7,90

RABAT
50 %!

3,90
7,90

3,90
7,90

RABAT
50 %!

3,90
7,90

3,90
7,90

RABAT
50 %!
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Dla dzieci

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

11,90
19,90

11,90
19,90

RABAT
40 %!

SUPER
CENA!

Nauka ortografi i może być łatwa i przyjemna!

WIELKA MAPA ŚWIATA
Poznaj najsłynniejsze budowle świata oraz symbole, postaci, rośliny 
i zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych kontynentów i krajów. 
Sprawdź, gdzie żyją wielbłądy i rosną kaktusy, a gdzie można spotkać 
niedźwiedzie polarne. Wyrusz w swoją pierwszą podróż dookoła świata!
MARTEL, arkusz z mapą, 25x35, miękka
KOD: 944757

WIELKA MAPA DINOZAURÓW 
I ZWIERZĄT PREHISTORYCZNYCH
Sprawdź, gdzie na świecie żył kiedyś tyranozaur albo mamut. Przyjrzyj 
się cechom prehistorycznych stworzeń, porównując ich budowę 
i miejsce występowania. Poznaj ich ciekawe nazwy. Wyrusz w podróż 
po kształtach i kolorach jako mały odkrywca!
MARTEL, arkusz z mapą, 25x35, miękka
KOD: 944788

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50 %!

4,90
9,90

4,90
9,90

RABAT
50 %!
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ZAMÓWIENIA: 

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

Zamówienie na kwotę 99 zł lub więcej – przesyłka gratis!

POLSKA WEDŁUG ŚWIĘTYCH
W roku setnego jubileuszu odzyskania Niepodległości polecamy unikal-
ny wybór tekstów wybitnych ludzi Kościoła skierowanych do Polaków 
na przestrzeni ponad tysiącletnich dziejów naszej Ojczyzny. W przyto-
czonych fragmentach zawiera się prawdziwa historia Polski, widziana 
z perspektywy duchowych przywódców narodu polskiego. Słowa 
te dotykają tematów zawsze ważnych i najbardziej podstawowych: 
wolności, sprawiedliwości, honoru, prawości sumienia, nakazów mo-
ralnych, obowiązków rządzących oraz zagrożeń dla narodu i państwa.
WYD. AA, 17x24, s. 440, twarda
KOD: 641865

W książce m.in.: 
św. abp Bruno z Kwerfurtu
ks. Piotr Skarga SJ
św. bp Józef Sebastian Pelczar
August kard. Hlond
bł. bp Grzegorz Chomyszyn
Stefan kard. Wyszyński
św. Jan Paweł II
abp Ignacy Tokarczuk
bł. ks. Jerzy Popiełuszko
ks. Franciszek Blachnicki 

i wielu innych

29,90
59,90

29,90
59,90

RABAT
50 %!

Oszczędzasz 

30 zł!

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

9,90
17,00

9,90
17,00

RABAT
40 %!

Polskie skarby
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