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517755

PRZYKLEJ I POKOLORUJ. PSI PATROL

14.99

jednorazówka

Książeczka dla dzieci - PRZYKLEJ I
POKOLORUJ – PSI PATROL

419206

ALFABET

5.70

nieokreślona

Malowanka edukacyjna z rysunkami
pojazdów, zwierząt, szlaczkami,
literkami do pisania po śladzie i
naklejkami dla dzieci w wieku 4-7
lat. Na tylnej okładce szlaczki do
wielokrotnego pisania.

419184

BAJKOWA KOLEKCJA

8.99

nieokreślona

Książka dla dzieci z zadaniami i
naklejkami. Format 240x330 mm.
Objętość 16+2 strony naklejek.

520985

BIEDRONKA I CZARNY KOT SEKRETNIK

29.99

jednorazówka

Przepiękny niezbędnik dla każdej
miłośniczki Marinette. Zamykany na
gumkę sekretnik, w którym
znajdziesz mnóstwo miejsca na
własne zapiski i kreację. Każda
dziewczynka może teraz stać się
superbohaterką! Dzięki testom i
zadaniom nauczy się szyfrować
swoje tajemnice i stworzy własną
historię.

419362

BIEDRONKA I CZARNY KOT. ZABAWY
NAKLEJKI SZABLONY

8.99

dwumiesięcznik

Pełna mądrych zabaw i
przepięknych ilustacji książka dla
każdej fanki Marinette! Za okładką
dziewczynki znajdą szablon, który
pomoże im narysować swoją
ulubienicą, a w środku czekają na
nie bajecznie kolorowe naklejki!

519251

BOŻE NARODZENIE-POKOLORUJ

3.99

jednorazówka

Kolorowanka z motywami
bożonarodzeniowymi. Ciekawy
pomysł na spędzanie czasu wolnego
z dzieckiem. Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 16

419494

CO WIDZĘ

4.99

nieokreślona

Seria kartonowych książeczek dla
najmłodszych. Bawi i uczy.
Precyzyjnie dobrane ilustracje
sprawią, że pierwsze spotkania
dziecka z książką będą wspaniałą
przygodą. Książeczka została
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wykonana z trwałego kartonu, dzięki
czemu posłuży na długo. 10
kolorowych ilustracji wprowadzi
każdego maluszka w przyjazny świat
kolorowych zabawek, przedmiotów
oraz zwierząt.
418730

DINOZAURY MALUCHY- MALOWANKA
Z NAKLEJKAMI

3.50

nieokreślona

Malowanka z rysunkami wesołych
dinozaurów i naklejkami dla dzieci w
wieku 2-4 lat. Na tylnej okładce
wycinanka.

519219

DZIADEK DO ORZECHÓW

11.99

jednorazówka

Format: 165 x 235 mm Liczba stron:
48 Oprawa: twarda

419354

ENGLISH MATTERS WYDANIE
SPECJALNE

19.90

nieokreślona

521205

FILLY STARS - KONIK Z AKCESORIAMI

15.99

nieokreślona

Zawartość opakowania: - 1 figurka
Filly Stars w wersji z mega brokatem
- 4 akcesoria do zabawy - karta
kolekcjonerska

521213

FLORA MAGICA KN-MOTYLEK 6 ASS.

9.99

nieokreślona

MOTYLEK - Flora Magica to
interaktywna zabawka. W tej
propozycji bohaterem jest motylek.
Motylka można przyczepić do okna
lub powierzchni gładkiej za pomocą
specjalnych przyssawek. Motylek
otwiera skrzydełka pod wpływem
promieni słonecznych lub włączonej
lampki. Dodatkowo przymocowany
porusza delikatnie skrzydełkami.

419486

FLORYSTYKA FUNERALNA WYDANIE
SPECJALNE

39.00

rocznik

Katalog kompozycji pogrzebowych.

419389

GUMBALL. ZABAWY I ŁAMIGŁÓWKI

7.99

dwumiesięcznik

Pełna zabawnych łamigłówek i
zagadek książeczka dla fanów
Gumballa. W środku miłośnicy
Gumballa i jego zwariowanej rodziny
znajdą pięknie ilustrowane, nieco
szalone zabawy i specyficzny
dowcip. W prezencie Gumballowe
naklejki, a dla chętnych, którzy
chcieliby się nauczyć rysować
ulubione postaci - szablon do
odrysowania na zagięciu okładki.

516899

KALENDARZ ASTRA

7.99

jednorazówka

KALENDARZ KIESZONKOWY ASTRA
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506273

KALENDARZ KONIE

4.99

jednorazówka

516996

KALENDARZ KRAJOBRAZY

4.99

jednorazówka

KALENDARZ ŚCIENNY KRAJOBRAZY

517011

KALENDARZ KUCHNIA POLSKA I
ŚWIATA

4.99

jednorazówka

KALENDARZ ŚCIENNY KUCHNIA
POLSKA I ŚWIATA

517046

KALENDARZ MIESIĘCZNY

7.99

jednorazówka

KALENDARZ ŚCIENNY MIESIĘCZNY

517089

KALENDARZ PEJZAŻE

4.99

jednorazówka

KALENDARZ ŚCIENNY PEJZAŻE

510815

KALENDARZ ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

4.99

jednorazówka

Kalendarz ścienny Święty Jan Paweł
II

506265

KALENDARZ BUKIETY

4.99

jednorazówka

Kalendarz ścienny na 2017 r.

516937

KALENDARZ DWUMIESIĘCZNY

9.99

jednorazówka

KALENDARZ ŚCIENNY
DWUMIESIĘCZNY

516945

KALENDARZ DWUMIESIĘCZNY LUX

19.99

jednorazówka

KALENDARZ ŚCIENNY
DWUMIESIĘCZNY LUX

516961

KALENDARZ GÓRY ŚWIATA I TATRY

4.99

jednorazówka

KALENDARZ ŚCIENNY GÓRY ŚWIATA
i TATRY

512346

KALENDARZ KOTY

4.99

jednorazówka

Kalendarz ścienny ze zdjęciami
kotów

51702X

KALENDARZ KWIATY

4.99

jednorazówka

KALENDARZ ŚCIENNY KWIATY

512338

KALENDARZ PSY

4.99

jednorazówka

Kalendarz ścienny - Psy.

50629X

KALENDARZ PTAKI

4.99

jednorazówka

506222

KALENDARZ TRZYMIESIĘCZNY

10.99

jednorazówka

KALENDARZ TRZYMIESIĘCZNY

419419

KASIA & MIM MIM WYDANIE
SPECJALNE

19.99

nieokreślona

Kasia i Mim Mim. Wydanie Specjalne
- KMW Wydanie Specjalne Kasia i
Mim Mim to publikacja dla
dziewczynek, które chcą być jak
Kasia. Miłośniczki przygód
filetowego królika znajdą tu jeszcze
więcej zabawy oraz wyjątkowy,
wartościowy prezent. Z tym
wydaniem będą to: opaska z
kolorowymi kucykami, która pozwoli
dziewczynce stać się podobną do
Kasi oraz świecące na kolorowo
spinki!

419478

KATALOG FLORYSTY WYDANIE
SPECJALNE

39.00

kwartalnik

adresowany do profesjonalnych
florystów poszukujących inspiracji i
chcących być na bieżąco w
kontakcie z aktualnymi trendami.
Każde wydanie w roku poświęcone
jest innemu tematowi np.: Boże
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Narodzenie, Wielkanoc, Pierwsza
Komunia, dekoracje sal weselnych i
kościołów, dobór wiązanek ślubnych
itd. Na łamach katalogu
prezentujemy ponad 200 zdjęć z
kompozycjami kwiatowymi
wykreowanymi przez znanych
florystów.
519154

KOLĘDY DLA DZIECI

9.99

jednorazówka

To zbiór tradycyjnych kolęd,
zawierający zapisy nutowe znanych
kolęd i pastorałek, chwyty na gitarę,
najpopularniejsze polskie kolędy
oraz płytę CD z artystycznie
wykonanymi kolędami. Format:
235x165mm Liczba stron: 64

519162

KOLĘDY I PASTORAŁKI

9.99

jednorazówka

To zbiór tradycyjnych kolęd,
zawierający zapisy nutowe znanych
kolęd i pastorałek, chwyty na gitarę,
najpopularniejsze polskie kolędy
oraz płytę CD z artystycznie
wykonanymi kolędami. Format:
165x235 mm Liczba stron: 64

419346

KOLEKCJA KRYMINAŁU
SKANDYNAWSKIEGO – JO NESBO

9.99

dwutygodnik

Seria kryminałów szwedzkiego
pisarza Jo Nesbo. Jego bestsellerowy
cykl kryminałów został
przetłumaczony na ponad 20
języków. Sprzedał się w nakładzie 23
mln egzemplarzy i zdobył
kilkanaście nagórd krajowych i
zagranicznych. Premiera kinowa
pierwszego tomu kolekcji w
październiku 2017 w Polsce.

419370

KOLEKCJA POLDARK

15.99

dwumiesięcznik

Ross Poldark, zmęczony krwawą
wojną w Ameryce, wraca do domu w
Wielkiej Brytanii. Długo
wyczekiwane spotkanie z bliskimi
ma jednak gorzki smak: jego ojciec
nie żyje, majątek jest zrujnowany, a
ukochana zaręczyła się z kuzynem.
Ross ciężko pracuje, by odbudować
rodzinny majątek i odzyskać
kobietę, którą kocha. Pewnego dnia
postanawia zabrać do domu ubogą
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dziewczynę spotkaną na jarmarku.
To wydarzenie całkowicie odmienia
jego życie. Saga rodu Poldarków
stała się kanwą popularnego serialu
BBC, emitowanego również w Polsce
pt. Poldark – Wichry losu.
51926X

KOLOROWANKA Z MIKOŁAJEM

3.99

jednorazówka

Kolorowanka z motywami
bożonarodzeniowymi. Ciekawy
pomysł na spędzanie czasu wolnego
z dzieckiem. Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 16

419109

KOLOROWE ŚWIĘTA

9.99

nieokreślona

Książka z ciekawymi zadaniami
pozwoli dzieciom poczuć niezwykłą
atmosferę świąt Bożego Narodzenia.
Znajdują się w niej piękne
kolorowanki, różnorodne łamigłówki,
propozycje tematycznych dekoracji
oraz mnóstwo naklejek. Każde
dziecko będzie się przy niej
wspaniale bawić w zimowoświąteczny czas!

418242

KOLOROWY PLUSK

14.90

nieokreślona

Kolorowy plusk to książeczki
kąpielowe . Ilustracje, które pod
wpływem wody nabierają barw
.Wesołe rymowanki , świetna
zabawa podczas kąpieli.

419400

KOLORY MALUSZKA

9.51

miesięcznik

Seria kolorowanek z grubym
brokatowym obrysem Dzięki książce
dzieci : - ćwiczą motywację ręki trenują koncentrację i precyzję rozwijają wyobraźnię - wzbogacają
słownictwo

50713X

KSIĘGA MAŁEGO PATRIOTY S

18.99

jednorazówka

Książka zawiera zbiór
najpopularniejszych pieśni
patriotycznych. Znajdują się w niej
takie utwory jak: "Hej, hej, ułani".
"Krakowiaczek", "Mazurek
Dąbrowskiego", "O mój rozmarynie"
czy "Pierwsza kadrowa". Utwory
zamieszczone w książce weszły na
stałe do kanonu polskiej piosenki
patriotycznej i nie sposób wyobrazić
sobie bez nich żadnej uroczystości
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patriotycznej i państwowej. Każdy z
utworów został wzbogacony o
opracowanie linii melodycznej.
Dzięki temu dzieci będą mogły
wspólnie z dorosłymi grać i śpiewac.
W książce znajdują się również
najpiękniejsze wiersze patriotyczne
dobrane do potrzeb współczesnego
młodego człowieka. Dzieci odnajdą
w nich nauki dotyczące szacunku do
symboli państwowych i religijnych,
miłości do ojczyzny i wolności,
zachwytu dla piękna polskiego
krajobrazu i dorobku kulturowego.
Pragniemy, aby poezja przeknęła do
serduszek wszystkich dzieci i
rozpaliła w nich żar miłości do Polski,
ukształtowała postawę solidarności
oraz poczucia własnej tożsamości.
Publikacja zawiera kolorwanki
przedstawiające najważniejsze
wydarzenia z historii Polski. Dzieci
będą mogły pokolorować obrazki
ilustrujące takie wydarzenia jak:
wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w
Polsce, koncert Fryderyka Chopina
czy odzyskanie przez Polskę
niepodległości po latach zaborów.
Kolorwanki pozytywnie wpływają na
rozwój dzieci a także: - rozwijają
pamięć i wyboraźnię - uczą
koncentracji - kształtują sprawność
manualną i koordynację wzrokoworuchową - ćwiczą spostrzegawczość
- pobudzają kreatywność - bawią
507148

KSIĘGA PATRIOTY XS

19.99

jednorazówka

„Księga patrioty" to publikacja, która
promuje polską kulturę. Znajomość
dziedzictwa narodowego, a takim
bez wątpienia są pieśni patriotyczne,
pozwala budować tożsamość
każdego Polaka, sprzyja
kształtowaniu postaw obywatelskich
oraz poczuciu więzi społecznej i
solidarności. Wielkim atutem książki
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jest szata graficzna. Publikacja
została zilustrowana obrazami i
zdjęciami, które nawiązują do
najważniejszych i najbardziej
wzruszających momentów z dziejów
Polski. Każdy Polak odnajdzie w niej
natchnienie i pozytywne emocje. Na
dwóch dołączonych do książki
płytach CD znalazły się pieśni
patriotyczne.
519243

MERRY CHRISTMAS-POKOLORUJ

3.99

jednorazówka

Kolorowanka z motywami
bożonarodzeniowymi. Ciekawy
pomysł na spędzanie czasu wolnego
z dzieckiem. Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 16

520934

MINECRAFT. SEKRETY I TRIKI

29.99

jednorazówka

Niezależny i nieoficjalny przewodnik
dla graczy w Minecraft. Porady i
sekrety gry opracowane przez
ekspertów.

519170

NIEZWYKŁE PRZYGODY MIKOŁAJA

11.99

jednorazówka

Format: 165 x 235 mm Liczba stron:
48 Oprawa: twarda

519286

OZDABIANIE STOŁÓW

7.99

jednorazówka

W niniejszej książce znajdują się
odpowiedzi na pytania: - jak
udekorować stół na specjalne okazje
? - jaki styl wybrać ? - jakie dobrać
kolory i dodatki ? - jak zapakować
prezent ? - jakie oświetlenie wybrać
? ...i wiele innych, aby stylowy dom
zapraszał nas nie tylko od święta.

419001

PAKIET SOY LUNA

14.99

nieokreślona

Pismo dla dziewczynek w wieku ok
7-10 lat. Pakiet będzie zawierał dwa
pisma i dwa gadżety.

519227

PAN TWARDOWSKI

11.99

jednorazówka

Format: 165 x 235 mm Liczba stron:
48 Oprawa: twarda

519197

PANI ZIMA

11.99

jednorazówka

Format: 165 x 235 mm Liczba stron:
48 Oprawa: twarda

518735

PANINI FIFA 365 ADRENALYN XL
2018 SASZETKA PREMIUM GOLD

39.00

jednorazówka

SASZETKA PREMIUM GOLD do
kolekcji FIFA.,W kolekcji znajdą się
najlepsze kluby świata oraz kilka
narodowych drużyn: zwycięskie
drużyny turniejów: hiszpańska Liga
(Real Madrid), niemiecka Bundesliga
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(Bayern München), włoska Serie A
(Juventus), francuska Ligue 1,
portugalska Primeira Liga (Benfica),
rosyjska Premier League (Spartak
Moskva), brazylijska Série A
(Palmeiras). zwycięskie kluby z:
UEFA Champions League 2016-17
(Real Madrid), UEFA Europa League
(Manchester United) i Libertadores
Copa 2016 (Atlético
Nacional).Pierwsze 7 klubów z
rankingu UEFA: Real Madrid, Bayern
München, Barcelona, Atlético
Madrid, Juventus, PSG, Borussia
Dortmund.
51764X

PANINI FIFA 365 ALBUM
KOLEKCJONERA

4.50

jednorazówka

Nowa naklejkowa kolekcja zarówno
dla fanów piłki nożnej jak i fanów
kolekcjonowania. Najobszerniejszy
zbiór światowych gwiazd piłki
nożnej! Produkt z kolekcji Panini Fifa
365 Naklejkowa Kolekcja 2018.

517658

PANINI FIFA 365 PUSZKA
KOLEKCJONERA

29.99

jednorazówka

Nowa naklejkowa kolekcja zarówno
dla fanów piłki nożnej jak i fanów
kolekcjonowania. Najobszerniejszy
zbiór światowych gwiazd piłki
nożnej! Produkt z kolekcji Panini Fifa
365 Naklejkowa Kolekcja 2018.

517631

PANINI FIFA 365 SASZETKI Z
NAKLEJKAMI

2.50

jednorazówka

Nowa naklejkowa kolekcja zarówno
dla fanów piłki nożnej jak i fanów
kolekcjonowania. Najobszerniejszy
zbiór światowych gwiazd piłki
nożnej!

507164

POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT
POLSKICH DLA DZIECI

19.99

jednorazówka

Historia Polski jest piękna, ale i
skomplikowana. Jak w przystępny
sposób wyjaśnić dzieciom zawiłości
związane z rozbiciem dzielnicowym
czy przyczyny rozbioru Polski?
Pomocna jest w tym poezja.
Władysław Bełza, autor słynnego
wiersza „Kto ty jesteś? Polak mały",
stał się dla wielu pokoleń młodych
Polaków nauczycielem historii i
patriotyzmu. Pragniemy nawiązać do
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jego patriotycznej i dydaktycznej
twórczości. W naszej książce „Poczet
królów i książąt polskich dla dzieci"
zamieszczamy jego mądre wiersze
opisujące monarchów rządzących
Polską. Zostały przedstawione
sylwetki 39 władców naszego
państwa począwszy od Mieszka I i
skończywszy na Stanisławie
Auguście Poniatowskim.
519278

POTRAWY WIGILIJNE

7.99

jednorazówka

Książka ta pomoże Państwu odkryć
nowe smaki tradycyjnych potraw,
zainspiruje Was do wzbogacenia
Wigilii o dania z innych regionów
Polski, pozwoli uczynić tę kulinarną
ucztę jeszcze bardziej wyjatkową.

517747

PRZYKLEJ I ODKLEJ. BOB
BUDOWNICZY

14.99

jednorazówka

Ksiązka dla Dzieci - PRZYKLEJ I
ODKLEJ – BOB BUDOWNICZY

517763

PRZYKLEJ I POKOLORUJ. KRAINA
LODU

14.99

jednorazówka

KSIĄŻECZKA DLA DZIECI. PRZYKLEJ I
POKOLORUJ – KRAINA LODU

51599X

PSI PATROL ZESTAW STARTOWY

4.90

jednorazówka

Zestaw startowy z kolekcji PSI
PATROL, a w nim album do
wyklejania + 2 saszetki z
naklejkami.

41932X

RODZINA TREFLIKÓW

7.99

nieokreślona

Poznaj niezwykłą rodzinę Treflików!
W środku opowiadania, łamigłówki,
kolorowanki i mnóstwo naklejek.

521124

SPOWIEDŹ HITLERA

17.99

jednorazówka

Fabularyzowana historia II Wojny
Światowej. Książka ma status
bestsellera na rynku księgarskim.
Autor książki ukrywa się pod
pseudonimem Christophera Machta,
rzekomego współczesnego pisarza
niemieckiego. Opisuje pewne
zdarzenia z życia Edwarda Blocha,
lekarza matki Hitlera, któremu
führer po zajęciu Austrii pozwolił
łaskawie opuścić Rzeszę mimo
żydowskiego pochodzenia doktora
Blocha. W tym momencie kończy się
autentyk i zaczyna fikcja, ale taka,
która zdarzyć się mogła. Otóż SS w
ostatnim momencie udaremniła
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Blochowi odlot i lekarz spędza wojnę
internowany w Rzeszy. W kwietniu
1945 roku przebywa w Berlinie i
nagle zostaje wezwany do bunkra
Hitlera, który wobec zbliżającego się
końca postanowił złożyć „
szlachetnemu Żydowi” spowiedź ze
swego życia. Wywiad - rzeka dla
Blocha, w którym Hitler opisuje
swoje decyzje polityczne i wojskowe,
wyjaśnia przyczyny nienawiści do
Żydów i zdradza szczegóły życia
prywatnego, jest zasadniczą treścią
tekstu. Wszystko, co jest w tej
książce, zdążyć się mogło. I
częściowo się zdarzyło. A częściowo
tak ściśle nawiązuje do realiów, że
Czytelnik powinien być przekonany,
iż się zdążyło.
51893X

STAR WARS JOURNEY TO THE LAST
JEDI - SASZETKI Z KARTAMI

3.99

jednorazówka

saszetki z kartami (5 egz. kart w
saszetce).

518948

STAR WARS JOURNEY TO THE LAST
JEDI - ZESTAW STARTOWY

29.99

jednorazówka

klaser kolekcjonerski, pozwalający
zbierać karty kolekcji.

418676

SUPERBOHATERZY

9.99

kwartalnik

Pismo promujące nową serię
komiksów wydawnictwa DC Comics
– Odrodzenie, której start w
Egmoncie planowany jest na
wrzesień 2017 r. Główną część
pisma będą stanowić dwie
zamknięte komiksowe opowieści z
tej nowej serii - JL Odrodzenie (JL
Rebirth) oraz Batman Odrodzenie
(Batman Rebirth). Dodatkowo w
piśmie znajdą się artykuły dotyczące
serii oraz plakaty (m.in. plakat
promujący film Liga Sprawiedliwości
(polska premiera 17 listopada

519189

TORUŃSKIE PIERNIKI

11.99

jednorazówka

Format: 165 x 235 mm Liczba stron:
48 Oprawa: twarda

521167

TVP ABC - PODWODNE TAJEMNICE

15.99

jednorazówka

Moje ABC Podwodne Tajemnice - to
informacje dotyczące podwodnego
świata oceanów w formie teczki 3D
(6 kart do kolorowania + 16
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stronicowa książeczka o oceanach).
518921

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18 ALBUM

7.99

jednorazówka

64-stronicowy album pozwala na
wklejanie naklejek z kolekcji.

518905

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18 SASZETKI Z NAKLEJKAMI

2.50

jednorazówka

saszetki z naklejkami (5 egz.
naklejek w saszetce). Jednostka
rozliczeniowa – saszetka;

518891

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18
MATCH ATTAX - KLASER

24.99

jednorazówka

klaser kolekcjonerski, pozwalający
zbierać karty kolekcji.

518840

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18
MATCH ATTAX - MEGA PUSZKA

44.99

jednorazówka

metalowa puszka zawiera 60 kart, w
tym 16 z limitowanej edycji.

518824

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18
MATCH ATTAX - MINI PUSZKA

25.99

jednorazówka

metalowa puszka zawiera 36 kart, w
tym 1 brązowa, srebrna lub złota z
limitowanej edycji

518875

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18
MATCH ATTAX - MULTIPACK

19.99

jednorazówka

zawiera 5 saszetek z kartami,
łącznie 30 kart, w tym 1 brązowa,
złota lub srebrna z limitowanej
edycji.

518816

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18
MATCH ATTAX - SASZETKI Z

3.99

jednorazówka

saszetki z kartami (6 egz. kart w
saszetce).

518867

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017/18
MATCH ATTAX - ZESTAW

29.99

jednorazówka

klaser kolekcjonerski, pozwalający
zbierać karty kolekcji.

519235

WESOŁYCH ŚWIĄT-POKOLORUJ

3.99

jednorazówka

Kolorowanka z motywami
bożonarodzeniowymi. Ciekawy
pomysł na spędzanie czasu wolnego
z dzieckiem. Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 16

512524

WSZYSTKO O BOŻYM NARODZENIU
WERSJA S

19.99

jednorazówka

Boże Narodzenie to jedno z
najważniejszych świąt w naszym
kalendarzu. Choć jest nierozerwalnie
związane z chrześcijaństwem, jako
święto upamiętniające narodziny
Jezusa Chrystusa, to również ludzie
niewierzący odnajdują w nim ważne
dla każdego człowieka uniwersalne
wartości. To czas sprzyjający
spotkaniom w najbliższym gronie
rodziny i przyjaciół. Święta te
pozwalają docenić cud narodzenia,
miłości rodzicielskiej oraz
odpowiedzialności. Są to jedne z
najradośniejszych świat. Ale ile
wiemy o Bożym Narodzeniu? Na te i
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inne pytania, które ludzie chcą
zadać, odpowiada publikacja
„Wszystko o Bożym Narodzeniu". W
pierwszej części naszej publikacji
przybliżone zostaną najważniejsze
wydarzenia i fakty związane z
narodzinami Syna Bożego. Czytelnik
uzyska odpowiedź na pytanie o sens
i istotę narodzenia Bożej Dzieciny.
Pozna historię zwiastowania oraz
życie codzienne w Jerozolimie i
Betlejem w czasach narodzenia
Jezusa. Kim byli Trzej Królowie, jaką
rolę w narodzinach Chrystusa
odegrał święty Józef, czy Herod był
zły do szpiku kości? Również na te
pytania czytelnik uzyska odpowiedź.
Druga część książki poświęcona jest
liturgii adwentu i Bożego Narodzenia
oraz obrzędom towarzyszącym tym
wydarzeniom. Czytelnik dowie się z
niej o tym, co to jest adwent,
dlaczego na roraty zabiera się
lampiony, co postawić na stole
wigilijnym i jaką symbolikę mają
potrawy, które spożywamy podczas
Wigilii? W tej części również
przedstawiona jest historia
obrzędów świątecznych. Trzecia
część publikacji udziela odpowiedzi
na nurtujące wiele osób pytania.
Można w niej przeczytać o
prawdziwej historii Świętego
Mikołaja czy też o tradycji tworzenia
szopek bożonarodzeniowych. Nie
zapomnieliśmy o kolędzie, w tej
części czytelnik dowie się o znanych
i nieznanych faktach dotyczących
kolędowania, jak również samych
kolęd. Czwarta część przedstawia
polskie tradycje bożonarodzeniowe,
zarówno te obecnie kultywowane,
jak również te zapomniane. Każdego
z nas z pewnością ciekawi, w jaki
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sposób święta Bożego Narodzenia
obchodzone są w innych krajach.
Dzięki tej publikacji czytelnik dowie
się, jak Japończycy, Amerykanie czy
Francuzi świętują Boże Narodzenie.
Całość dopełnia unikatowa szata
graficzna. Książka jest kolorowa,
przyciąga uwagę czytelnika.
Znajdują się w niej obrazy
przedstawiające m.in. Zwiastowanie,
pokłon pasterzy, Trzech Króli, czy
Świętą Rodzinę oraz zdjęcia
ilustrujące tradycje
bożonarodzeniowe w Polsce i na
świecie. Do książki został dołączony
quiz wiedzy o Bożym Narodzeniu.
Dzięki temu czytelnik sprawdzi
swoją wiedzę. Quiz będzie
znakomitym uzupełnieniem
spotkania rodzinnego, gdyż da on
możliwość wspólnej zabawy.
„Wszystko o Bożym Narodzeniu" to
niezwykła rodzinna publikacja.
Każdy znajdzie w niej coś dla siebie:
fakty z historii narodzin Syna
Bożego, historię święta, znaczenie
obrzędów liturgicznych, ciekawostki
o Bożym Narodzeniu, anegdoty
związane z tym świętem, a to tylko
część tego, co czeka na czytelnika w
środku książki.
515728

WSZYSTKO O JEZUSIE Z NAZARETU
WERSJA S

19.99

jednorazówka

Książka „Wszystko o Jezusie z
Nazaretu" wpisuje się w cykl
publikacji Wydawnictwa św. Filipa
Apostoła, które rozpoczynają się
słowem kluczem – „wszystko". Jej
autorem jest ks. Jacek Molka, m.in.
redaktor Tygodnika Katolickiego
„Niedziela" i wykładowca Pisma
Świętego w Wyższym Seminarium
Duchownym Archidiecezji
Częstochowskiej i Diecezji
Sosnowieckiej. Niniejsza pozycja
składa się z trzech rozdziałów.
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Pierwszy z nich poświęcony jest
ewangelicznym opowiadaniom o
Chrystusowym dzieciństwie.
Zasadniczo przedstawia sekwencję
wydarzeń opisanych przez św.
Mateusza i św. Łukasza, bo tylko ci
dwaj Ewangeliści interesują się
wczesnym etapem życia Syna
Bożego. Druga najobszerniejsza
część książki (zajmuje ponad jej
połowę) to próba zrekonstruowania
biografii Jezusa z Nazaretu ze ściśle
historycznego punktu widzenia.
Wykorzystane w niej zostały
osiągnięcia współczesnej biblistyki i
dlatego też jej lektura może okazać
się bardzo pouczająca i zarazem
ciekawa. Prezentuje ona Jezusową
sylwetkę na tle epoki i różnych
uwarunkowań czasów, w których żył.
Trzeci rozdział przedstawia zaś
nowotestamentowe teksty
odnoszące się do zmartwychwstania
Pańskiego i życia, jakie wiedli
pierwsi chrześcijanie w świetle tej
prawdy. Tradycyjnie „Wszystko o
Jezusie z Nazaretu" to pozycja
bogato ilustrowana oraz
zaopatrzona w quiz wiedzy o BoguCzłowieku, który zmienił bieg historii
świata.
514527

WSZYSTKO O TYM, CO POLSKĘ
STANOWI

7.99

jednorazówka

Co buduje ducha Narodu Polskiego?
Jakie pieśni śpiewali nasi
przodkowie? Jakimi modlitwami
prosili Boga o łaskę, pokój i
pojednanie? A wreszcie, jakie są
kamienie milowe kształtowania się
polskiej świadomości narodowej i
historii naszej Ojczyzny? Na te i
wiele innych pytań odpowiada
książka „Wszystko o tym, co Polskę
stanowi". Publikacja w przystępny
sposób prezentuje dorobek duchowy
Narodu Polskiego. Książka
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podzielona jest na trzy rozdziały. W
pierwszym, znajdują się modlitwy za
Ojczyznę, odmawiane nie tylko w
chwilach zagrożenia suwerenności
naszego kraju, ale także z prośbą o
roztropność dla rządzących oraz
łaskę pojednania. Drugi rozdział to
swoista skarbnica polskich tradycji,
zgromadzone są w nim pieśni i
poezja patriotyczna. Te utwory
podtrzymywały na duchu naszych
przodków w chwilach trwogi, były
też recytowane i śpiewane przez
nich w dniach radości i dumy. W
ostatnim rozdziale zapraszamy
czytelnika do wędrówki po ścieżkach
historii naszej Ojczyzny. Kamieniami
milowymi są tu najważniejsze
wydarzenia z naszych dziejów jak
m.in. chrzest Polski, bitwa pod
Grunwaldem, śluby lwowskie czy też
utworzenie „Solidarności". Książka
może służyć jako poręczny
modlitewnik. Jest także pomocą w
poznaniu dziejów Polski i duchowych
podstaw Narodu Polskiego.
521116

ZAPALARKA CKZ5

3.99

jednorazówka

Zapalarka teleskopowa do
powtórnego napełniania.

519200

ZŁOTA RYBKA

11.99

jednorazówka

Format: 165 x 235 mm Liczba stron:
48 Oprawa: twarda
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