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cena 21,90 zł
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NOWE
PODRĘCZNIKI

DO NAUKI RELIGII
NOWY ZESPÓŁ AUTORÓW

NOWA FORMA
NOWE ROZWIĄZANIA
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zadania przygotowane 
dla uczniów 
o zróżnicowanych 
możliwościach 
rozwojowych

stała struktura
jednostek lekcyjnych: 
– odkrywam 
– spotykam  
– poznaję 
– odpowiadam  
– utrwalam 
– modlę się 
  

profesjonalnie opracowane
 ćwiczenia wspierające rozwój 

kompetencji językowych, 
matematycznych i społecznych

nowoczesna grafika,
dopasowana

do percepcji dzieci

różnorodne 
materiały dydaktyczne:

piosenki w wersji ze słowami 
oraz karaoke, modlitwy, quizy, 
prezentacje oraz opowiadania 

wprowadzające dzieci 
w świat wiary

materiały dodatkowe 
do KAŻDEJ jednostki 
lekcyjnej na stronie 
www.strefakatechety.pl
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innowacyjna struktura 
jednostek lekcyjnych:    
– odkrywam 
– spotykam 

– odpowiadam 
– utrwalam 

  

nowoczesna, 

trendami

zadania dodatkowe 
do pracy indywidualnej 

kompetencje uczniów

Prezentacje multimedialne 

katechezy, a w nich tema-
tyczne cytaty 

 formach: zadania opisowe, 

NOWA FORMA
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innowacyjna struktura 
jednostek lekcyjnych:    
– odkrywam 
– spotykam 

– odpowiadam 
– utrwalam 

  

nowoczesna, modna 

trendami

katechezy, a w nich 
tematyczne memy 
i cytaty

N O W E  

 
(www.strefakatechety.pl)

do pracy indywidualnej
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innowacyjna struktura 
jednostek lekcyjnych:    
– odkrywam 
– spotykam 

– odpowiadam 
– utrwalam 

  

nowoczesna, modna 

trendami

katechezy, a w nich 
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Inspirujemy
Edukujemy
Rozwijamy



˃ przygotowanie dziecka 
do wczesnej Pierwszej
Komunii Świętej 

˃ wskazówki pedagogiczne 
i formacyjne

˃ publikacja zarówno 
dla katechetów jak 
i rodziców 

19,00 zł 13,30 zł

Pozwólcie dzieciom!

QR z materiałami 

˃ scenariusz gry katechetycznej

˃ materiały pomocnicze 
w organizacji wydarzenia

˃ kody 
graficznymi

15,00 zł 10,50 zł

Świętość to norma!

˃ nowoczesna forma 
scenariuszy katechetycznych

˃ dostosowane do wieku 
uczniów i ich zdolności 

˃ kody QR z materiałami 
graficznymi

Rok liturgiczny
15,00 zł 10,50 zł

do 30.10.2022 r. 
po wpisaniu kodu: 

KATECHETA30

RABAT 30 %



Uczniowie 
ze specjalnymi
potrzebami 
edukacyjnymi

>   przykładowe scenariusze 
     katechez

>   pomysły na inspirujące 
     pomoce dydaktyczne

>   konspekty spotkań z rodzicami

20,00 zł 14,00 zł

10

˃ scenariusze katechetyczne 
dedykowane uczniom ze  
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

˃ wersje scenariuszy dla uczniów 
ze spektrum autyzmu

30,00 zł 21,00 zł

Trudna droga? Siedem sakramentów

˃ pomoc w przygotowaniu
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną do sakramentów

15,00 zł 10,50 zł

Pomoce dydaktyczne 
dla uczniów z  SPE

do 30.10.2022 r. 
po wpisaniu kodu: 

KATECHETA30

RABAT 30 %



>   świetna pozycja dla młodzieży 
     bierzmowanej

>   inspirujące przykłady młodych świętych, 
     ich życia i działalności

>   bohaterowie książki  jako wzór postawy, 
     jak żyć w zgodzie z chrześcijańskimi 
     wartościami

Święta Ekipa
Inspiracje (nie tylko) 
dla młodzieży

>   doskonale wyjaśnia trudne zagadnienia 
     związane z duchowością i interpretacją 
     tekstów biblijnych

>   przybliża fascynującą postać Jezusa oraz 
     Jego osobowość – w ludzkiej i Boskiej 
     odsłonie

>   napisana świetnym językiem, odpowiada 
     na fundamentalne pytania

Fascynacja Jezusem
Wczoraj, dziś, zawsze

„Jedna z najlepszych książek 
(poza Biblią) o Jezusie Chrystusie!”
  C. Heck, lbib.de

BEST
SELLER

39,90 zł 27,90 zł

20,00 zł 14,00 zł

do 30.10.2022 r. 
po wpisaniu kodu: 

KATECHETA30

RABAT 30 %



Pomagamy
Wspieramy
Doradzamy

PORADNIKI



>   poradnik napisany przez eksperta   
     psychologii

>   podpowiedzi, jak budować codzienną  
     siłę i odporność psychiczną,

>   jak reagować na stan zagrożenia, 
     lęki i frustracje

>   poradnik napisany przez eksperta psychologii

>   wskazówki i porady, jak umiejętnie wspierać 
     dzieci w sytuacjach kryzysowych i uczyć 
     efektywnych zachowań

>   książka zawiera zestaw działań, zabaw
     i ćwiczeń, które wzmacniają siłę i odporność 
     psychiczną dzieci, obniżają napięcie oraz 
     lęk i stanowią profilaktykę obciążenia 
     traumatyzującego

W sytuacji kryzysowej ktoś musi 
przejąć ster i zadbać o innych, którzy 
są słabsi, mniej odporni psychicznie, 
potrzebują pomocy. W czasach 
kryzysu zawsze potrzebny jest lider 
– lider w rodzinie, grupie zawodowej 
czy społeczności.  Przejście do działa-
nia jest najlepszą taktyką wzmacnia-
nia poczucia bezpieczeństwa 
i sensu, to najlepszy antystresor.

Tymczasem z każdym rokiem w Polsce 
rośnie liczba osób, u których diagnozowa-
ne są problemy natury psychicznej. Staty-
styki pokazują, że problem obejmuje ok. 
8 milionów dorosłych i ok. 4 milionów 
dzieci i młodzieży.

Jak dbać o siebie 
w kryzysie?
Poradnik nie tylko
na czas globalnej
pandemii
25,00 zł 17,50 zł

Jak wspierać dzieci 
w kryzysie?
Poradnik dla rodziców nie tylko 
na czas globalnej pandemii
25,00 zł 17,50 zł

UWAGA! 
PORADNIKI NA CZAS 
WSZYSTKICH KRYZYSÓW

PORADNIKI
do 30.10.2022 r. 

po wpisaniu kodu: 
KATECHETA30

RABAT 30 %



>   krótkie rozważania na temat wiary;
     osobiste i z odniesieniem do Biblii

>   przewodnik po wierze dla każdego 
     katolika, ale również dla poszukujących 
     i wątpiących 

>   odpowiedzi na wiele trudnych 
     i nurtujących każdego człowieka pytań

Wiara
Podręczny przewodnik
25,00 zł 17,50 zł

PORADNIKI

ZAPOWIEDŹ

BEST
SELLER

Kościół
Podręczny przewodnik

do 30.10.2022 r. 
po wpisaniu kodu: 

KATECHETA30

RABAT 30 %



>   świetna pozycja dla młodzieży 
     poszukującej swojej tożsamości

>    napisana lekko, żywym językiem,    
      oparta na przykładach z życia młodych 
      ludzi

>    inspirująca, wskazująca rozwiązania     
      trudnych, młodzieńczych problemów

Selfie smartfonem Boga.
Odkryj swoją wartość
29,90 zł 20,93 zł

29,90 zł 20,90zł

PORADNIKI

>   znakomite narzędzie do wykształcenia 
     w sobie umiejętności budowania siły 
     wewnętrznej w oparciu o Biblię

>   książka  podnosząca na duchu, 
     wzmacniająca, budująca nasz dobrostan 
     psychiczny i emocjonalny, kojąca

>   zawiera zestaw zestaw różnych ćwiczeń 
     duchowych

Schronienie i siła
Odkryj z Biblią nowe źródła
swojej siły

do 30.10.2022 r. 
po wpisaniu kodu: 

KATECHETA30

RABAT 30 %



Wyjątkowe
Niepowtarzalne
Bestsellerowe

NOWOŚCI
I  ZAPOWIEDZI
2022



Arcybiskup Grzegorz Ryś 
o ważnych i interesujących postaciach 
drugoplanowych w Biblii.

Hit  wydawniczy 
tej  jesieni !

AKTORZY DRUGIEGO PLANU
Historie biblijne 

fot. A
rchidiecezja Łódzka 



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Jedni mówią, że historia lubi się powtarzać. 
Inni, że jest nauczycielką życia. Jak jest 
naprawdę? Czy wydarzenia zataczają koło, 
czy też nic dwa razy się nie zdarza? 
Czy ludzie potrafią wyciągać wnioski 
z nieszczęść, które sami powodują?

Odpowiedzi na te pytania nie są sprawą 
prostą i oczywistą. 

Człowiek nie jest 
miarą wszechrzeczy
39,90 zł 27,90 zł

Poznaj tajemnicę spokoju papieża Jana XXIII. 
To jego 10 przykazań, swoisty dekalog 
miłości i opanowania pod hasłem:  „Dzisiaj, 
tylko dzisiaj, spróbuję przeżyć dzień, nie 
chcąc od razu rozwiązywać wszystkich 
problemów mojego życia”. Opanowanie 
jest cechą, nad którą papież musiał ciężko 
pracować i się o nią modlić.

Stworzył swoisty Dekalog "pogody ducha” 
dla rozwoju swojej własnej duchowej 
ścieżki.

Tylko dziś się liczy
10 przykazań spokoj
i szczęścia Jana XXIII
39,90 27,90 zł

do 30.10.2022 r. 
po wpisaniu kodu: 

KATECHETA30

RABAT 30 %



32,90 zł 23,00 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Maria Magdalena spotkała Jezusa, 
co bezpośrednio wpłynęło na jej życie. 
I to ona jako pierwsza zobaczyła Go po 
zmartwychwstaniu. Autorki niniejszej 
książki udowadniają, że one również 
doświadczyły niezwykłej obecności Pana 
– spotkały Go w (żywym!) słowie Bożym. 

Ich historie są różne: trudne, zaskakujące, 
czasem niepojęte

Spotkałyśmy Pana 
Jego słowo w nas żyje

Co mogła czuć biblijna Ewa, gdy obserwo-
wała narastający konflikt między jej 
synami, Kainem i Ablem? Czy przypuszczała, 
jak skończy się zatarg między braćmi? 
Czy próbowała zapobiec katastrofie?
Jakie emocje mogły jej towarzyszyć 
w tamtej chwili?

„Opowieści biblijne oczami kobiet” 
to książka o kobietach i o tym, co jest dla 
nich ważne: o dojrzewaniu i mierzeniu się 
z życiem, o zaufaniu Bogu i mężowi,
o stracie oraz o trudach i dylematach 
macierzyństwa: tego długo wyczekiwanego 
i tego zupełnie niespodziewanego.

Opowieści biblijne 
oczami kobiet

do 30.10.2022 r. 
po wpisaniu kodu: 

KATECHETA30

RABAT 30 %



WyPRZEDAŻ

PROMOCYJNE 
CENY



seria
BARDZO KRÓTKIE ROZMOWY
O BARDZO WAŻNYCH SPRAWACH 
I-VII  

książka + płyta dvd

20,00 zł  5,00 zł

seria
LEKCJE RELIGII
scenariusze lekcji
nr 4
nr 9-14

książka + płyta dvd

29,90 zł  5,00 zł

BOŻA 
ADRENALINA

24,90 zł  5,00 zł

ATLAS 
BIBLIJNY

14,90 zł  5,00 zł
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CZYTA 
KRZYSZTOF 

GOSZTYŁA

 RANDY SINGER

ADWOKAT

            XXIII XXII XXI XX XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I NA OSI CZASU I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

NA OSI CZASU

JESTEM 
ODNALEZIONA

29,90 zł  5,00 zł

ZDESPEROWANA

29,90 zł  5,00 zł

MODLITWA 
NIEZNAJOMEJ

24,90 zł  5,00 zł

POZOSTAŁY MI 
TYLKO ŁZY 
I MODLITWA

25,00 zł  5,00 zł

ŚWIEŻY POWIEW 
RADOŚCI 

29,90 zł  8,00 zł

PERGAMINY

39,90 zł  5,00 zł

ADWOKAT

39,90 zł  8,00 zł

ADWOKAT
audiobook

39,90 zł  8,00 zł

ŚWIADEK

35,00 zł  8,00 zł

POJEDNANIE

29,00 zł  5,00 zł



CZASEM TRUPY 
ZMARTWYCHWSTAJĄ
film  dvd + książka

23,00 zł  5,00 zł

INDIE 

14,90 zł  5,00 zł

STANY
ZJEDNOCZONE

14,90 zł  5,00 zł

HISTORIA KOTKI 
EMELINE

22,00 zł  8,00 zł

TATUAŻE 
NA SERCU 

32,00 zł  10,00 zł

CUDA 
W TOBIE 

27,00 zł  5,00 zł

SPOTYKAJĄC 
ZŁO 

25,00 zł  5,00 zł

SOS! 
ZABIJA SIĘ ŻYCIE... 
ALE ŻYCIE ZWYCIĘŻY

34,90 zł  5,00 zł

TRZY MINUTY 
DLA ŻYCIA

26,90 zł  5,00 zł



Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań

Księgarnia internetowa
www.swietywojciech.pl, tel. 61 659 37 55, sklep@swietywojciech.pl
Księgarnia stacjonarna
pl. Wolności 1, Poznań, tel. 61 852 48 35, ksiegarnia@swietywojciech.pl




