
strefa katechety 

FOLDER KATECHETYCZNY
podręczniki i pomoce katechetyczne

Drogie Katechetki, drodzy Katecheci, 
od wielu już lat – dzięki podręcznikom i innym materiałom wzbogacającym warsztat 
pracy nauczyciela religii – towarzyszymy Państwu w posłudze katechetycznej. 
Niezwykle cenne są dla nas spotkania ze wspólnotami katechetów podczas 
organizowanych przez poszczególne diecezje „dni katechetycznych” inaugurujących 
nowy rok szkolny. 

W tym roku – z uwagi na pandemię i w trosce o Państwa zdrowie – zapraszamy 
do odwiedzenia naszej księgarni internetowej (www.swietywojciech.pl), w której 
do końca października mogą Państwo dokonać zakupów z 30% rabatem (kod 
promocyjny: kat20) na wszystkie nowości Wydawnictwa Świętego Wojciecha 
(oferta nie dotyczy podręczników).     

Zachęcamy do spotkań online. Przygotowaliśmy bogatą ofertę szkoleń, które 
poprowadzi zespół „Strefy katechety” wraz z zaproszonymi gośćmi.

Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową (www.swietywojciech.pl/Strefa-
katechety) i nasz fanpage na Facebooku (www.facebook.com/StrefaKatechety),  
a także do sięgnięcia po książki i inne propozycje Wydawnictwa Świętego Wojciecha.
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PODRĘCZNIKI

Pan Bóg jest naszym Ojcem 
redaktorzy: ks. dr Paweł Płaczek,  
ks. dr Marcin Wojtasik

Podręcznik z ćwiczeniami 
(dwie części) 
Część 1: 202 x 265 mm | 96 stron 
Część 2: 202 x 265 mm | 72 strony
Cena kompletu (część 1 + część 2): 20,00 zł

Poradnik metodyczny 
165 x 235 mm | 320 stron
+ płyta CD z piosenkami 
+ płyta DVD z materiałami dodatkowymi 

Szukam Wolności 
redaktorzy: ks. dr Radosław Mazur,  
ks. dr Marcin Wojtasik

Podręcznik z ćwiczeniami 
202 x 265 mm | 304 strony 
Cena: 29,90 zł

Poradnik metodyczny 
165 x 235 mm | 304 strony
+ płyta DVD z materiałami dodatkowymi 

Bóg szuka człowieka 
redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin 
Wojtasik

Podręcznik z ćwiczeniami 
(dwie części) 
Część 1: 202 x 265 mm | 144 strony 
Część 2: 202 x 265 mm | 128 strony
Cena kompletu (część 1 + część 2): 30,40 zł

Poradnik metodyczny 
165 x 235 mm | 304 strony
+ płyta DVD z materiałami dodatkowymi 

Numer podręcznika: AZ-11-01/18-PO-1/20           
Zatwierdzenie z dnia 18.04.2020 r.         
Numer programu:  AZ-1-01/18 

Numer podręcznika: AZ-31-01/18-PO-4/20     
Zatwierdzenie z dnia 22.05.2020 r.         
Numer programu:  AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18  

Numer podręcznika: AZ-21-01/18-PO-2/20     
Zatwierdzenie z dnia 6.05.2020 r.         
Numer programu:  AZ-2-01/18  
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KLASA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASA
SZKOŁY PONADPODSTATWOWEJ

KLASA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer podręcznika: AZ-04-01/18-PO-3/20    
Zatwierdzenie z dnia 22.05.2020 r.         
Numer programu:  AZ-0-01/18 

Kocham Pana Jezusa
redaktor: ks. dr Paweł Płaczek

Podręcznik z ćwiczeniami 
(dwie części) 
Część 1: 202 x 265 mm | 88 stron 
Część 2: 202 x 265 mm | 80 strony
Cena kompletu (część 1 + część 2): 22,40 zł

Poradnik metodyczny 
165 x 235 mm | 320 stron
+ płyta CD z piosenkami 
+ płyta DVD z materiałami dodatkowymi 

0 ZERÓWKA
DZIECI SZEŚCIOLETNIE

19,00 zł

17,00 zł   

25,80 zł

25,40 zł
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Uczniowie ze specjalnymi  
potrzebami edukacyjnymi.  
Materiały katechetyczne 
pod red. dr Danuty Wróbel i ks. Michała Lepicha 

165 x 235 mm | 80 stron | oprawa miękka
Cena detaliczna: 20,00 zł

Rok liturgiczny 
Scenariusze katechetyczne 
Justyna Bartoszyńska

235 x 165 mm | 88 stron | oprawa miękka
Cena detaliczna: 15,00 zł

Książkę tę napisali katecheci uczący w szkołach 
specjalnych oraz w klasach integracyjnych.  
Opisywane tu metody można wykorzystywać  
na różnych poziomach edukacyjnych i w pracy  
z uczniami o zróżnicowanych potrzebach; wiele  
rozwiązań sprawdzi się także w szkołach  
masowych.

Scenariusze powstały z myślą o uczniach szkół pod-
stawowych – zarówno klas młodszych, jak i starszych. 
Wszystkie metody zaproponowane w tej książce były 
wielokrotnie „testowane na dzieciach” – podczas 
lekcji religii, spotkań parafialnych lub rekolekcji. 
Wszystkie przyniosły uczestnikom zajęć mnóstwo 
radości, nadziei i pobudziły ich do wiary.

Scenariusze przybliżą uczniom osobę św. Jana Pawła II. 
Pokazują one nie tylko historię życia papieża Polaka, 
lecz także jego mądrość, niezłomność i niezwykły 
dar zbliżania ludzi, religii, narodów. Zawierają m.in. 
materiały graficzne dostępne w dwóch formach: 
zamieszczone bezpośrednio w książce oraz w postaci  
plików PDF do pobrania ze strony wydawnictwa  
i wydrukowania (prowadzą do nich kody QR widnieją-
ce pod scenariuszami).

Spotkania z Janem Pawłem II  
Scenariusze katechetyczne 
Justyna Bartoszyńska

145 x 205 mm | 80 stron
Cena detaliczna: 12,00 zł

Droga do dojrzałej wiary 
redaktorzy: ks. dr Radosław Mazur, 
ks. dr Marcin Wojtasik

Podręcznik z ćwiczeniami 
202 x 265 mm | 280 stron 
Cena: 18,00 zł

Poradnik metodyczny 
165 x 235 mm | 296 stron
+ płyta DVD z materiałami dodatkowymi 

Numer podręcznika: AZ-51-01/18-PO-5/20     
Zatwierdzenie z dnia 21.07.2020 r.         
Numer programu:  AZ-5-01/18  

1 KLASA
SZKOŁY BRANŻOWEJ

PODRĘCZNIKI

15,30 zł

14,00 zł

10,50 zł

8,40 zł

RABAT -30%



INSPIRACJE
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Zaproszeni na ucztę
O Mszy Świętej dla małych i dużych
Ines Krawczyk MChR

195 x 195 mm | 104 strony | oprawa twarda
Cena detaliczna: 29,90 zł

Selfie smartfonem Boga.  
Odkryj swoją wartość
Damian Krawczykowski

150 x 225 mm | 144 strony | oprawa miękka ze 
skrzydełkami
Cena detaliczna: 29,90 zł

Miłość… nie ogarniam
Męskie spojrzenie na życiowe sprawy
Jerzy Jabłoński

135 x 205 mm | 144 strony | oprawa miękka ze 
skrzydełkami
Cena detaliczna: 25,00 zł

Ojcze Nasz 
Kard. Stefan Wyszyński

135 x 205 mm | 160 stron | oprawa miękka 
Cena detaliczna: 15,00 zł

Kardynał Stefan Wyszyński pokazuje w swoich 
 rozważaniach wspólnotowy i apostolski charakter 
Modlitwy Pańskiej – modlitwy, która jest najlepszą 
szkołą miłości bliźniego. Zachęca, byśmy uczynili ją 
swoim chlebem powszednim. Podpowiada, jak się 
modlić, aby nie zasklepić się w  indywidualizmie. 

Niniejsze rozważania po praz pierwszy ukazały się 
drukiem w 1971 roku w Paryżu, a następnie już   
w Polsce, nakładem Drukarni i Księgarni Świętego 
Wojciecha – i wciąż pozostają aktualne. 

Drogi Rodzicu, czy wiesz, jak zachęcić dziecko do 
udziału w niedzielnej Mszy Świętej? Ta książka Ci  
w tym pomoże. Zabawne i mądre opowiadania  
tłumaczą najmłodszym, dlaczego Eucharystia to 
niezwykła UCZTA, i podpowiadają, co zrobić, aby ją 
dobrze przeżyć.
Książka zawiera też niespodziankę dla dzieci: rebusy, 
zagadki oraz ciekawostki. 

To książka, która motywuje i daje siłę. Autor za-
prasza w podróż ku prawdziwej wolności, dając 
do ręki inny smartfon – taki, który pokaże prawdę  
o Tobie. Prawdę, której poszukujesz.

O co chodzi z tą miłością – do Boga i do drugiego 
człowieka? Jak poukładać sobie we współczesnym 
świecie sprawy związane z wiarą? Jak odnaleźć się 
w trudnych sytuacjach, niespotykanych wydarze-
niach dnia codziennego? Co liczy się naprawdę?  
Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć  
w książce Jerzego Jabłońskiego.

20,90 zł

10,50 zł

20,90 zł

17,50 zł

RABAT -30%



INSPIRACJE

8 9

Ojcze nasz, któryś jest na ziemi  
Dla tych, którzy wierzą, i dla tych,  
którzy (jeszcze) nie wierzą
José Tolentino Mendonça

135 x 234 mm | 174 strony | oprawa miękka  
ze skrzydełkami 
Cena detaliczna: 33,00 zł

Jak wspierać dzieci w kryzysie? 
Poradnik dla rodziców nie tylko  
na czas globalnej pandemii
Małgorzata Taraszkiewicz

150 x 225 mm | 104 strony | oprawa miękka 
Cena detaliczna: 25,00 zł

Jak dbać o siebie w kryzysie? 
Poradnik dla rodziców nie tylko  
na czas globalnej pandemii
Małgorzata Taraszkiewicz

150 x 225 mm | 104 strony | oprawa miękka 
Cena detaliczna: 25,00 zł

Aszerat
Aleksandra Mazur

150 x 235 mm | 520 stron | oprawa twarda 
Cena detaliczna: 45,00 zł

Kardynał Mendonça, odwołując się do swojej 
ogromnej wiedzy biblijnej, a także do antropologii  
i literatury, ośmiela się „otworzyć” Modlitwę Pańską  
na wierzących i niewierzących oraz wskazuje nowe 
klucze do duchowej lektury tego tekstu, który  
stanowi serce chrześcijaństwa. Rezultat jest abso-
lutnie niezwykły. Czytelnik zostaje zaproszony do 
wewnętrznej podróży, której nie zapomni.

Poradnik jest skierowany do rodziców, którzy chcą 
pomóc dzieciom przetrwać trudny czas w dobrej 
kondycji, złagodzić ich lęki, wzmocnić poczucie 
bezpieczeństwa i wiary w to, że będzie dobrze.

Zawiera zestaw działań, zabaw oraz ćwiczeń, które 
budują siłę i odporność psychiczną dzieci, a przede 
wszystkim obniżają napięcie i stres

Kryzys emocjonalny związany z pandemią dotyka wielu  
z nas. Znaleźliśmy się w sytuacji, z którą nie umiemy sobie 
poradzić – nie do końca wiemy, jak zadbać o swoje zdro-
wie, zwłaszcza psychiczne. To bardzo trudny czas – nasze 
poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa zostało zachwiane.

Ten poradnik podpowiada, jak przetrwać w niełatwych 
warunkach, zachowując dobrą kondycję psychiczną, a przy 
okazji zyskać wiarę w siebie i we własne  możliwości.

Książka prezentuje zestaw działań i ćwiczeń, które wzmac-
niają naszą siłę i odporność psychiczną, a także redukują 
napięcie i stres.

Wielowątkowa powieść o silnej kobiecie, której pierwiastek 
nosi w sobie każda z nas. Tytułowa bohaterka (znana także 
jako Zuzanna) dorasta na oczach czytelnika. Jako młoda  
położna szuka swojego miejsca w świecie, wędrując od  
miasta do miasta i spotykając różnych ludzi. Duchowość  
młodej kobiety kształtuje się wraz z jej światopoglądem.  
Spotykają ją różne przeciwności, przeżywa wielkie  
uniesienia, zakochuje się w mężczyznach i boryka się  
z rozczarowaniami, ale dzielnie prze do przodu – jak każda 
kobieta. To książka, która uczy wierzyć i kochać – naprawdę,  
do samego końca.

17,50 zł 23,10 zł

31,50 zł
17,50 zł

RABAT -30%



Prenumerata 
nie z tego 
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Współtworzymy 
dla Was 

ten wyjątkowy 
miesięcznik

Eliza Piotrowska

Grzegorz Kasdepke
i kot Benek

Joanna Krzyżanek

Wojciech Widłak

s. Ines Krawczyk MChR
i Owieczka Magda

Małgorzata Kryszkowska
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tel. 61 659 37 57
kryszkowska@swietywojciech.pl
www.malyprzewodnik.pl

    → roczna 64 zł
    → 35 zł

 w prezencie książka 
    niespodzianka!

INSPIRACJE
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Skrzydlata zagadka
Weronika Kurosz

145 x 208 mm | 128 stron | oprawa twarda 
Cena detaliczna : 24,00 zł

Znasz już Lucka, Emkę i Wojtka, czyli Brygadę LEW?

Oto ich trzecia przygoda: członkowie Brygady spędzają  
wakacje w Walencji – wraz z innymi zwycięzcami  
konkursu Projektanci Marzeń. Organizatorzy wyjazdu 
zaplanowali wiele atrakcji, jednak Luck, Emka i Wojtek 
szybko z nich rezygnują, ponieważ wciąga ich sprawa 
iście kryminalna: z ratusza zginął… nietoperz. Symbol 
miasta i jego odwieczny opiekun. Czy Brygada LEW zdoła 
go odnaleźć?

Nowa seria przygodowa – w każdej części 
bohaterowie odkrywają jedną z prawd wiary

16,80 zł

RABAT -30%



Konsultacje katechetyczne
Maria Brzostowska
konsultant ds. katechetycznych
kom. 661 946 977

Marzenna Kubiak
koordynator Strefy Katechety
kom. 601 720 062

Pakiety startowe
Monika Ławrynowicz
specjalista ds. marketingu
tel. 61 659 37 79
kom. 603 154 531

Zamówienia
www.swietywojciech.pl
sklep@swietywojciech.pl
tel. 61 659 37 55

Zapraszamy do udziału w warsztatach online (webinaria), 
które odbywać się będą w ciągu roku szkolnego:
→  Każdego miesiąca tematyczne webinarium.
→  Szkolenia będą bezpłatne, a każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie 
       potwierdzające udział w doskonaleniu.
→  Webinaria pomogą Państwu poszerzyć swoją wiedzę w zakresie:
 →  wspierania i motywowania ucznia do nauki,
 →  radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 →  budowania autorytetu nauczyciela religii,
 →  katechezy specjalnej,
 →  wykorzystania technologii informatycznych – cykl webinarium  
       „Katecheta w sieci – jak zaistnieć w Internecie?”.
→  Szczegółowe informacje będą wysyłane do Państwa w newsletterze,  
         a także udostępniane w Strefie Katechety w zakładce  AKTUALNOŚCI 
        i na naszym Facebooku.

WEBINARIA


