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Drodzy przyjaciele KLUBU PDP!
Wielkimi krokami zbliżają się lato i wakacje. Zapewne po długich miesiącach ograniczeń pandemicznych
wszyscy chcielibyśmy jak najlepiej wykorzystać ten czas – odpocząć, odetchnąć świeżym powietrzem,
zrelaksować się i nabrać sił. Dobra książka jest najlepszym towarzyszem w takich chwilach.
Urlop to najczęściej czas nadrabiania zaległości w lekturach. Dlatego wybraliśmy dla Państwa tytuły,
przy których będzie można się zrelaksować, ale i też doświadczyć czegoś nowego.
Szczególnie polecamy nasze premiery: nową książkę ks. Dolindo Siedem darów Ducha Świętego (str. 3),
W ogrodzie biblijnym. Atlas roślin (str. 8), Myśli o modlitwie (str. 13), Anioły w legendach polskich (str. 64).
Z myślą o naszych najmłodszych (i nie tylko) prezentujemy nowe poszerzone wydanie Biblii Komiks.
Dla miłośników klasyki literatury mamy też kilka wyjątkowych propozycji.
Poszerzamy również naszą ofertę zdrowotną, która nieustannie cieszy się Państwa zainteresowaniem.
Zachęcamy do odwiedzenia naszego portalu stworzonego z myślą o zdrowym stylu życia:
www.zdrowezdrowie.pl
Dziękujemy, że jesteście z nami i życzymy udanego wypoczynku!
Sebastian Jakubowski

W P R E Z E N C I E D O T W O J EG O Z A M ÓW I E N I A
GRATIS
do zamówieŃ
PowyżeJ 129 zł

GRATIS
do Każdego
zamówienia

GRATIS
do zamówieŃ
PowyżeJ 200 zł

J A K Z A M AW I AĆ ?
lub 721 521 521
PRZEZ INTERNET: bok@klubpdp.pl · www.klubpdp.pl

NAJSZYBCIEJ:

12 259 00 03

NA DOŁĄCZONEJ KARCIE ZAMÓWIENIA

nie trzeba naklejać znaczka!
Koszt dostawy: 12 zł. Dla zamówień powyżej 129 zł
na terenie Polski – dostawa GRATIS!

Czas realizacji zamówień do 14 dni.

kurierem (FedEx), Pocztą Polską, do Paczkomatów

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Wydawnictwo M, Klub PDP, al. Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków

PŁATNOŚĆ: za pobraniem lub wpłata na konto Wydawnictwa M,
Pekao SA, nr rachunku: 41 1240 4650 1111 0010 7240 9214

od pn. do pt., w godz. 8.00–16.00

PRZESYŁKI DOSTARCZAMY:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA PRACUJE:

Informacja RODO dostępna na www.klubpdp.pl
OSOBISTY ODBIÓR — PO WCZEŚNIEJSZYM ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA:

Magazyn Wydawnictwa M, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków
Zdjęcia umieszczone w katalogu z przyczyn technicznych (kolorystyka, opakowanie, druk itp.)
mogą odbiegać od wyglądu produktu znajdującego się w sprzedaży.

zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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ks. Dolindo Ruotolo

7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

spis treści

s. 128 · 130 × 190 · miękka

Dlaczego jest siedem darów Ducha Świętego? Co one tak naprawdę
w nas sprawiają? Jak je pielęgnować? Jak się o nie modlić?
Ksiądz Dolindo Ruotolo, autor słynnej modlitwy Jezu, Ty się tym
zajmij, tłumaczy naukę Kościoła na temat siedmiu darów
Ducha Świętego. Nie jest to jednak suchy wykład, ale żywe,
oparte o jego własne doświadczenia duchowe, opowiadanie
o tym, jak Duch Święty może działać w naszym życiu,
jeśli tylko Mu na to pozwolimy. Nawet najbardziej
heroiczne czyny, wyrzeczenia, czy godziny
modlitw nie przybliżą nas
do Boga, jeśli nie pozwolimy,
by przeniknął je Duch Święty.

nowość
Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

1990

1490

2 Gratisy
3 szczeGólnie polecamy
4 ethiopian cross
6 klasyka literatury
8 albumy
10 modlitwa
12 wiara i duchowość
26 biblia
27 święci
i błoGosławieni
28 dla dzieci
32 poradniki
33 nauka
34 historia
38 publicystyka
i reportaż
40 bioGrafia
41 kryminał
42 podróże
43 literatura
44 zdrowie
46 zdrowe zdrowie
48 kosmetyki
50 miód
52 produkty
św. hildeGardy
53 stawy i mięśnie
53 układ krwionośny
54 spokój ducha
54 ochrona antynowotworowa
55 trawienie
56 plastry i mata
57 witaminy
58 wzrok
58 układ moczowy
59 mazidła
60 olejki eteryczne
61 polecamy
62 różności
63 z ostatniej chwili

M1898

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

ethiopian cross
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Kawa z Etiopii – z miejsc, gdzie sięgają korzenie chrześcijaństwa

2500

4990

2500

D00081
ziarnista 250 g

D00083
ziarnista 500 g

D00080
mielona 250 g

Ethiopian Cross jest kawą
o orzechowym posmaku z nutami
drzewnymi i lekko owocowym
aromatem. Wyróżniającą cechą
tej kawy jest delikatny pikantny
posmak, co czyni ją jeszcze
bardziej pobudzającą
i zaskakującą.

Czas spędzony przy filiżance dobrej kawy
jest okazją do refleksji i pomocy
drugiemu człowiekowi.

Krówka Niebiańska

Zestaw prezentowy Ethiopian Cross
▸

cztery czekolady w tabliczkach:

• mleczna z czarną porzeczką • mleczna z truskawką
• ciemna z wiśniami • ciemna z prażonymi migdałami

▸

kawa mielona 250 g

▸

herbata Afya 75 g

▸

krówki niebiańskie 200 g
D01180

Tradycyjny smak
z polskiego mleka

1990

1290

990

11990

500 g

D00734

200 g

D00733

zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

ethiopian cross
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Herbata Ethiopian Cross
75 g

e kompozycje
Specjalnie przygotowan
ymagających
zadowolą najbardziej w
koneserów herbaty

1990

Herbata Afya

Skład: rooibos, kwiat
hibiskusa, skórka cytryny,
aromat miodowo-lipowy

D01127

Herbata Ujamma

Skład: rooibos, honeybush,
owoc jarzębiny, jabłko, liść
lipy, trawa cytrynowa,
aromat cytrynowy

D01125

Herbata Tuko pajoma
Skład: rooibos, skórka
pomarańczy, płatki
słonecznika,aromat
pomarańczowy

D01126

KUPUJĄC PRODUKTY
ETHIOPIAN CROSS
WSPIERASZ MISJĘ
PALLOTYŃSKĄ
W ETIOPII
Etiopia boryka się z licznymi
problemami ekonomicznymi
i społecznymi. Jak zwykle najbardziej narażoną i bezbronną
grupą są dzieci. Stają się ofiarami biedy,
głodu, przemocy, rozbicia rodzin,
utraty rodziców. Nie mając innego wyjścia często migrują do miast
i lądują na ulicy, gdzie próbują przetrwać, często już na zawsze pozostając
na marginesie społeczeństwa. Dzięki współpracy z Wydawnictwem M
środki finansowe uzyskane ze sprzedaży kawy, herbaty, czekolady
i krówek zostały, jak co roku, przekazane na misje.
Zapraszamy do tego, by poprzez wspieranie projektów misyjnych
budować z nami lepsze jutro dzieci z Etiopii.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

klasyka literatury
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Emily Brontë

Frances Hodgson
Burnett

WICHROWE
WZGÓRZA

MAŁA
KSIĘŻNICZKA

s. 448 · 145 × 205 · twarda

s. 448 · 145 × 205 · twarda

Dzieło poprzez
swoją nieokrzesaną namiętność
i nieuchronną
tragedię zbliżone
do szekspirowskiego „Króla Leara”
i „Makbeta”

nowość

4490

4190

K03894

Akcja rozgrywa się na przełomie XVIII i XIX w. Earnshaw, właściciel majątku przywozi do domu bezdomnego, cygańskiego
chłopca, którego znalazł na ulicach Liverpoolu i nakazuje własnym dzieciom traktować go jak brata. Pomiędzy przybyszem,
a małą Cathy rodzi się więź tak silna, że z czasem przestają się
liczyć nie tylko z konwenansami, ale i z ludźmi, wśród których
żyją. Namiętność Heathcliffa i Catherine obnaża mroczną stronę ludzkiej natury, jest mściwa, wszechogarniająca i dzika.

Zachwycająca
i wzruszająca
powieść o szlachetności, która potrafi
przetrwać najcięższe
próby

nowość

4490

4190

K03895

Siedmioletnia Sara Crewe trafia prosto z Indii do londyńskiej
pensji. Traktowana jest jak księżniczka. Przełożona pensji, będąc pod wrażeniem fortuny kapitana Crewe, pozwala jej na
dużo więcej niż innym uczennicom. Choć z drugiej strony nic nie
potrafi zmienić niechęci, jaką w głębi serca czuje do dziewczynki.
Dlatego też, gdy kopalnie okazują się mirażem, postanawia zamienić swoją wzorową uczennicę w posługaczkę i to tylko dlatego, że wyrzucenie dziewczynki na bruk mogłoby źle wyglądać.

Charlotte Brontë

Charlotte Brontë

DZIWNE LOSY
JANE EYRE

SHIRLEY
s. 640 · 145 × 205 · twarda

s. 608 · 145 × 205 · twarda

Najsłynniejsza
powieść
Charlotte Brontë,
która przyniosła
jej międzynarodową sławę

nowość
4490

41

90

K03896

W czym tkwi jej fenomen? Wydaje się, że w wierności samemu
życiu. Bez względu na epokę samotność, tęsknota i cierpienie
są zawsze te same i zawsze tak samo przeżywane. Zwłaszcza jeśli jest to samotność wśród ludzi, tęsknota za zwykłym ciepłem
drugiego człowieka i cierpienie wynikające z odtrącenia przez
innych. Historia Jane Eyre jest dla nas najlepszym przykładem
na to, że wszystkie trudności można przezwyciężyć, że sprawiedliwość nadal istnieje, a cierpienie zostaje wynagrodzone.

zamów teraZ:

Pełna pasji opowieść o konflikcie
klas, płci i pokoleń,
toczącym się wśród
wrzosowisk północnej Anglii

nowość
4990

4690
K03897

Robert Moore, sprowadza do swej fabryki nowoczesne maszyny,
czym naraża się lokalnej ludności do tego stopnia, że doczekuje
się zamachu na swoje życie. By ratować podupadający interes,
Moore rozważa poślubienie zamożnej i dumnej Shirley Keeldar,
mimo że jego serce należy do nieśmiałej Caroline, żyjącej w całkowitej zależności od stryja. Pełna pasji opowieść o konflikcie
klas, płci i pokoleń, toczącym się wśród wrzosowisk północnej
Anglii w niespokojnej epoce wojen napoleońskich.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

klasyka literatury
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Louis May Alcott

Louis May Alcott

MAŁE
KOBIETKI

DOBRE
ŻONY

s. 350 · 145 × 205 · twarda

s. 448 · 145 × 205 · twarda

Louisa May
Alcott opowia
e
ej
da dalsze dzi
„małych
kobietek”

Wciąż aktualna
opowieść o dorastaniu młodych
i wrażliwych sióstr

nowość
nowość

4190

4490

Ameryka, lata sześćdziesiąte XIX wieku. W domostwie zwanym
Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej, opiekę nad czterema córkami sprawuje samodzielnie ich matka. Marmee wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały
wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu.
Ten klasyczny już utwór doczekał się licznych adaptacji filmowych i cieszy się nieprzemijającym powodzeniem wśród kolejnych pokoleń.

4190

4490

K03898

K03900

Dobre żony to książka dla wszystkich, którzy chcą poznać dalsze losy małych kobietek – poważnej Meg, roztrzepanej Jo, łagodnej Beth i wytwornej Amy. Upłynęło kilka lat i dziewczęta
powoli wkraczają w inny świat, dorośleją, zmieniają się, przeżywają smutki i rozczarowania, nawet tragedie, ale jednocześnie
życie nie skąpi im także radosnych i szczęśliwych chwil. Cztery
siostry – cztery różne drogi życiowe.

Jane Austen

Jane Austen

DUMA
I UPRZEDZENIE

s. 480 · 135 × 215 · miękka

EMMA

s. 368 · 135 × 215 · miękka

Pełna ironii
i humoru
kostiumowa
opowieść
o zamążpójściu

Przenieść się do
świata, w którym
dominuje piękno
i smak

nowość
nowość

3690

3490

3690

3490
K03901

Błyskotliwa komedia omyłek, której przedmiotem jest gra pozorów i iluzje, jakich dostarcza nam w nadmiarze nasz egoizm
Najgłośniejsza powieść Jane Austen. Rzecz dzieje się na angiel- i zadufanie. W samym zaś środku intrygi stoi niezwykła bohaskiej prowincji na przełomie XVIII i XIX wieku. Niezbyt zamoż- terka, pełna życia i wigoru, urocza, nieznośna i apodyktyczna.
ni państwo Bennetowie mają nie lada kłopot nadeszła pora, by Chociaż sama nie zamierza wyjść za mąż, próbuje swoich sił
wydać za mąż ich pięć dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jako swatka. W sprawach serca jednak nie wszystko da się przejest znaleźć odpowiedniego męża na prowincji. Pojawia się jed- widzieć. Może z konwencjonalnych gestów, grzeczności przenak iskierka nadziei, bo oto posiadłość po sąsiedzku postanawia widzianych etykietą, ukradkowych spojrzeń zostaną odczytadzierżawić pewien młody człowiek, przystojny i bogaty.
ne prawdziwe intencje?
K03899

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

albumy

8

Elżbieta Zenkteler

W OGRODZIE BIBLIJNYM
Atlas roślin
s. 128 · 240 × 330 · twarda

nowość

3990

3490

M1754

Bogato ilustrowany atlas
ponad stu roślin z Bliskiego
Wschodu ukazanych w szerokim kontekście biblijno-kulturowym. Znajdziemy w nim nie tylko botaniczny opis gatunków i ich pochodzenie,
ale także poznamy ich zastosowanie. Autorka ukazuje rośliny jako
dary Stwórcy dla człowieka: drzewa dające cień i cenny budulec, kwiaty oszałamiające zapachem, rośliny będące składnikiem wonnych olejków, lecznicze zioła, słodkie owoce. Z pasją wyjaśnia, czym mogła być
manna z nieba, co jedli Izraelici w czasie ucieczki z Egiptu i czym tak naprawdę żywił się Jan Chrzciciel na pustyni. Dowiemy się również z czego
powstał cenny olejek, którym Maria Magdalena namaściła stopy Jezusa.

Adam Bujak, Czesław Ryszka

SANKTUARIA POLSKIE
s. 384 · 235 × 310 · twarda

rew wszelkim lewackim
Sanktuaria w Polsce wb
zkwitają
tendencjom i modom ro
Wybitny artysta Adam Bujak sfotografował aż 160 sanktuariów w przeróżnych regionach kraju. Nie są to oczywiście
wszystkie obiekty, ale praca i tak jest potężna – oddaje zarówno
stan, jak i jakość pobożności w Polsce. Ze zdjęć dowiadujemy
się ponadto, jak wielkim rezerwuarem wspaniałej sztuki narodowej z różnych epok są sanktuaria, które przez wieki podtrzymują ducha wiary i patriotyzmu, utrwalają tradycję, przechowują pamięć o rodzimej kulturze, umacniają naszą polską
tożsamość. Towarzyszący fotografiom tekst znawcy tematyki
kościelnej i pisarza Czesława Ryszki świetnie uzupełnia naszą
wiedzę zarówno o idei sanktuariów, jak i o poszczególnych
obiektach. Lektura tej książki dostarczy wielkich przeżyć każdemu Polakowi, a dla cudzoziemców będzie wspaniałym wizerunkiem naszej Ojczyzny.

nowość
zamów teraZ:

12900

11900

K03996

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Antonio Paolucci

MALARSTWO W MUZEACH WATYKAŃSKICH
s. 380 · 240 × 295 · twarda

nowość
13000

11990
K03905

Album prezentuje wybrane arcydzieła malarskie ze skarbów zgromadzonych w Muzeach Watykańskich. Jego autor, wybitny historyk sztuki i wieloletni dyrektor Muzeów, jak nikt potrafił dokonać
atrakcyjnego wyboru dzieł do prezentacji i zadbać o bogaty komentarz rzeczowy. Proponuje spojrzenie na włoską sztukę przez
pryzmat wielkich malarzy, którzy tworzyli jej historię – od Giotta
po Francesca Podestiego. Zapoznaje nas z malowidłami na desce
i płótnie oraz freskami z Muzeów Watykańskich, dziełami o różnym pochodzeniu i zamówionymi przez różnych zleceniodawców,
ale połączonymi kolekcjonerską pasją kolejnych papieży.
Adam
Dylewski

Zbigniew
Kluczkowski

HISTORIA
POLSKICH
KOLEI

HISTORIA
MOTORYZACJI

s. 320 · 240 × 300 · twarda

s. 368 · 240 × 300 · twarda

Pociągi zmieniły życie społeczeństw,
nadały dynamikę gospodarce, odcisnęły się
trwałym
śladem
w kulturze

nowość

9995

9695

nowość
9995

9695
K03998

K03997
Mija prawie dwieście lat od czasu, gdy wybitne, doskonalone Bogato ilustrowana książka-album prezentuje dzieje motoryzaprzez pokolenia osiągnięcie techniki, jakim jest kolej, zaczęło cji od czasów wynalezienia koła aż po futurystyczne wizje mozmieniać świat na lepsze. Książka Historia polskich kolei zabiera toryzacji. Wśród podjętych przez autora tematów znajdują się:
czytelnika w podróż najważniejszymi polskimi liniami kolejo- historia motoryzacji, wynalazki z dziedziny motoryzacji, wybitwymi od chwili ich powstania aż po czasy współczesne. Zawie- ni konstruktorzy, pojazdy nietypowe, pojazdy rekordowe okresu
ra także opisy najciekawszych lokomotyw, które przemierzały międzywojennego, pracownie karoseryjne, styliści motoryzacyjszlaki w zaborach rosyjskim, austriackim i pruskim oraz w nie- ni, trendy w motoryzacji, wpływ motoryzacji na życie człowieka,
podległej już Polsce.
historia rozwoju dróg na świecie i wiele innych.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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św. S. M. Faustyna Kowalska

DZIENNICZEK

o. Franciszek
Uryga

Miłosierdzie Boże w duszy mojej
s. 656 · 105 × 165

KRZYŻ
NASZĄ
UCIECZKĄ
s. 712 · 105 × 147 · twarda

nowość

2990
K03888

2390

K00639

1990

K00266

oprawa miękka

oprawa twarda

Dzienniczek zawiera osobiste zapiski siostry Faustyny, polskiej
zakonnicy zmarłej w 1938 r., wizjonerki i mistyczki, której Jezus
zlecił przekazanie światu orędzia o Bożym Miłosierdziu. Niezwykłe dzieło duchowe, zachwycające swą prostotą i mądrością. Kieruje ono do każdego z nas osobiste wezwanie do bezgranicznego zawierzenia Bogu, który jest „samym Miłosierdziem”.

Książeczka do nabożeństwa Krzyż naszą ucieczką wydana przez
oo. Cystersów w Mogile. Tradycyjna forma modlitewnika, który
zawiera podstawowe modlitwy – pacierz, wiadomości katechizmowe, modlitwy i pomoce przy Sakramencie Pokuty, teksty liturgii Mszy świętej, modlitwy. W książeczce znajduje się bogaty
wybór litanii i nabożeństw. Dodatkową zaletą jest duża czcionka, która ułatwi korzystanie z modlitewnika osobom starszym
czy słabiej widzącym.

po biblii
najczęściej
czytana
książka
na świecie

1990

999

M1763

1400

K03880

1890

1490

M1890

1490

790

M1850

s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 576 · 90 × 125 · twarda

s. 384 · 115 × 160 · miękka

s. 232 · 115 × 160 · miękka

Iwona Józefiak OCV

KWIAT
EUCHARYSTYCZNY

Tomasz à Kempis

św. Ludwik Maria
Grignon de Montfort

LITANIA
DO NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
Książeczka jest doskonałym
przewodnikiem dla wszystkich,
którzy pragną zanurzyć się w otchłani Bożej miłości. Znajdziemy
tutaj nie tylko wyjaśnienie znaczenia Litanii do Najświętszego
Serca Pana Jezusa, ale także omówienie jakie są jej źródła i historia.
Autorka ukazuje również jak się
modlić, by ich treść przenikała do
głębi naszych serc i przemieniała je
na wzór Serca Jezusowego.

Książeczka zawiera rozważania,
modlitwy, przykłady w temacie
Eucharystii Katolickiej. „Uwielbienia, adoracje i rozmyślania o Najświętszym Sakramencie. Modlitwy: w czasie Mszy św., Komunii
św., przed i po Spowiedzi św., Oficjum Tercjarskie, Koronka franciszkańska, różne najważniejsze
Nowenny, Różaniec, Nieszpory,
Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale itd.
Jest to reedycja wydania z 1936 r.

zamów teraZ:

O NAŚLADOWANIU
CHRYSTUSA

TRAKTAT

Popularny poradnik życia chrzeO PRAWDZIWYM
ścijańskiego, który jest najczęNABOŻEŃSTWIE
ściej czytaną po Biblii książką na
DO NAJŚWIĘTSZEJ
świecie. Z jego stron siłę moralną
MARYI PANNY
czerpali Mickiewicz, Słowacki,
Traktat o prawdziwym nabożeńNorwid, Prus, Tuwim. Polacy zastwie... ukształtował pobożność
bierali go do obozów i łagrów, czyMaryjną wielu pokoleń. Wśród
tali w lasach, ukrywając się przed
jego orędowników był św. MakUB. Tłumaczenie o. Wiesława Szysymilian Kolbe, kard. Stefan Wymony OP otrzymało wyróżnienie
szyński i św. Jan Paweł II, który
Stowarzyszenia Wydawców Katosłowami św. Ludwika Totus Tuus
lickich Feniks 2006.
zawierzył Maryi siebie i cały świat.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Gizela Maria Skrop

EXSULTATE
DEO
Śpiewnik
mszalny
s. 574 · 130 × 200 · twarda

4800

nowość
44

90

42

90

K03883

Organiści, muzycy kościelni i wszyscy, dla których ważna jest
troska o piękno liturgii, znajdą w nim szeroki wybór melodii
części stałych Mszy Świętej, psalmów, pieśni na poszczególne
okresy roku liturgicznego oraz hymny i pieśni okolicznościowe.
Autorka zwraca uwagę, iż „muzyka powinna jeszcze bardziej
podkreślać charakter liturgii, uwzględniać wrażliwość naszych
czasów i tradycje muzyczne poszczególnych regionów”.

K03878

1990

1890

K03768

s. 856 · 120 × 170 · twarda

s. 312 · 108 × 168 · twarda

MODLITWA OFIARA
I POKUTA

STO NAJPIĘKNIEJSZYCH
LITANII

Jedyną drogą do prawdziwego
życia w Bogu
Modlitewnik, jakiego jeszcze nie
było! Zawiera aż 582 modlitwy:
28 koronek, 27 litanii, 56 aktów
poświęcenia i aktów ofiarowania, 23 nowenny, 146 aktów strzelistych, 343 rad, praktycznych
wskazówek i pouczeń dotyczących
życia duchowego oraz 291 obietnic danych z Nieba. Za warte
są w nim również opisy z życia
Świętych i podstawowe prawdy
katechizmowe.

Litanie i nowenny bardzo znane
i mniej znane oraz takie, których
może nigdy nie mieliśmy okazji
odmawiać. Wyszukane w starych
modlitewnikach, przywołują postacie i wydarzenia nieco zapomniane, często odnoszące się do
dziejów naszej ojczyzny. Wśród
nich są wezwania do Pana Jezusa,
Matki Bożej, do Trójcy Przenajświętszej, czy aniołów i świętych.

nowość

nowość

nowość
499

400

Prowadź nas
na drodze życia
Modlitewnik
do św. Józefa

499

400

499

400

Modlitwy
do Matki Bożej
Rozwiązującej Węzły

Tajemnice szczęścia
Modlitwy na cześć
Ran Jezusa Chrystusa

M 1844

M 1903

M1889

499

400

Weź do serca moją sprawę
Modlitewnik do św. Rity

M1728

499

400

499

400

Droga zawierzenia
z Prymasem Wyszyńskim

Biblijny Różaniec
Do Matki Bożej Bolesnej

M 1823

M 1765

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

699

590

M1892

590

699

M1891

s. 88 · 115 × 160 · miękka

s. 88 · 115 × 160 · miękka

DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ PROBLEMY
FINANSOWE

DLA TYCH, KTÓRZY
SĄ SAMOTNI

Problemy finansowe mogą przytrafić się każdemu. Na szczęście
z pomocą przychodzi nam wielu
świętych. Obok znanych postaci,
takich jak św. Józef czy św. Juda
Tadeusz, w modlitewniku pojawiają się też mniej popularni orędownicy, np. św. Filomena, św. Josemaría Escrivá oraz sługa Boży
o. Wenanty Katarzyniec.

Człowiek wierzący może być osamotniony, ale tak naprawdę nigdy nie jest sam. Towarzyszy mu
Chrystus i Matka Boża, a także święci – św. Józef, św. Zyta,
św. Antoni czy aniołowe. W modlitewniku znajdują się też prośby
o dobrych przyjaciół oraz modlitwy dla wdowców i osób przeżywających samotność w małżeństwie.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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wiara i duchowość
Maciej Biskup OP

ks. Andrzej
Nackowski

NIEOSTATNIE
KUSZENIE

TAK MNIE
SKRUSZ

Jak przetrwać
noc Kościoła

O kochającym
Bogu, który
nas kształtuje

s. 304 · 142 × 202 · miękka

s. 144 · 140 × 200 · miękka

Duchowy
przewodnik
na czas kryzysu

cznie
Zanim Bóg za
szych
budować w na
o
sercach noweg
ierw
jp
a
n
człowieka,
,
musi zburzyć to
odą
co jest przeszk
w odkrywaniu
pełni życia

nowość
3590

3390
K03999

nowość

2290

2190

K04000
Jak rozpoznać moment, w którym zaczynamy być kuszeni? Jak Ks. Andrzej Nackowski stawia mocną diagnozę: jeśli chcesz na
nie dać się zwieść i przezwyciężyć w sobie pokusy? Nie jest to stałe zaprosić do swego życia Chrystusa cichego i pokornego
takie proste i oczywiste. Kuszenie Szatana w Kościele, dokonuje sercem, najpierw musisz Mu pozwolić zniszczyć cały swój oręż,
się bowiem w sposób bardzo subtelny, za pomocą religijnego ję- czyli wszystko, co cię od Niego oddala. Taki moment – prędzej
zyka i kościelnej narracji, powołującej się na rzekomy duchowy czy później – przychodzi w życiu każdego wierzącego człowieautorytet. Odpowiedzią jest kontemplacja Chrystusa. Nie ma ka. Jedni nazywają tę chwilę kryzysem, inni nawróceniem, jeszbowiem w Jego obliczu i zachowaniu cienia pychy, władczości, cze inni – momentem burzenia i budowania na nowo. I zawsze
przemocy czy manipulacji. I to jest droga Kościoła.
przy tej okazji pojawiają się liczne pytania.

abp Grzegorz Ryś

SKORO
JEST MIŁOŚĆ
O rodzinie,
szczęściu i nie tylko
s. 200 · 142 × 202 · twarda

red. ks. Łukasz
Gołaś

CZAS
NA BOGA
Ewangelizacja
na Barce
s. 288 · 140 × 200 · miękka

Wczytaj się
n
w swoisty hym
j
ku czci boskie
ści
o
ił
m
j
i ludzkie

nowość
3990

37

90

K03923

Stwórca przykłada wielką miarę do budowania relacji między
mężczyzną a kobietą i z ich miłością wiąże wielkie obietnice – od
tej prawdy wychodzi abp Grzegorz Ryś w swoich rozważaniach.
Tłumaczy po co zawierać sakrament małżeństwa skoro już łączy nas miłość, czy zawsze warto przebaczać i co zrobić, kiedy
nasze relacje zaczynają być dalekie od ideału. Podpowiada też,
jak zapraszać do życia Boga, by religia nie stała się przeszkodą
w drodze do budowania małżeńskiej jedności.

zamów teraZ:

nowość
2990

2790
K03922

Biorąc przykład z Jezusa znane autorytety Kościoła wstępują
na barkę i głoszą z niej Ewangelię. Nie boją się przy tym podejmować trudnych tematów i używać pełnych pasji argumentów.
Równocześnie podkreślają, że jest to miejsce, w którym można
się choć na chwilę oderwać od pędu rzeczywistości i na poważnie pobyć z Bogiem. Zebrane w książce teksty zachęcają do lepszego poznania Stwórcy, poświęcenia Mu naszego czasu i do odkrycia, jak wiele dla nas czyni każdego dnia.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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MYŚLI O MODLITWIE
Z pism Starców z Pustelni Optyńskiej
s. 272 · 115 × 160 · twarda

nowość

3200

2990

M1863

Prawosławny klasztor założony w XV wieku
znany jako Pustynia Optina stał się w XIX w.
ważnym ośrodkiem duchowym za sprawą
świątobliwych mnichów, nazywanych
Starcami z Optyny. Wśród nich byli ludzie
prości, bez wykształcenia, ale i doskonale
wykształceni arystokraci. Stali się oni duchowymi przewodnikami dla rzesz pielgrzymów
zauroczonych ich sposobem życia i modlitwą. Ich nauczanie, jak się modlić było
proste, przekonujące i było zakorzenione
w wielowiekowej tradycji. Głosili, że modlitwa dzieli się na dwa etapy – pierwszy z nich
stanowiła modlitwa ustna, drugi wyższy poziom określano jako modlitwę serca.
Do klasztoru przybywali słynni rosyjscy pisarze m.in. Turgieniew, Tołstoj, Dostojewski.
Ten ostatni uwiecznił nawet jednego z optyńskich mnichów – Ambrożego – w postaci
starca Zosimy w Braciach Karamazow. Niestety słynny klasztor stał się również świadkiem okrucieństw w latach 1939-1940 gdy władza bolszewicka osadziła w nim polskich
oficerów, którzy następnie zostali rozstrzelani w Katyniu.
bp Zbigniew
Kiernikowski

EUCHARYSTIA
I JEDNOŚĆ
s. 416 · 125 × 195 · miękka

3990

2190

M1711

s. 520 · 115 × 160 · twarda

Arsenij Trojepolski

OPOWIEŚCI
PIELGRZYMA
Modlitwa Jezusowa
Praktyczne wprowadzenie do Modlitwy Jezusowej. Autor opisuje
przeżycia XIX-wiecznego pielgrzyma, wędrującego po sanktuariach Rosji, który dzielił się z innymi osobami doświadczeniem
tej modlitwy. Polega ona na nieustannym przyzywaniu Imienia
Jezus, a jej celem jest doświadczenie Bożej obecności i uwielbianie
Boga w każdym momencie naszego życia.

ks. Krzysztof Porosło,
ks. Wojciech
Węgrzyniak

EUCHARYSTIA
NA DWA GŁOSY
s. 80 · 140 × 200 · miękka

Nowe wydanie
j treść
książki, które
ę
koncentruje si
jnej
a
d
wokół życio
dynamiki
Eucharystii
jącej
urzeczywistnia
jedność

nowość

3990

3690

K03911

Autor biblista przybliża sposób przekazywania przez Kościół
tajemnicy Eucharystii w starożytnych tekstach liturgicznych
i pomaga nam odkryć, że celebrowanie misterium paschalnego Jezusa Chrystusa prowadzi do wyzwolenia człowieka z jego
wewnętrznej niewoli i uzdalnia go do bycia w komunii z innymi.
Przekonuje, że przeżywana jedność w Kościele jako Ciele Chrystusa, może być także dla świata znakiem i odpowiedzią na jego
niepokój wobec rzeczywistości przemijania i śmierci.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

ów,
Dwóch kapłan
en
dwa głosy, jed
stia
ry
a
ch
Eu
temat –

nowość
2490

2290
K03912

Uczestnictwo w tym niezwykłym misterium to nie tylko suche
gesty i symbole. To niesamowita siła i moc, dzięki której możemy czerpać łaski i owoce z niej płynące. Czy rozumiemy te
gesty? Czy wiemy, co naprawdę dzieje się podczas Mszy św?
Czy znamy znaczenie symboli? Tę tematykę w swoich rozważaniach rekolekcyjnych poruszyli dwaj księża ks. Krzysztof Porosło i ks. Wojciech Węgrzyniak. Czytelnikowi proponują także zadania do wykonania, dzięki którym będzie mógł rozpocząć
pracę nad sobą.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Scott Hahn

PRZYMIERZE
I KOMUNIA
Teologia biblijna
papieża Benedykta XVI
s. 272 · 145 × 205 · miękka

nowość
9999

9499

K03841

s. 1104 · 165 × 235 · twarda

Peter Seewald

BENEDYKT XVI
Życie
Czy pontyfikat Benedykta XVI
był jedynie pasmem porażek?
Czy wybór wybitnego myśliciela
i konserwatysty, jednego z bliskich powierników Jana Pawła II,
był tylko strategią hierarchów, by
zachować ciągłość nauczania Kościoła? Co takiego się wydarzyło,
że Benedykt XVI ustąpił z urzędu?
Autor ukazuje w zupełnie nowym
świetle prawdziwy portret Benedykt XVI, chłopaka z alpejskiej
wioski, który odmienił papiestwo.

3790

3590

K03906

W niebie ponoć mają obawę, że gdy dotrze
tam Joseph Ratzinger, urządzi wszystkim egzamin z teologii. Tymczasem skrupulatnemu egzaminowi ze znajomości Pisma Świętego postanowił poddać papieża Benedykta wytrawny
amerykański biblista i teolog Scott Hahn. Czytelnik pozostanie pod wrażeniem nie tylko rozległej wiedzy papieża emeryta, ale i szczególnej miłości, jaką Benedykt XVI żywi do Słowa
Bożego. Pismo Święte dla wielu jest dziś martwą literą i niezrozumiałą księgą z przeszłości.
A przecież chrześcijanin z Biblią w ręku rozmawia z żywym Bogiem! Przymierze i komunia
to opowieść o wielkim teologu, który odkrył
w Słowie Bożym życiodajne źródło, które doskonale odczytuje zarówno w duchu Tradycji, jak
i w oparciu o odkrycia współczesnej nauki. Poznawanie biblijnej myśli Benedykta XVI pozwala
nam zobaczyć w nowym świetle nie tylko samo Pismo Święte, lecz także liturgie, życie Kościoła
i powołanie chrześcijanina we współczesnym świecie.
Benedykt XVI

Benedykt XVI

ŚWIĘTO
WIARY

DUCH ŚWIĘTY
Tchnienie życia
Kościoła

O teologii
mszy świętej

s. 192 · 124 × 194 · twarda

s. 198 · 135 × 205 · miękka

o
Odkryj na now
by
a
piękno wiary,
ns
pogłębić jej se

nowość
29

90

27

90

K03907

Droga do
integralności

nowość
3490

3290
K03913

Duch Święty nadal działa z mocą w Kościele, a Jego działanie
W obliczu politycznych i społecznych kryzysów współczesności wydaje obfite owoce . Benedykt XVI, odwołując się do Augustyoraz moralnego wyzwania rozważanie problemów liturgii i mo- nowego określenia Societas Spiritus, przypomina o nierozerwaldlitwy może się wydawać drugorzędne. Chrześcijaństwo często nym związku między Duchem, Chrystusa, a Jego mistycznym
zaczyna stawać się dla nas nudne i przestaliśmy rozumieć zna- Ciałem, którym jest Kościół. Związek ten nie jest tylko pewną
czenie jego symboli, zatraciliśmy też znaczenie życia liturgiczne- abstrakcją, ale ma wymiar praktyczny. Człowiek otwierający się
go. Benedykt XVI przekonuje, że wystarczy je na nowo odkryć, na Ducha dostrzega wspaniałą perspektywę, jaka się przed nim
aby zrozumieć że to czego szukamy jest na wyciągnięcie ręki. roztacza: perspektywę jedności, miłości oraz wolności.

zamów teraZ:
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Papież Franciszek,
Domenico Agasso

Johann
von den Driesch

ŚWIAT JUTRA

ZŁOTY KLUCZ
DO NIEBA

Rozmawiał
Domenico Agasso

O żalu doskonałym

s. 160 · 124 × 194 · twarda

s. 72 · 110 × 180 · miękka

łośno
Papież mówi g
sami
o tym, o czym
et
boimy się naw
pomyśleć

serca
Rozdzierajcie
ty!
wasze, nie sza

nowość

nowość
3690

1490

3490

K03909

K03914

Franciszek nie dzieli ludzi na wierzących i niewierzących. Wyciąga rękę do wszystkich i tłumaczy, że pandemia jest sygnałem
alarmowym. „Potrzebujemy planu, by znów się podnieść”. Przekonuje, że wiele zależy od nas samych. „To nasze wybory i zaniechania, a nie los, pociągnęły nas w dół”. Nie zapomina o młodych, których prosi, by nie bali się marzyć o rzeczach wielkich.
Podnosi na duchu osoby samotne oraz przygnębione wydarzeniami ostatniego czasu.

Czym jest „klucz do nieba” i gdzie go szukać? Żal doskonały
wypływający z miłości do Boga jest tym wyjątkowo skutecznym „środkiem wiodącym do zbawienia” – skutecznym nie tylko w chwili próby, w obliczu zagrożeń czy śmierci, ale w istocie
na co dzień. Jest on równie niezbędny w życiu powszednim jak
choćby modlitwa, a przy tym ma nawet bardziej bezpośredni
i ściślejszy związek z dążeniem do wiecznego szczęścia w bliskości Boga.

Paul Thigpen

ŚWIĘCI, KTÓRZY ZWYCIĘŻYLI SZATANA
17 wojowników, którzy nauczą nas, jak walczyć w imię Boga
s. 320 · 130 × 200 · miękka

iętymi!

a razem ze św

n
Pokonaj Szata

Od tysięcy lat ludzkość toczy wojnę z potężnym wrogiem. Chrześcijanie zawsze wiedzieli o jego istnieniu, dlatego już św. Piotr ostrzegał: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew
ryczący krąży, szukając, kogo pożreć”. Nie jesteśmy jednak w stanie
pokonać Szatana samodzielnie. Z pomocą musi przyjść nam Bóg
i Jego święci – ci, którzy zwyciężyli już w swojej bitwie z piekłem,
a teraz triumfują w niebie. Stamtąd nie tylko wstawiają się za nami,
lecz także skutecznie angażują się w naszą walkę z nieprzyjacielem. Paul Thigpen opisuje niezwykłe historie i wydarzenia z życia
świętych, którzy na ziemi stoczyli wielki bój ze złym duchem. Opowiada o tym, jak św. Franciszek, św. Dominik, św. Jan Maria Vianney, św. Gemma Galgani i inni pokonali pokusy i diabelskie ataki,
broniąc się modlitwą, postem, sakramentami i żywą wiarą.

nowość
Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3490

3290

K03915
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wiara i duchowość
ks. Mateusz
Dudkiewicz,
Marek Zaremba

DWA SERCA
Rekolekcje
zawierzenia
Najświętszemu
Sercu Jezusa

Tomasz Gałuszka OP

JEZUS I JONASZ
Rekolekcje
dla przekornych
i (nie)pokornych
s. 120 · 130 × 200 · miękka

s. 320 · 145 × 205 · miękka

nowość
34

90

32

90

nowość
2990

K03917

K03916

Święty Jan Paweł II mówił, że Serce Jezusa nadaje rytm Kościołowi. Dwa serca to wyjątkowe rekolekcje o wierze. Przez trzydzieści trzy dni ks. Mateusz Dudkiewicz i Marek Zaremba rozważają wezwania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa
i uczą, jak żyć zgodnie z pięcioma tajemnicami: wdzięczności,
Eucharystii, obietnicy, wynagradzania i apostolstwa. Owocem
tych rekolekcji jest zawierzenie się Najświętszemu Sercu, dzięki
któremu będziesz mógł doświadczyć wypełnienia obietnic objawionych przez Pana Jezusa św. Małgorzacie Alacoque.

ks. Mateusz
Dudkiewicz,
Marek Zaremba

SERCE OJCA
Rekolekcje
zawierzenia przez
Przeczyste Serce
św. Józefa

2790

Jonasz. Często nazywany antyprorokiem. Jego historię wkłada
się między bajki. Traktuje z przymrużeniem oka. Ten dziwny
i zrzędliwy człowiek okazuje się jednak doskonałym nauczycielem wiary. Tomasz Gałuszka OP zaprasza nas na rekolekcje
z Jonaszem. Prorok, który zrobił niemal wszystko, by uciec przed
swoim powołaniem, może pomóc nam w odkryciu miejsc, które
zapomniały o Bogu i do których sami nie mamy siły wejść. Wysłuchajmy sześciu ważnych duchowych lekcji, by rozpalić żywą
wiarę w prawdziwą obecność Pana Boga.

ks. Józef F.
Tarnówka SDS

KŁADĘ WAM
NA SERCU
Rekolekcje z ojcem
Franciszkiem
od Krzyża Jordanem
s. 256 · 145 × 205 · miękka

s. 272 · 145 × 205 · miękka

nowość
3490

3290

nowość
2500

2390

K03918

K03919

W obliczu współczesnego kryzysu męskości i ojcostwa Marek Zaremba i ks. Mateusz Dudkiewicz proponują odbycie dwudziestosześciodniowych rekolekcji odnowy serca, w których
nauczycielem i przewodnikiem ma być św. Józef – wzór prawdziwego mężczyzny. Rozważają cztery cechy serca opiekuna Jezusa, o których mówi papież Franciszek: czułość, posłuszeństwo,
przyjmowanie i odwagę. Pokazują, jak za przykładem św. Józefa możemy skutecznie przemieniać własne życie. Odwołując się
do nauczania trzech ostatnich papieży i osobistego doświadczenia, uczą podążania do świętości drogą Cieśli z Nazaretu.

Błogosławiony o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan był założycielem zgromadzenia Salwatorianów. Jego mottem życiowym
była nieustanna troska o zbawienie innych, dlatego codziennie się modlił prosząc: „O Jezu, dla mnie ukrzyżowany! O Ojcze,
moje Wszystko, o jedno Cię proszę, o jedno tylko, Wszechmocny
Panie, oto moje pragnienie: żebym mógł uratować wszystkich!”.
Głosił innym Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela świata, używając
wszystkich możliwych i godziwych sposobów i środków. Książka przybliża życie i duchowość błogosławionego, który dla wielu stały się później wzorem do naśladowania.

zamów teraZ:
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ks. Antonio Rosmini

Michał Heller

NAUKI
O DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

WIERZĘ,
ŻEBY ROZUMIEĆ

s. 144 · 105 × 165 · miękka

Klasyczne dzieło
z zakresu duchowości i ascetyki
chrześcijańskiej

s. 384 · 136 × 200 · twarda

nowość

nowość

18

1990

Rozmawiają
Wojciech Bonowicz
Bartosz Brożek
i Zbigniew Liana

4999

4699
K03920

90

Rozmowa ze światowej klasy polskim uczonym i myślicielem
o jego drodze życiowej, która prowadziła przez Sybir, seminaAutor w prostych, lecz przekonujących słowach przedstawia rium duchowne, studia filozoficzne na KUL-u, wykłady na wieistotę moralno-duchowego orędzia Ewangelii i jej znaczenie dla lu renomowanych uczelniach świata aż do Pałacu Buckingham,
życia zwyczajnego chrześcijanina. Znakomity punkt wyjścia do gdzie odebrał prestiżową Nagrodę Templetona „za pokonywaćwiczeń duchowych. Autor odwołuje się nie tylko do uczuć czło- nie barier między nauką a religią”. Kłopoty młodego wikarego,
wieka wierzącego, lecz także do jego inteligencji, rozumu, ser- praca nad modelami kosmologicznymi, radość uczonego, któca i woli. Uczy, jak zbliżać się do Boga i jak czerpać z duchowe- remu udało się znaleźć rozwiązanie matematycznego problemu,
go skarbca, prowadząc ku świętości całego siebie, a więc całe pierwszy komputer, spotkania z Janem Pawłem II – oto niektóre
swoje człowieczeństwo.
motywy tej barwnej i wielowątkowej opowieści.
K03908

Kathleen E. Quasey

UZDROWICIEL DUSZ
Życie o. Petera Mary Rookeya
Autora słynnej modlitwy o cud
s. 576 · 145 × 205 · miękka

siące
płana, dzięki któremu ty
ka
o
łeg
yk
zw
nie
ria
sto
Hi
ienia
otrzymały łaskę uzdrow
ludzi na całym świecie

nowość

4490

Ojciec Peter Mary Rookey był człowiekiem głębokiej modlitwy i prawdziwego zawierzenia. Na całym świecie posługiwał
darem uzdrawiania zarówno duszy, jak i ciała. Do biura Międzynarodowej Posługi Miłosierdzia, które założył, codziennie
napływały liczne listy ze świadectwami otrzymanych łask
dzięki jego modlitwie. Wierni czekali w kolejce przez wiele
godzin, by móc uczestniczyć we mszy świętej i nabożeństwie
o uzdrowienie prowadzonym przez tego kapłana. Książka jest
zapisem duchowej podróży ojca Rookeya, który odpowiadając Bogu „tak”, dojrzewał do niezwykłego charyzmatu uzdrawiania. Ojciec Peter barwnie opowiada o swoim życiu wiarą.
Daje także praktyczne wskazówki, jak poprzez zaufanie Bogu
otworzyć się na dar uzdrowienia i przezwyciężenia problemów.
Poruszającym dodatkiem jest zbiór listów ze świadectwami
uzdrowień fizycznych, psychicznych i duchowych.

4290

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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Roman Brandstaetter

JEZUS Z NAZARETHU
s. 1568 · 168 × 238 · twarda

9990

8990
M1367

3490

bestseller
Ewangelia krok po kroku – od Narodzin aż po Zmartwychwstanie.
Jedna z najbardziej niezwykłych książek jakie kiedykolwiek w życiu czytałem.
Kochani, bardzo, ale to bardzo, z całego serca, Wam tę książkę polecam.
Ojciec Adam Szustak
Niezwykła powieść o życiu Jezusa z Nazarethu, przesycona duchem psalmów, duchem Biblii, duchem starej poezji semickiej. Cztery Księgi w wydaniu dwutomowym. Zadziwiający portret psychologiczny Chrystusa – Boga i Człowieka – zachwycił Czytelników atmosferą miejsca, czasu i tradycji żydowskiej. Pisarz zawarł w powieści całe dotychczasowe doświadczenie literackie, swoje
przeżycia religijne oraz żywą wiarę w Jezusa – Mesjasza.

2990

s. 368 · 165 × 235 · twarda

Roman Brandstaetter

KRĄG BIBLIJNY
Zbiór esejów, opowiadań i innych
krótkich form poświęconych tematyce biblijnej. Zawiera także
fragmenty ksiąg biblijnych w przekładzie Autora, artykuły egzegetyczne oraz wybór z korespondencji pisarza. Z jego tekstów wyłania
się postać człowieka, który żyje
Słowem Bożym na co dzień. Czytelnik może nie tylko prześledzić
jego drogę rozmiłowania w Biblii, ale również na nowo odkryć
i zrozumieć wiele tekstów Pisma
Świętego.

Emil Ludwig

ks. Bartłomiej
Krzos

SYN
CZŁOWIECZY

JEZUS
CHRYSTUS

s. 224 · 145 × 210 · twarda

Opowieść
o życiu
naszego
Zbawiciela

Próba przedstawienia czysto
historycznego
życiorysu Jezusa

s. 576 · 125 × 195 · miękka

Król królów,
Pan panów,
Światłość
świata
i Książę
pokoju

nowość
3990

3790
K03924

M1231

nowość

Autor przedstawia Jezusa z Nazaretu jako postać historyczną,
Jezusa człowieka, a nie Chrystusa Zbawiciela. W swojej książce
całkowicie pominął aspekt teologiczny, który później pojawił
90
się w Kościele na przestrzeni wieków. Dzięki niemu poznajemy
obraz człowieka, o którym do trzydziestego roku jego życia nie
K03925
wiemy prawie nic, nie znamy nawet jego rysów twarzy. W czterech ewangeliach opisujących przede wszystkim ostatnie dwa Naoczni świadkowie życia i dzieł Pana Jezusa mówią, że gdylata jego życia napotykamy wiele sprzeczności. Dopiero próba by naprawdę ktoś chciał opisać wszystkie słowa wypowiedziauporządkowania faktów, sprawia, że zaczynamy rozumieć róż- ne i cuda dokonane przez Jezusa, to cały świat nie pomieściłby
ne okresy życia Jezusa, a on sam staje się dla nas bardziej ludzki. książek, które należałoby zapisać.

39

zamów teraZ:

3790

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

wiara i duchowość

19

Carrie Gress

OPCJA MARYI
Boża odpowiedź na kryzys cywilizacji
s. 304 · 130 × 200 · miękka

em Boga,
Kim jest Maryja? Praw
rem
a równocześnie Jego da
Współczesny świat jest przepełniony chaosem i strachem. Wokół nas trwa zaciekła wojna między dobrem a złem. W naszych
sercach rodzą się pytania: Gdzie szukać ratunku? Kto wskaże
nam drogę w czasach ciemności? Carrie Gress proponuje czytelnikom podjęcie opcji Maryi, czyli wiary opartej na głębokiej relacji
z Matką Bożą. Autorka pokazuje historię ludzkości w perspektywie cudownych interwencji Maryi, takich jak bitwa pod Lepanto
czy objawienia w Fatimie, zwracając uwagę na niezawodną pomoc Matki Chrystusa. Przekonuje, że tylko oparcie się na Maryi
może uratować nasze serca.

nowość
Iwona Józefiak OCV

PŁACZĄCA
MATKA
Z LA SALETTE
I DĘBOWCA

3790

3590

K03926

Tomasz à Kempis

O NAŚLADOWANIU MARYI
s. 192 · 105 × 165 · twarda

s 128 · 130 × 190 · miękka

nowość
1990

Głębokie myśli
człowieka, który
autentycznie
kocha Maryję

1490
M1893

1890

Czy słowa Matki Bożej wypowiedziane do dwojga pastuszków
przed blisko 200 laty mogą być dzisiaj wskazówką dla naszego
K01947
życia? Jeszcze jak! Autorka przybliża nie tylko okoliczności objawienia w La Salette, ale przede wszystkim ukazuje, jak bardzo
aktualne jest Orędzie Płaczącej Matki – tu i teraz. Jest w Polsce Tomasz à Kempis, piętnastowieczny mistrz życia duchowego,
miejsce, w którym Piękną Panią z La Salette czci się w szczególny to autor znanego wszystkim traktatu O naśladowaniu Chrystusposób – to Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. sa, który od stuleci towarzyszy ludziom w drodze do świętości.
Przyjeżdżają tu pielgrzymi z całego kraju, by prosić o wstawien- O naśladowaniu Maryi to wybór głębokich myśli i wzniosłych
nictwo w swoich potrzebach. I odchodzą wysłuchani, o czym modlitw, a jednocześnie świadectwo człowieka, który szczerze
przekonują liczne świadectwa zamieszczone w tej publikacji. kocha Matkę Boga i pragnie, by wielbili Ją także inni.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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abp Fulton J. Sheen

DROGA DO SZCZĘŚCIA
s. 184 · 130 × 200 · miękka

orzą jego myśli,
Każdego człowieka tw
nas zależy,
decyzje i wybory. To od
czy będziemy szczęśliwi

2590

nowość

K03745

s. 284 · 125 × 180 · miękka

abp Fulton J. Sheen

WSTĘP DO RELIGII

2890

2995

2390

K03927

Książka ta to antidotum na współczesne czasy. Arcybiskup Fulton J. Sheen, niezrównany mistrz
duchowy i głosiciel prawd Kościoła katolickiego, przypomina nam, że „żyjemy w czasach, kiedy
ludzie są raczej kontrolowani, niż sami sprawują kontrolę. Tak bardzo skupiliśmy się na rządzeniu tym, co poza nami, że zupełnie przestaliśmy zarządzać sobą”. Dzięki tej książce możemy to
zmienić. Jest ona inspirującym przewodnikiem, ukazującym drogę do pokoju, nadziei i zadowolenia z życia. Przekazuje Ewangelię miłości w prosty i praktyczny sposób. Pomaga uporządkować
swoje życie, przywrócić godność, szacunek, wskazuje najlepszą drogę do osiągnięcia celu życia,
które kończy się zbawieniem.

Dzięki tej książce polski czytelnik
po raz pierwszy poznał wybitnego
amerykańskiego kaznodzieję
XX w. Abp Fulton J. Sheen napisał
ją z myślą nawrócenia niewierzących i tych, którym z Panem Bogiem nie zawsze jest po drodze.
Prosto, klarownie i logicznie tłumaczy prawidła wiary katolickiej.
Z pasją przeprowadza czytelnika
przez katolickie dogmaty, wyjaśnia wątpliwości i odpowiada na
pytania, które rodzą się w każdym
ludzkim sercu.

José Tolentino
Mendonça

José Tolentino
Mendonça

UKRYTY
SKARB

MISTYKA
CHWILI

O sztuce wewnętrznego poszukiwania

s. 232 · 126 × 188 · miękka

Czas i obietnica

s. 200 · 126 × 188 · miękka

Naucz się, jak być
naprawdę obecnym:
widzieć, słyszeć,
dotykać, smakować,
upajać się ciągle
nowym zapachem
chwili!

Przekonaj się jak
fascynująca jest
codzienność pełna
nowych odkryć

nowość

2990

2790

K03928

Znaleźć skarb to jeszcze nie wszystko. Człowiek nieustannie
poszukuje Boga, żyjącego w nim. Ale gdy Go odnajdzie, wcale nie kończy się jego droga, bo wtedy w Nim odnajduje wciąż
więcej. Tytuł nawiązuje do przypowieści Jezusa o skarbie ukrytym w roli. Ale to w podtytule kard. José Tolentino Mendonça
ukrył swą główną myśl: „O sztuce wewnętrznego poszukiwania”. Jest to zatem przewodnik po drodze wolności: od Abrahama po Mojżesza; od Eliasza po Jonasza, który poznaje prawdę
o Bogu dopiero na obcej ziemi. Również Jezus z apostołami jest
ciągle w drodze.

zamów teraZ:

nowość

2990

2790

K03929

Chrześcijanin jutra będzie albo mistykiem, albo nie będzie go
wcale – twierdzi Karl Rahner. Podobnie uważa kard. José Tolentino Mendonça, zapraszając w zmysłową podróż, której celem
jest doświadczenie Boga. Autor udowadnia, że wiara kształtuje
się nie tylko przez to, co słyszymy, widzimy i czujemy, ale także przez zapach i smak. Każdy ze zmysłów otwiera nowe przestrzenie poznania i urealnia kontakt człowieka z otaczającym go
światem. Kard. Mendonça z niebywałą erudycją uczy, jak czerpać radość z każdej chwili przeżywanej w Bożej obecności.
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Andrzej
Jastrzębski OMI

s. Elżbieta
Sander OSC

PO PIERWSZE
POMAGAĆ

ŻYCIE
Z DUCHA
JEST LEPSZE...

O burzliwym
związku psychologii
i wiary

Dziedzictwo
Świętej Klary
z Asyżu
(XIII-XV wiek)

s. 168 · 140 × 200 · miękka

s. 388 · 145 × 205 · miękka

nowość
nowość

2890

2990

K03944

Psychologia weszła do Kościoła i na dobre się w nim zadomowiła. Czy mamy ją stamtąd wyrzucić czy szerzej otworzyć dla niej
drzwi? Czy chrześcijanie mogą zaufać ustaleniom psychologów
i neurobiologów? Czy należy zweryfikować na ich podstawie nauczanie Kościoła w kwestii natury ludzkiej i powołania człowieka? To pytania, które coraz częściej pojawiają się w dyskusjach
ludzi wierzących. Odpowiedzi na nie stara się znaleźć Magdalena Kędzierska-Zaporowska w rozmowie z o. Andrzejem Jastrzębskim – filozofem, teologiem i psychoterapeutą naukowo
zajmującym się fascynującymi relacjami psychologii i wiary.

3490

3290
K03932

Lektura książki sprawia, że po chwili, jak przez bramę zostajemy
wprowadzeni w wewnętrzny świat grona bożych kobiet, krzewiących w Europie duchowe dziedzictwo Świętej Klary z Asyżu. W życiu każdej z nich odczujemy bliskość Ducha Świętego
i zobaczymy Jego subtelne działanie. Doświadczenie to pozwoli nam nabrać pewności, że wybór stylu życia według Ducha
Świętego nada mu prawdziwego sensu, smaku i wartości.

hit!
3290

2990

K03774

2100

1900

K01277

1490

1290

K01327

1590

K03459

s. 240 · 145 × 205 · miękka

s. 306 · 130 × 200 · miękka

s. 184 · 115 × 170 · miękka

s. 84 · 110 × 180 · miękka

Emidio-Marie Ubaldi OFM

Jan Dobraczyński

René Lejeune

Gilles Jeanguenin

SIEDEM PRZESZKÓD
DO ŻYCIA
W DUCHU ŚWIĘTYM

CIEŃ OJCA

365 DNI Z MOIM
ANIOŁEM STRÓŻEM

Grzechy główne
Bóg pragnie, abyśmy wzrastali
duchowo, dlatego posyła nam
Pocieszyciela, który umacnia naszą wiarę. Nie zawsze jednak jesteśmy otwarci na ten dar. Przeszkadza nam w tym siedem grzechów
głównych. Autor odwołując się
do nauczania Kościoła, analizuje
każdy z nich i zachęca, by stoczyć
z nimi walkę. Bo od nas zależy, czy
odpowiemy na Bożą miłość.

Bestsellerowa książka Jana Dobraczyńskiego, ukazująca postać
św. Józefa, opiekuna Najświętszej
Rodziny. Poddany próbie posłuszeństwa wobec Boga, akceptuje
w swoim życiu rolę cienia Ojca.
Książka przedstawia wartości,
które nigdy nie tracą na znaczeniu. Należą do nich: cierpliwość,
miłość i odpowiedzialność za
rodzinę.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Czy chcesz się zaprzyjaźnić ze
swoim Aniołem Stróżem? Twój
Anioł ma imię. Kocha Cię i raduje
się razem z Tobą, płacze, kiedy Ty
płaczesz. Jest przy Tobie od Twojego urodzenia aż do przejścia na
tamten świat. Będzie Ci towarzyszył przez całą wieczność. Krótkie
rozważania na każdy dzień przybliżą Cię do poznania tego niezwykłego wysłannika Boga.

ANIOŁOWIE
Opiekunowie i przewodnicy
Bóg dał nam Anioła Stróża, aby
nas chronił i towarzyszył nam od
początku do końca naszej ziemskiej pielgrzymki. Św. Grzegorz
Wielki oświadcza, że ci niebiańscy
towarzysze, którzy pomagali nam
przez całe życie, są szczególnie
blisko nas w chwili śmierci. Autor
zaprasza do lepszego poznania naszych niebieskich przyjaciół, bo jak
zachęca św. Bernard, warto nawiązać z nimi duchowy dialog i nieustannie korzystać z ich pomocy.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Piotr Pawlukiewicz

O MIŁOŚCI
dialogu.
ał, czyli esej w
zi
id
w
ie
n
t
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j św
at, którego
To rzecz, jakie
y każdego. Tem sób, które
cz
ty
o
d
ry
tó
k
Na temat,
siążka dla o
najtrudniej. K
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y
w
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u
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chcą być koch
s. 256 · 135 × 207 · twarda

Olga Drenda, autorka Duchologii i Małgorzata Halber, autorka Najgorszego człowieka na świecie, zaczęły rozmawiać o miłości. Olga
z analitycznym podejściem człowieka rozumu, Małgorzata z przekonaniem, że rozum ma niewiele wspólnego z emocjami. Obie pochodzą w jakimś stopniu z internetu, gdzie tylko ironia i poker face
gwarantują, że nie staniesz się człowiekiem z mema. A najtrudniej
jest rozmawiać na serio o tym, czego się boimy albo czego nam brakuje. Po drodze pojawili się pomocnicy, tak różni jak Marcel Proust,
Pieseł, filozofia, literatura i życie. Tak powstała książka, w której –
być może – uda się Wam, czytelnicy i czytelniczki, odnaleźć własne
doświadczenia. I dzięki niej uniknąć błędów, które popełniamy, bo
chcemy być kochani.

nowość

4299

4099

K03930

ks. Stanisław
Adamiak

TEOLOGIA
TOLKIENA
s. 196 · 145 × 210 · twarda

4299

4099

K03879

3999

3699

K03662

s. 224 · 144 × 205 · twarda

s. 256 · 140 × 205 · twarda

Jan Kaczkowski

ks. Piotr Pawlukiewicz

SZTUKA ŻYCIA
BEZ ŚCIEMY
Czy bliskości da się nauczyć? Co
to znaczy być przyzwoitym? Dlaczego czasem trudno nie być antyklerykałem? Gdzie jest Bóg, kiedy
nasi bliscy cierpią? Czy eutanazja
może być alternatywą dla cierpienia? Na te i inne pytania odpowiada ksiądz Jan Kaczkowski,
który sam doświadczył wielkiego
cierpienia. Równocześnie zachęca
każdego z nas do życia w zgodzie
z samym sobą, abyśmy mogli spojrzeć z nadzieją w przyszłość.

ała
Książka powst
ej
na bazie kultow
ów
st
serii podca
iena”
„Teologia Tolk
nikiem
i jest przewod
do odkrywania
kna
głębokiego pię
dzieł Tolkiena

ŻYCIE
Instrukcja obsługi
Autor z lekkim przymrużeniem
oka omawia ważne dla każdego
tematy. Miłość, wolność, cierpienie, nadzieja – wszyscy używamy
tych słów, ale czy kiedykolwiek
zastanawialiśmy się nad ich znaczeniem? Czy potrafimy nazwać
uczucia, z którymi musimy się
mierzyć? Czy potrafimy kochać
i rozumiemy, dlaczego dotyka nas
cierpienie? Co tak naprawdę daje
nam siłę? Kim jest Bóg i dlaczego
warto dla Niego zwariować?

zamów teraZ:

nowość

3490

3290

K03931

Łaska, wolna wola, przeznaczenie – tematy tak ważne w relacji
z Bogiem, a jednocześnie tak subtelnie wplecione przez J. R. R. Tolkiena w losy hobbitów, ludzi, elfów i orków. Wszystko zaczęło się
od opowiadania o pewnym hobbicie, który nagle, pod wpływem
głosu Mędrca, opuścił swój rodzinny dom. Czy nie przypomina
to mocy powołania, które odmieniło życie Abrahama i innych
biblijnych bohaterów? Piękno zbawi świat – pisał Fiodor Dostojewski. Elfowie powiedzieliby: „Vanessë etelehtuva i Ambar”.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Francisco
Fernández-Carvajal

bł. Małgorzata
Ebner

OBJAWIENIA
I LISTY

ŻYCIE
JEZUSA

s. 240 · 140 × 202 · miękka

według Ewangelii
s. 560 · 168 × 238 · twarda

h
Księga pociec
h
ic
k
st
y
dla wsz
cych
doświadczają
cierpień i bez
czynności

6990

7990

M1871

2990

2490
M1862

Życie Jezusa według Ewangelii to książka, która jest owocem
wnikliwej lektury czterech Ewangelii. Pisana jest z perspektywy
człowieka głęboko wierzącego, kontemplującego oblicze Jezusa i pragnącego dzielić się świadectwem wiary. Skierowana jest
do szerokiego kręgu odbiorców. Pomaga czytelnikom w poznawaniu Chrystusa i zaprzyjaźnianiu się z Nim. Rozważania autora są przenikliwe, ale mają również wymiar bardzo praktyczny.
Odkrywa duchowy sens każdego epizodu życia naszego Pana,
oddając go w sposób wierny interpretacji Tradycji Kościoła.

W listach Błogosławionej próżno szukać niejasnego, oderwanego od życia sposobu myślenia; dominują w nich praktyka i doświadczenie. Owa relacja mistycznych przeżyć ma tym większą
wartość, że zawdzięczamy je miłującej prawdę kobiecie, której
zupełnie obce były fanatyzm i przesada. Małgorzata z podziwu
godną otwartością mówi o swych pokusach, trudnościach i sukcesach. Z jej zapisków wyłania się fascynujący obraz drogi, którą przebyła ku pełni mistycznego życia.
Święta Weronika
Giuliani

hit!

PISMA
Maryja
s. 222 · 125 × 190 · miękka

FENIKS
2020

7990

6990

M1872

4999

3990

M1718

s. 544 · 168 × 238 · twarda

s. 304 · 168 × 238 · twarda

Święta Brygida Wielka

Święta Weronika Giuliani

OBJAWIENIA
W mistycznych spotkaniach z Jezusem św. Brygida doznawała wizji czasów ostatecznych, znajdowała odpowiedzi na nurtujące ją
pytania, otrzymywała wyjaśnienia dotyczące kwestii teologicznych oraz wskazówki i pouczenia
związane z codziennym życiem
i praktykami religijnymi. Najbardziej znane są jej Tajemnice Szczęścia wraz z obietnicami Jezusa dla
praktykujących tę modlitwę.

Wyraz niezwykłej
relacji świętej
Weroniki
z Maryją

nowość
2990

DZIENNIK
Życia wewnętrznego
Lektura Dziennika umieszcza nas
w sferze chrześcijaństwa odważnego, pełnego heroizmu i głębi,
świętości krzyża i miłości gwałtownej i upajającej, która dosięga źródła tej jedynej Miłości,
zdolnej zaspokoić nieskończenie
spragnione serce człowieka. Gdy
Pius IX czytał Dziennik św. Weroniki Giuliani, zawołał: „Ależ to nie
święta, to niezwykła święta!”.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2790
K04001

Święta Weronika Giuliani często zwracała się do Maryi w sposób świadczący o bliskości i czułości łączących obie kobiety.
Najświętsza Maryja Panna była dla mniszki drogą Mamą, moją
podporą, Matką miłości. To tylko przykłady bardzo licznych
imion, jakimi święta zwracała się do Matki Bożej. Ta ostatnia
zresztą również obdarzała Weronikę czułością. Ich relacja, charakteryzująca się zażyłością, rozpoczęła się już we wczesnym
dzieciństwie i pogłębiała do ostatnich ziemskich dni świętej.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Mistyczka, dzięki której odnaleziono dom Maryi w Efezie
s. 176 ·140 × 202 · miękka

Bł. Anna Katharina
Emmerich

OD ZMARTWYCHWSTANIA
DO ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
M1703

3990

2490

Bł. Anna Katharina Emmerich od najmłodszych lat bardzo przeżywała
sprawy wiary. W wieku 7 lat, przed pierwszą spowiedzią, wzbudziła w sobie
taki żal, że aż zemdlała. Gdy dorosła, wstąpiła do zakonu augustianek.
Tam zaczęła doświadczać widzeń i otrzymała stygmaty. Jej barwne wizje
spisano w 40 tomach, a dotyczą głównie życia Maryi oraz nauczania, męki
i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dowiadujemy się z nich, jak żyła Święta
Rodzina, czy jak wyglądały podróże Pana Jezusa w czasie głoszenia nauk.
Odmalowana została również ze wszystkimi szczegółami Jego bolesna
Męka. Wizje Emmerich były tak precyzyjne, że dzięki nim udało
się odnaleźć m.in. dom Maryi w Efezie.

3390

1990
M1670

s. 344 · 140 × 202 · miękka

Bł. Anna Katharina
Emmerich

NAUCZANIE
I CUDA
CHRYSTUSA
PANA

2490

2990
Bł. Anna Katharina Emmerich

Początki znaków

2990

M1883

s. 192 ·140 × 202 · miękka

ŻYCIE ŚWIĘTEJ RODZINY
W objawieniach

s. 320 · 140 × 202 · miękka

Bł. Anna Katharina Emmerich

Maria Simma, Nicky Eltz

MARIA SIMMA

UWOLNIJCIE
NAS STĄD

s. 240 · 140 × 202 · miękka

O duszach czyśćcowych
s. 264 · 140 × 202 · miękka

2990

2490

2390

K03793

2490

s. 352 · 145 × 205 · miękka

s. 236 · 145 × 205 · miękka

Bonawentura Meyer

ŚWIĘTY I DIABEŁ

OSTRZEŻENIE
Z ZAŚWIATÓW
Szokujące wyznania potępionych
aniołów i ludzi, dotyczące obecnej
sytuacji Kościoła i świata, przekazane podczas publicznych egzorcyzmów przy specjalnym błogosławieństwie biskupa. Książka,
która wstrząsnęła Europą.
Jeśli rządzący Kościołem i narodami
wraz z rządzonymi nie nawrócą się
do Mojego Boskiego Syna, to ostrzeżenia dawniejsze staną się straszliwą rzeczywistością.

zamów teraZ:

2490

M1324

K03877

Wilhelm Huenermann
Święty i diabeł to opowieść
o charyzmatycznym kaznodziei
i spowiedniku, do konfesjonału
którego ustawiały się ogromne
kolejki ludzi z całego świata. Ale
najpierw, zanim to osiągnął, musiał pokonać wiele trudności –
z nauką, która szła mu opornie,
i z uprzedzeniami mieszkańców,
co nie było łatwym wyzwaniem.

M1740

ŻYCIE MARYI

Marcello Stanzione
365 dni z przyjaciółką
dusz czyśćcowych

2490

2990

1690

Z119

Austriacka mistyczka opisuje wręcz niewiarygodne historie
przekazane jej przez dusze – jak żyli i jak umarli, dlaczego znaleźli się w czyśćcu, czego potrzebują po śmierci. Jej świadectwo zachęca do odkrycia tajemnic życia pozagrobowego oraz do podjęcia modlitwy w intencji zmarłych z naszych rodzin.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Ksiądz Dolindo – ten, który przepowiedział Jana Pawła II
Ksiądz Dolindo Ruotolo znany jest jako autor modlitwy „Jezu,
Ty się tym zajmij”. Bardzo cenił go Ojciec Pio – odsyłał do niego ludzi z największymi problemami. Ksiądz Dolindo miał
bowiem dar uzdrawiania, bilokacji, czytania w duszach,
tłumaczenia trudnych zagadnień teologicznych. Miał mistyczny kontakt z Jezusem, Matką Bożą i świętymi. Przepowiedział wybór Jana Pawła II.

NASZE KSIĄŻKI
ODKRYJĄ
DLA CIEBIE
FASCYNUJĄCY
ŚWIAT
MISTYCZNYCH
PRZEŻYĆ
KS. DOLINDO

499

400
M1841

W 1965 r. przebywający we Włoszech hrabia Witold Las. 64 · 100 × 140 · miękka
skowski gorąco modlił się za ojczyznę przez wstawienks. Dolindo Ruotolo
nictwo ks. Dolindo, o którym usłyszał od Ojca Pio. WkrótMODLITWY
ce otrzymał od księdza Ruotolo obrazek Matki Bożej, a na
ZAWIERZENIA
odwrocie tekst: „Świat chyli się do upadku, ale Polska, dzięki nabożeństwom do Mego Niepokalanego Serca uwolni świat od
straszliwej tyrani komunizmu (…). Powstanie z niej nowy Jan, który poza jej granicami, heroicznym wysiłkiem zerwie kajdany, nałożone przez tyranię komunizmu (...)”. Kartkę tę odnaleziono
w 1978 roku wśród dokumentów bpa Pawła Hnilicy, bliskiego przyjaciela Jana Pawła II.

Zapraszamy na stronę poświęconą ks. Dolindo, gdzie można zapoznać się
z ciekawostkami o jego życiu, rozważaniami, modlitwami i cudami – www.dolindo.org.pl

3490

2990
M1882

s. 336 · 140 × 202 · miękka

2990
s. 256 · 140 × 202 · miękka

2490

3490

Z122

1990

2990

Z123

2490
M1829

s. 316 · 140 × 202 · miękka

s. 176 · 140 × 202 · miękka

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

TAK WIDZIAŁEM
NIEPOKALANĄ

PRZYBĄDŹ
DUCHU ŚWIĘTY

KTO UMRZE, ZOBACZY

DOLINDO I OFICJUM

Czyściec i raj

Listy z Rzymu

1999
s. 144 · 130 × 190 · miękka

1499
Z114

1999
s. 128 · 130 × 190 · miękka

ks. Dolindo Ruotolo

ks. Dolindo Ruotolo

GŁĘBOKA PRZEMIANA
SERCA

NA TRUDNE DNI

1499
M1851

1990
s. 128 · 130 × 190 · miękka

1490
M1614

KSIĄDZ DOLINDO
Jezu, Ty się o mnie zatroszcz

1999
s. 128 · 130 × 190 · miękka

ks. Dolindo Ruotolo

MYŚLI NA KAŻDY
DZIEŃ

w szkole Maryi

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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biblia
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BIBLIA
To jest księgi Starego i Nowego Testamentu
wg. J. Wujka
s. 1728 · 150 × 210 · twarda

7900

nowość
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BIBLIA Z KOMENTARZAMI JANA PAWŁA II PISMO ŚWIĘTE
STAREGO I NOWEGO
TESTAMENTU
❧ wstęp ks. kard. Stanisława Dziwisza
DUŻE LITERY
❧ tekst papieża Franciszka, w którym zachęca wiernych

M1224

s. 1456· 240 × 320 · twarda

do czytania Pisma Świętego.

19990

59

90

3990

NOWY
TESTAMENT

komplet 3 tomów

M1407

14990

s. 3396 · 165 × 235 ·
twarda ze złoceniami

✤ Duża czytelna
czcionka

✤ Błogosławieństwo
św. Jana Pawła II
✤ Twarda skóropodobna oprawa
ze złoceniami

✤ Biblijne ilustracje
Gustave’a Doré.

30

19990

14990

M1293

Błogosławieństwo
św. Jana Pawa II dla rodzin,
które czytają słowo Boże
83 ilustracji Gustave’a Doré

zamów teraZ:

Ewangelia według św. Mateusza

160 105
M1422Jezusa do Prawa i Proroków: 5
Stosunek

STARY
TESTAMENT

00

90

Niech wam się nie wydaje, że przyszedłem, a
80
00 by je z
komplet 199nie
wo i Proroków. Przyszedłem
po to,
Dopóki
je wypełnić. 18 Zaprawdę mówię wam:
S0179
nie przeminą, nie będzie też opuszczone an
więcej, nawet ani jedna kropka nad „i” nie zmi
19 Tak w
nielitery
zostanie
wypełnione
duże
· wielkość
czcionki 1:1 całe Prawo.
złamał choćby jedno z najmniejszych przyka
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17

119

święci i błogosławieni
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Anne Bernet

ks. Waldemar
Chrostowski

MONIKA

ŚWIĘTY PAWEŁ

Matka
św. Augustyna

Między Synagogą
a Kościołem

s. 164 · 140 × 200 · miękka

s. 752 · 165 × 240 · miękka

Patronka
zrozpaczonych
matek, wdów
i trudnych
małżeństw

Dzięki książce
ec,
możemy dostrz
szcze
że św. Paweł je
iegu”.
b
ł
„nie ukończy
ły czas
Jego dzieło ca
wiepromieniuje z
lką mocą

nowość
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90

90

nowość

6990

6590

K03933
Znakomita biografia św. Pawła, autorstwa jednego z najwybitK04002
niejszych polskich biblistów. To nie tylko szczegółowy opis życia
Apostoła na tle realiów epoki, lecz także duchowy fresk ukazuBarwna i poruszająca opowieść o jednej z najsłynniejszych jący osobowość Pawła z Tarsu, jego misję i dzieło, które po sochrześcijańskich świętych matek, dzięki której Kościół do dziś bie pozostawił. Autor pomaga zrozumieć czytelnikowi wybory
może czerpać z mądrości św. Augustyna. Książka Anne Bernet pawłowe, od momentu, kiedy ten stał się apostołem Jezusa i zato nie typowa hagiografia, lecz porywająca, literacka opowieść czął głosić Dobrą Nowinę. Ukazuje narastające napięcia, kono kobiecie, której życie stanowi znakomite tło do przedstawie- flikty, odwagę i otwartość Apostoła. Opisuje jego wrogów; fałnia zarówno heroizmu i gorliwości chrześcijan pierwszych wie- szywe oskarżenia i donosy, niebezpieczne podróże, uwięzienie
ków, jak i sporów oraz herezji trapiących Kościół IV wieku.
w Jerozolimie i męczeńską śmierć z ręki kata.

34

Małgorzata
Myrcha-Kamińska

CUDA I ŁASKI
ŚW. ANTONIEGO
s. 256 · 130 × 205 · miękka

Dorota MazurOV

MATKA
ELŻBIETA
RÓŻA CZACKA
Życie, duchowość,
modlitwy
s. 120 · 120 × 180 · miękka

nowość

atka
Niewidoma M
Niewidomych

nowość

2790

2990

K03934

1690

1590
K03935

Znany na całym świecie, pomoże w każdej biedzie. Odnajdzie
klucze, pieniądze i zagubionego człowieka, poszuka mieszkania,
męża, żony, wyprosi u Boga potomstwo, ocali życie. Antoni Padewski – święty, na którego zawsze można liczyć. Potwierdzają
to świadectwa tych, którzy doświadczyli jego wstawiennictwa.
Książka zawiera ponad sto świadectw o cudach i łaskach wymodlonych za przyczyną św. Antoniego. Większość z nich nigdy
wcześniej nie była publikowana. Dzięki nim możemy się przekonać o tym, jak skutecznym jest orędownikiem.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Róża Czacka miała problemy ze wzrokiem od dzieciństwa,
a w wieku 22 lat zupełnie przestała widzieć. Mimo to wiodła
niezwykle aktywny tryb życia: podróżowała po całej Europie,
poznawała najnowsze osiągnięcia w zakresie edukacji niewidomych i nawiązywała liczne kontakty. Założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i w 1922 r. rozpoczęła
budowę Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Przez całe swe
życie wierzyła głęboko, że ludzie niewidomi mają wyjątkowy dar
przywracania wzroku duszy poprzez głoszenie Ewangelii.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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1 2 8 nowych stron
z dodatkowymi
opowieściami

9990

7990

M1905
Biblia z dedykacją

jedyny komiks
posiadający imprimatur
kościoła katolickiego

Światowy bestseller!
Sergio Cariello, Doug Mauss

BIBLIA KOMIKS

idealna
książka
na prezent

s. 832 · 176 × 267 · twarda

9990

6990

nowość

Biblia komiks przedstawia wydarzenia ze Starego
i Nowego Testamentu – od stworzenia świata,
aż do Apokalipsy św. Jana.

M1900
Biblia bez dedykacji

PÓJDŹMY ZA JEZUSEM!
12 pięknych opowieści eucharystycznych

MOC
SAKRAMENTÓW

s. 96 · 180 × 215 · twarda

W poszukiwaniu
skarbów wiary
s. 72 · 200 × 260 · miękka

Książka zawiera
słowniczek trudnych pojęć
oraz rachunek
sumienia
dla dzieci

nowość
3900

36

90

nowość

2490

2390

K03937

Kolejne spotkanie z przesympatyczną rodziną państwa Nutów.
Małgosia i Paweł, których możesz znać z Kalendarza adwentoK03936
wego i Kalendarza wielkopostnego, znowu zadają dużo pytań.
Dwanaście świetnie ilustrowanych, wzruszających opowieści Tym razem interesują ich sakramenty – Małgosia właśnie przyna kanwie prawdziwych zdarzeń. Historie te przybliżają naj- gotowuje się do Pierwszej Komunii Świętej, a Pawełek trochę jej
młodszym tajemnicę Eucharystii oraz tajemnicę niewyczerpa- tego zazdrości. Sakramenty to dla wielu z nas po prostu ważnej miłości Jezusa do każdego z nas. Książka bardzo pomagają- na część rzeczywistości, dla dzieci jednak – wielka tajemnica .
ca w wychowaniu chrześcijańskim, np. w przygotowaniu dzieci Opowiadając im o skarbach wiary ukrytych w sakramentach,
do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.
spróbujmy na nowo zachwycić się niezwykłą mocą łaski Bożej.

zamów teraZ:
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ELEMENTARZ
MĄDREGO DZIECKA

Grzegorz Strzeboński, Patrycja Wojtkowiak-Skóra

ELEMENTARZ PATRIOTY,
CZYLI KOCHAM POLSKĘ

s. 64 · 205 × 205 · twarda

s. 64 · 205 × 205 · twarda

Mali czytelnicy
na pewno będą
wielokrotnie
wracać do
Elementarza

Ważne tematy nie muszą
być trudne
ani nudne!

nowość

nowość

1895

1995

1995

1895

K04003

K04004

Przedstawiamy książkę, która będzie idealnym punktem wyjścia do rozmów o Polsce i o tym, co to znaczy być Polakiem.
Wielu dorosłych myśli, że te tematy są zbyt trudne dla małych
dzieci, ale Elementarz patrioty, czyli kocham Polskę dowodzi, że
wcale tak nie jest! Zawarte w nim treści przedstawione są za pomocą wesołych, łatwo wpadających w ucho wierszyków, uzupełnione pięknymi ilustracjami, zdjęciami i mapami.

Świat jest fascynującym miejscem i powoduje, że dzieci ciągle
mają kolejne pytania dotyczące praktycznie wszystkiego, co je
otacza. Przedstawiamy książkę, która odpowiada na wiele z nich,
a dzięki swojej wszechstronności zaciekawi każdego malucha.
Są tu informacje o kosmosie i Ziemi, o Polsce i jej najważniejszych miastach, o polskich zwierzętach, o porach roku i zjawiskach przyrody, o dobrych manierach i zasadach bezpieczeństwa.

ATLAS
POLSKI
DLA DZIECI

Roman Pisarski

PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE
Wiersze dla dzieci

s. 32 · 196 × 276 · twarda

s. 64 · 175 × 250 · twarda

nowość

nowość

1799

K04006

Dzięki temu wspaniałemu atlasowi najmłodsi wybiorą się na
pierwszą w swoim życiu samodzielną podróż po Polsce. Z każdą stroną książki będą bogatsi o wiedzę o coraz to innych regionach naszego kraju. Oprócz tego popłyną wielkimi rzekami, zdobędą górskie szczyty i odwiedzą polskie miasta. Czytelne
i kolorowe mapy oraz ilustracje sprawią, że twoje dziecko stanie
się ekspertem z geografii Polski.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

1499

K04005

Podróże małe i duże to zbiór niezapomnianych wierszy, które
pozwolą w zaciszu własnego domu odbyć fascynujące wyprawy. Czytelnicy dowiedzą się, jak niegdyś mieszkali ludzie, czym
się poruszali, zobaczą indiański wigwam, igloo, piramidy, zamki, pałace i zwykłe domy. Poznają historię krakowskiego hejnału i może dowiedzą się, co sprawia, że najlepsze pierniki są tylko
w Toruniu? Ta wyjątkowa książka dostarczy inteligentnej rozrywki, a jej walor edukacyjny jest nie do przecenienia!

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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DOBRANOCKI Z CAŁEGO ŚWIATA
CO ZROBISZ
GDY…?

Opowieści do czytania przed snem
s. 176 · 210 × 265 · twarda

Pytania, które
warto sobie zadać
s. 96 · 210 × 240 · twarda

Nowoczesne,
zabawne
ilustracje oraz
przystępna forma
pytań i krótkich
podpowiedzi

Bogaty zbiór
bajek z całego
świata
na dobranoc

nowość
45

00

43

90

K03938

Książka z ilustracjami Anny Láng zawiera bajki z różnych kultur i zakątków świata – od Szkocji po Japonię. Choć tak różne,
wszystkie są jednakowo urocze i ciekawe, pełne przygód i niezapomnianych postaci. Nie ma w nich niczego, co mogłoby przestraszyć lub zaniepokoić najmłodszych przed zaśnięciem. Te starannie dobrane opowieści na kilka chwil przenoszą dzieci do
krainy wyobraźni, aby zapewnić im słodkie sny.

nowość

3200

2990

K03939

Pytania, które warto sobie zadać. Kiedy w życiu dziecka pojawia
się wątpliwość albo problem, czasem trudno jest mu dokonać
właściwego wyboru, odróżnić dobro od zła czy po prostu odpowiednio się zachować. Ta pomocna książka przygotowuje na takie sytuacje, zachęca do myślenia i podsuwa dobre, bezpieczne
rozwiązania. Daje ona małemu człowiekowi możliwość zmierzenia się z trudną sytuacją, zanim naprawdę się w niej znajdzie. Dorosłym zaś przybliża dziecięce dylematy i stwarza okazję, by podczas wspólnego czytania lepiej poznać swoje dziecko.

nowość

995

K03485

995

K03486

1590

K04007

3995

3695

K03803

s. 64 · 175 × 250 · twarda

s. 64 · 175 × 250 · twarda

s. 172 · 170 × 245 · miękka

s. 300 · 180 × 235 · twarda

Małgorzata Białek

Małgorzata Białek

Carlo Collodi

BAJKI DLA CHŁOPCÓW

BAJKI DLA
DZIEWCZYNEK

PINOKIO

Wilhelm Grimm,
Jakub Grimm

W książce znajdują się ciekawe
opowieści, pełne motywów i tematów uwielbianych przez małych czytelników – fascynujące
historie o przygodach piratów
i astronautów, o olśniewających
bitwach i walkach, o wspaniałych zwycięstwach dobra nad
złem. Najważniejsze jednak, że
wszystko zawsze dobrze się kończy! Maluchy nie będą mogły rozstać się z tą książką!

Piękne historie o przyjaźni, wzruszające opowieści o miłości,
współpracy i wspólnej walce ze
złem. Są tu więc piękne królewny
i księżniczki, dobre wróżki, złe czarownice, dzielni książęta i królewicze, kucyki, pegazy, a także zwyczajne dziewczęta. Najważniejsze
jednak, że wszystko zawsze dobrze
się kończy! Dziewczynki nie będą
mogły rozstać się z tą książką!

zamów teraZ:

BAŚNIE WYBRANE
Historia opowiada o życiu, radościach, miłości do rodziców,
BRACI GRIMM
a także o biedzie i śmierci. Panuje Tom piętnastu najbardziej pow niej atmosfera powieści łotrzy- pularnych baśni braci Grimmów.
kowskiej, bowiem pojawiają się Książka została sporządzona na
w niej złoczyńcy i podejrzane go- podstawie II wydania z 1819 roku.
spody. Czytelnik pozna tu również To jedno z najwcześniejszych zbioinne fascynujące postacie, między rów niemieckich badaczy, nieskainnymi Gadającego Świerszcza żony późniejszym dydaktycznym
czy Wróżkę o Błękitnych Włosach. podejściem, zachowujące lekkość
Jest to powieść dla dzieci, o której i lapidarność ludowego przekazu.
każdy dorosły pamięta.
Wymowę baśni znakomicie podkreślają barwne, mroczne, a jednocześnie pełne humoru ilustracje.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Jan Brzechwa

Jan Brzechwa

BRZECHWA
DZIECIOM

AKADEMIA
PANA
KLEKSA

s. 144 · 170 × 245 · miękka

s. 136 · 170 × 245 · miękka

nowość

1880

1980

K04009

Pięknie wydany, z dużą czcionką zbiór najsłynniejszych wierszy Jana Brzechwy dla dzieci. Utwory, takie jak: Entliczek, pętliczek, Kaczka dziwaczka, Leń, Samochwała czy Na straganie powinna znać każda pociecha! Wspólne czytanie z rodzicami na
pewno przyniesie wiele radości i da okazję do ćwiczenia pamięci
poprzez recytowanie ulubionych utworów. W książce znalazły
swoje miejsce również mniej znane utwory Brzechwy.

UNO

nowość

1995

K04008

Pełna przygód opowieść o Adasiu Niezgódce i niezwykłej Akademii powstała w 1946 roku do dzisiaj jest jedną z najchętniej
czytanych powieści dla dzieci. Tytułowy bohater i wspaniały nauczyciel – Pan Kleks – nie uczy nudnej matematyki, lecz potrafi
pobudzić w dzieciach wyobraźnię, uczy ich samodzielnie myśleć.
Odkrywa on talenty i umiejętności swoich podopiecznych. Dzięki niemu Adaś wraz z kolegami przeżywa niesamowite przygody. Barwne ilustracje i duża czcionka.

Gra

SZACHY TRADYCYJNE
DREWNIANE

Gra

90 × 110 · pudełko

130 × 245 · opakowanie

240 × 150 · pudełko

7490

1895

PEŁNY KURNIK

nowość

K04015

3490

3290 nowość

Gra składa się z 108 kart w 4 różnych
kolorach oraz kart akcji. Celem gry jest
jak najszybsze pozbycie się kart w każdej rundzie i zdobycie punktów za karty, które zostały w rękach innych graczy. Zwycięża gracz, który jako pierwszy
zdobędzie 500 punktów. Po wyłożeniu
przedostatniej karty gracz musi krzyknąć
UNO, tzn. jeden. Jeśli nie krzyknie i zostanie przyłapany, bierze kolejne karty.

2700

2900

K04013

K02153
Szachy – najpopularniejsza
gra planszowa
na świecie

Ładna drewniana szachownica z pionkami w drewnie. Pięknie wykończone
i opakowane gwarantują wysoki poziom rozgrywki.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2790

2590

K03585

Gra zapewni fantastyczną zabawę dla całej rodziny. Gracze zbierają jaja, hodują kurczaki i kury oraz starają się bronić je przed
ptasią grypą i przebiegłym lisem. Ten z hodowców, który jako pierwszy ułoży na grzędach w swoim kurniku dziewięć dorosłych
kur, zwycięża!

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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John i Betty
Drescherowie

Małgorzata Kornacka

MAŁŻEŃSTWO
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

GDYBYŚMY
ZACZĘLI
OD NOWA

I żyli długo
i szczęśliwie…
Czy ślub musi
oznaczać
koniec bajki?

Jak zadbać o relacje
w małżeństwie
i rodzinie
s. 168 · 124 × 194 · miękka

s. 304 · 145 × 205 · miękka

Możesz poprawić
swój związek,
możesz uratować
najważniejszą
dla ciebie relację
w życiu

nowość

3290

3490

K03940

John i Betty Drescherowie w książce, będącej owocem ich wspólnego życia, pomagają odkryć uniwersalne i praktyczne działania, które zawsze sprawdzają się przy budowaniu dobrych relacji. Autorzy przedstawiają ciekawe pomysły na mierzenie się
z problemami typowo małżeńskimi: seks, finanse, wychowywanie dzieci. To książka dla każdego, kto chce przyglądnąć się swojemu funkcjonowaniu w rodzinie. Zawiera ważne przesłanie, że
każdy z nas każdego dnia zaczyna od nowa i warto wykorzystać
jak najlepiej tę kolejną szansę.

nowość

Jennie Allen

UWOLNIJ
GŁOWĘ
Jak pozbyć się
toksycznych myśli
i przestać się martwić

s. 224 · 140 × 200 · miękka

Poszukiwania
wzoru ojcostwa
w samym
Bogu Ojcu

s. 296 · 145 × 205 · miękka

Pozbądź się
negatywnych
myśli i uwolnij
głowę!

nowość

2990
K03942

Dziś ojcowie stają przed wieloma trudnościami i przeszkodami,
które wcześniejszym pokoleniom nie były znane. Jak być dla
swoich synów i córek wiarygodnym autorytetem? Jak wychowywać dzieci i kształtować ich życiowe postawy zgodnie z tradycyjnymi wartościami? Jak łączyć rolę ojca z pracą zawodową?
Jak być świadkiem wiary dla swoich dzieci? To tylko niektóre
z licznych i palących problemów, z którymi zmierzyli się autorzy tej książki.

zamów teraZ:

K03941

Po bestsellerowej książce „Boży Coaching. To ci się opłaca” znana psycholog, doradca rodzinny mierzy się z zagadnieniem małżeństwa. Książka stanowi podsumowanie jej wieloletnich doświadczeń w roli powiernika, przewodnika i mediatora. Zbiera
stereotypy i błędy obu stron małżeńskiej barykady znoszone
latami do jej gabinetu przez pacjentów. Pomaga ominąć rafy
małżeńskiego życia.

BYĆ TATĄ
JAK BÓG
OJCIEC

3190

3290

3490

nowość

3490

3190

K04010

Autorka zaprasza Czytelników w podróż do skrywanych miejsc.
Wyjaśnia, że głęboko w nas tkwią przekonania, które zniekształcają obraz rzeczywistości i nas samych. Opierając się na
fragmentach Pisma Świętego, najnowszych badaniach naukowych oraz własnych doświadczeniach, autorka udowadnia, że
zmiana myślenia jest na wyciągnięcie ręki. Pokazuje konkretne
sposoby walki z przebiegłymi wrogami, którzy za wszelką cenę
chcą sprawić, byśmy byli niezdolni do pełni życia.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Franco Serafini

CUDA
EUCHARYSTYCZNE
Po lupą nauki
s. 224· 165 × 235 · miękka

nowość

29

3200

90

K03943

Ta fascynująca książka bierze na cel 5 cudów eucharystycznych –
Lanciano (VIII w.), Buenos Aires (1992–1994–1996), Tixtla (2006),
Sokółka (2008), Legnica (2013) – będących przedmiotem specjalistycznych badań dokonanych przez grono ekspertów, którzy
posłużyli się najnowszymi metodami rodem z medycyny sądowej. Autor wnika w tajemnicę Ciała i Krwi, a prowadząc śledztwo w obrębie dziedziny, którą sam nazywa „bioteologią czy
teologią eksperymentalną i stosowaną”, trzyma czytelnika w napięciu i zmusza, by zweryfikował relację między nauką i wiarą.

4499

4199

K03694

s. 272 · 135 × 210 · twarda

4490

4190

s. 356 · 140 × 215 · twarda

Anthony David

ks. Michał Heller

SPOJRZENIE
W OTCHŁAŃ

GDY ROZERWĄ SIĘ
WIĘZY CZASU...

Neuropsychiatra i tajemnice
ludzkich umysłów
Anthony David – jeden z największych ekspertów w dziedzinie psychiatrii klinicznej – w intrygujący
sposób opisuje próby przekroczenia otchłani, która dzieli go od
umysłów pacjentów. Jak znaleźć
przyczynę trapiących ich problemów? Czy winna jest trauma
z przeszłości, zaburzenia chemicznej równowagi mózgu, czy może
ukryty guz?

Kazania krótkie
Na co dzień jesteśmy spętani więzami czasu. Nawet krótki wypoczynek upycha się gdzieś między
obowiązkami. A kazanie – wysłuchane lub przeczytane – rozrywa
ten napięty ciąg i kieruje myśl do
obszarów, nad którymi czas nie
ma takiej władzy. Książka prowadzi ten ciąg refleksji do momentu,
w którym nasz czas się urwie,
a trzy kropki zawieszą perspektywę na brzegu Nieznanego.

Stanislas Dehaene

Anja Røyne

JAK SIĘ
UCZYMY?

Z CZEGO
ZROBIONY
JEST ŚWIAT

Dlaczego mózgi
uczą się lepiej
niż komputery...
jak dotąd

s. 272 · 140 × 203 · miękka

Ogromną ilość
ciekawych
informacji
na temat
otaczającego
nas świata

s. 416 · 140 × 215 · twarda

Odkrywcze
spojrzenie na
badania nad
fenomenalnymi
zdolnościami
mózgu do nauki

nowość

69

90

K03816

65

nowość
3990

90

Darmowa Dostawa oD 129 zł

K03945

K04011

Sięgając do najnowszych odkryć z zakresu informatyki, neurobiologii, psychologii poznawczej i pedagogiki, Stanislas Dehaene prezentuje, jak naprawdę przebiega proces nauki oraz w jaki
sposób można maksymalnie wykorzystać, a nawet wzmocnić
algorytmy mózgu do uczenia się: w szkołach i na uniwersytetach oraz na co dzień, niezależnie od wieku. Autor uczy nas, jak
się uczyć dzięki prostym rozwiązaniom dotyczącym zabawy, ciekawości, kontekstu społecznego, koncentracji, a także snu.

·

3790

Autorka zabiera nas w fascynującą podróż po świecie pierwiastków. W bardzo przystępny i dowcipny sposób opowiada, jak
złoto, żelazo, aluminium, węgiel czy wapń wpłynęły na naszą historię oraz rozwój cywilizacji. Nie musicie obawiać się nudnego
wykładu. Entuzjazm i pasja, z jaką Anja Røyne opisuje wszechświat, udziela się czytelnikowi już po pierwszych stronach jej
książki. W jej ujęciu nawet najbardziej skomplikowane fizyczne i chemiczne zjawiska stają się zrozumiałe.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Wojciech Roszkowski

HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Świętości, upadki i nawrócenie
s. 632 · 165 × 235 · twarda

nowość

7900

7490

K03946

Prof. Roszkowski opisuje ze znawstwem i erudycją zarówno budowniczych, jak i niszczycieli zachodniej cywilizacji, rozprawiając się przy
tej okazji z wieloma utartymi przez wieki dyskredytującymi opiniami.
Ilustracje do tych szkiców z dziejów chrześcijaństwa stanowią wspaniałe dzieła sztuki największych mistrzów; również po tym widać, jaką
potężną inspiracją dla wielkich artystów była Biblia. Autor dowodzi, że
nasza cywilizacja od swego zarania zmagała się z wyzwaniami i konfrontowana była z zagrożeniami, inicjowanymi od środka i z zewnątrz.
A przecież jednak zawsze znajdowała siły oraz sposoby, by pokonać kryzys i kontynuować swoją misję. Zwyciężała mocą i aktywnością tych,
którzy znajdowali swoją tożsamość w tym, co kiedyś nazwano christianitas; przez karty tej książki przewijają się najwięksi z tych przedstawicieli.
Janina Lesiak

RYCHEZA,
PIERWSZA
POLSKA
KRÓLOWA
Miniatura w czerni
i czerwieni
s.144 · 145 × 205 · twarda

Rycheza
Lotaryńska –
żona Mieszka II
i matka Kazimierza Odnowiciela,
pierwsza polska
królowa

nowość

3490

3290

K03947
Nielubiana przez polskich kronikarzy, dziejopisów i historyków,
niedoceniana i prawie nieznana, była kobietą mądrą, dumną,
przenikliwą i wyrastającą ponad czasy, w których żyła. Autorka
próbuje pokazać kobietę zaskakująco nowoczesną, wykształconą, samodzielną, rozumiejącą potrzebę pokojowego współistnienia w Europie. Los jej nie oszczędzał; przeżyła zdradę, śmierć
najbliższych, upokorzenie i lęk o życie swoje i dzieci. Nie poddała się i nie pozwoliła się obrażać ani lekceważyć.

zamów teraZ:

4990

4690

K03818

s. 456 · 143 × 205 · półtwarda

Kamil Janicki

DAMY WŁADYSŁAWA

JAGIEŁŁY

Autor proponuje pasjonującą opowieść o czterech żonach jednego
z najważniejszych władców w historii Polski. Jadwiga Andegaweńska, Anna Cylejska, Elżbieta Granowska i Zofia Holszańska – żony
Władysława Jagiełły, wielkiego
monarchy, przebiegłego polityka
i człowieka, który szczęście w miłości odnalazł dopiero u schyłku
swego życia..

3990

3690

K03181

s. 350 · 145 × 205 · twarda

Dorota Pająk-Puda

MATKA JAGIELLONÓW
Jaka była królowa Elżbieta, przez
poddanych zwana Rakuszanką?
Żona, matka trzynaściorga dzieci,
w tym czterech królów, kardynała
i świętego. Jaką cenę zapłaciła za
budowę Jagiellońskiego Domu?
Jakiegoż była ducha, że z synem
Władysława Jagiełły stworzyła
nie tylko imperium od morza do
morza, ale i najbardziej udane
małżeństwo w dziejach polskiej
monarchii? Intymny zapis zmagań z wielką historią, bodajże najwybitniejszej polskiej władczyni.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Iwona Kienzler

Krzysztof Rak

CUDZOZIEMSKIE ŻONY
I MATKI
WŁADCÓW
POLSKI

PIŁSUDSKI
MIĘDZY
STALINEM
A HITLEREM
s. 900 · 170 × 240 · twarda

s. 334 · 135 × 215 · miękka

nowość

nowość

3790

3990

7990

K03956

Wśród cudzoziemskich żon władców Polski nie brakowało silnych indywidualności i wiele z nich zasługuje wręcz na osobną publikację. Przedstawione w książce królowe albo odegrały
ważką rolę w naszych dziejach, dorobiły się, jak Rycheza, Bona
i Ludwika Maria, czarnej legendy lub, pomimo swoich zasług, są
dzisiaj zupełnie zapomniane. Właśnie taki los spotkał dwie królowe: Helenę Moskiewską, małżonkę Aleksandra Jagiellończyka
i Eleonorę Habsburg, żonę Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

7690
K03954

Beck w imieniu marszałka Józefa Piłsudskiego miał zaproponować Sowietom... sojusz przeciwko Niemcom, którymi od stycznia rządził agresywny nacjonalista Adolf Hitler. Było to wprost
niewyobrażalne, wszak od czasów wojny polsko-bolszewickiej
z lat 1919-1920 relacje między oboma krajami były złe. Autor
odpowiada na pytanie jak to się stało, że Piłsudski próbował
po cichu dogadać się ze Stalinem, dlaczego ów plan się nie powiódł i zakończył tylko paktem o nieagresji z 25 lipca 1932 roku.
Sławomir Koper,
Tomasz Stańczyk

NAJDALSZE
KRESY
Ostatnie
polskie lata
s. 592 · 150 × 230 · twarda

nowość
3990

3690

K03820

4990

4790

K03955

s. 364 · 160 × 225 · miękka

s. 432 · 160 × 220 · miękka

Stanisław Płużański

Michał Wójcik

MRÓZ, GŁÓD I WSZY

ZEMSTA

Życie codzienne Wyklętych
Pierwsza książka traktująca o codzienności bytowania żołnierzy
podziemia antykomunistycznego
po II wojnie światowej. Powstała
w oparciu o materiał źródłowy:
wywiady z żyjącymi żołnierzami,
wydane dokumenty i wspomnienia. Autorowi udało się przeprowadzić 14 rozmów z żyjącymi żołnierzami. Poznajemy ekstremalne
warunki życia partyzantów, ich
ubiór, wyżywienie, możliwości
dbania o higienę osobistą i zdrowie.

Zapomniane powstania
w obozach zagłady
Żydowski opór to mało znana
karta wojny. We wszystkich obozach istniała konspiracja, która
doprowadziła do zbrojnych wystąpień i buntów. Dzięki heroicznej postawie więźniów, walczących z minimalną ilością broni,
często na noże i gołe pięści, dwa
z nich uwieńczone zostały spektakularnym sukcesem. Również
za sprawą kobiet – żydowskich
bohaterek.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

Poznaj legendę
Kresów

·

nowość
5990

5690
K03953

Ostatnie siedemdziesiąt lat udowadnia, że Polska może istnieć
bez Kresów, ale polska dusza mocno straciła na tej separacji.
Tom poświęcony ośrodkom polskości, które pozostały poza granicami II Rzeczypospolitej. Znajdą tu Państwo egzotykę, wielkie
miłości, skandale, celebrytów, a nawet walkę wywiadów. Autorzy udowadniają po raz kolejny, że magię miejsc, urodę przyrody,
słynną otwartość mieszkańców i legendę Kresów można przełożyć na język zrozumiały dla współczesnego pokolenia.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski

WINA, KARA, POLITYKA
Rozliczenia ze zbrodniami
II Wojny Światowej
s. 640 · 158 × 225 · miękka

nowość
4490

4190

Najkrwawszy konflikt
ń.
w historii i jego długi cie
Czy sprawiedliwość
po wojnie w ogóle
jest możliwa?

K03949

s. 450 · 145 × 205 · miękka

Robert Żółtek

nowość

OGIEŃ I PYŁ
Ostatnia wiosna
Mordechaja Anielewicza
Wartka akcja, potoczysta narracja i wyjątkowe postaci – zarówno
autentyczne, jak i fikcyjne, duża
dawka historii, sugestywne opisy
życia codziennego getta oraz
liczne i ekspresyjnie oddane sceny
batalistyczne składają się na tę
niezwykle barwną i tragiczną opowieść o niezrównanym męstwie,
poświęceniu i ofierze.

7599

K03950

Katalog zbrodni drugiej wojny światowej zdaje się nie mieć końca. Ile jest ofiar? Nawet
nie umiemy tego policzyć! Dziesiątki milionów... Większość spośród nich to cywile. Ci,
którzy przeżyli, wychodzą z konfliktu nie z bliznami, ale z otwartymi ranami. Zanim się
zagoją, potrzebna jest sprawiedliwość, albo choć odwet i zemsta. Bo bezprecedensowa
jest nie tylko liczba ofiar, ale i sprawców. Czy uda się ukarać choćby dziesięć procent
z nich? Ilu trzeba postawić przed sądem, ilu rozstrzelać, żeby sprawiedliwości stało się
zadość? Wybitni historycy zadają pytanie, jak świat poradził sobie z rozliczeniami. I czy
na pewno ukarano tych, którzy na to najbardziej zasługiwali? Czy wina spotkała się ze
słuszną karą? No i co ma do tego wszystkiego polityka.
Tomasz Bonek

Magda Łucyan

CHEMIA
ŚMIERCI

DZIECI
GETTA

Zbrodnie
w najtajniejszym
obozie III Rzeszy

s. 320 · 158 × 225 · twarda

s. 320 · 140 × 205 · miękka

Zapomniany obóz
III Rzeszy na
Dolnym Śląsku.
Eksperymenty
na więźniach
w tajnym
komandzie SS

nowość

7999

4299

3999

K03951

Broń, która miała odmienić losy II wojny światowej. Jak wielkie spustoszenie ta broń siała wśród więźniów? Jakie tajemnice
ujawnili Ci, którzy przetrwali te nieludzkie eksperymenty oraz
marsze śmierci, które wyruszyły z obozu ukrytego w dolnośląskim lesie? Autor, przeprowadza śledztwo, w którym odkrywa
nieznane karty wojennej historii i przytacza przerażające wspomnienia więźniów. O tajnym obozie i eksperymentach, o których wszyscy chcieliby zapomnieć.

zamów teraZ:

Wyrok śmierci
wydano na nich
jeszcze przed
narodzinami

nowość
4699

4399
K03952

Wybuch II wojny światowej zniszczył nie tylo świat, ale także
poczucie bezpieczeństwa. Świadków tych okropnych wydarzeń
z dnia na dzień jest coraz mniej. Jesteśmy ostatnim pokoleniem,
które ma możliwość posłuchać opowieści o najtragiczniejszych
wydarzeniach II wojny światowej z pierwszej ręki. Usłyszmy ich
głos i nie dopuśćmy do tego, aby te historie kiedykolwiek się powtórzyły. Wojna jest najgorszą rzeczą, jaka może przytrafić się
ludzkości, dlatego: nigdy więcej.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

historia

37

Thierry Wolton

Richard Rhodes

HISTORIA
KOMUNIZMU
NA ŚWIECIE

JAK POWSTAŁA BOMBA
ATOMOWA

Kaci

s. 896 · 150 × 230 · twarda

s. 1200 · 165 × 240 · twarda

Ta historia nigdy
nie została przedstawiona z równą elegancją
i smakiem

Budząca dreszcz
opowieść o twórcach, piewcach
i zwolennikach
systemu totalitarnego

nowość

9990

9590

nowość
7490

K03965

Tom pierwszy poświęcony jest wszystkim sprawującym władzę
w państwach komunistycznych naszego globu katom. Przedstawia historię tworzenia się nowej ideologii, działającej jak
opium, proces zdobywania zwolenników i światowej ekspansji na kilka kontynentów. Thierry Wolton opowiada o rewolucyjnych przewrotach i kształtowaniu się totalitarnych struktur
państwowych. Zadaje przy tym podstawowe pytanie: jak mogło dojść do tego, że komunizm uwiódł miliony. Książka, która
przejdzie do historii.

7190
K03958

Stworzenie bomby atomowej na zawsze zmieniło bieg historii.
Coś, co zaczęło się jako zaledwie interesujący problem teoretyczny w fizyce, z przerażającą szybkością zmieniło się w broń
masowej zagłady. Ta przełomowa książka szczegółowo opowiada o nauce, ludziach i realiach społeczno-politycznych. Umiejętności Rhodesa w tworzeniu fascynujących portretów biograficznych dorównuje jedynie jego rygorystyczna wiedza. Tę sagę
o fizyce, polityce i psychologii człowieka czyta się jak kryminał.

Peter Heather

UPADEK
CESARSTWA
RZYMSKIEGO
s. 640 · 150 × 225 · twarda

Dramatyczna
historia cesarstwa
rzymskiego:
kolosa, który
padł pod naporem
barbarzyńców

nowość

7990

7590

K03959

Autor, posługując się barwnym językiem powieści sensacyjnej, wskazuje głównych podejrzanych. Czyni to na podstawie
najnowszych badań archeologicznych i wnikliwej interpretacji
źródeł historycznych. Otóż prawdziwym katalizatorem upadku cesarstwa zachodniego było jedno brzemienne w skutki wydarzenie z 376 roku – nagłe pojawienie się nowego, budzącego
grozę ludu Hunów. To pod ich naporem barbarzyńscy sąsiedzi
imperium przez następne sześćdziesiąt lat szukali schronienia
na ziemiach cesarstwa.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość
3990

3690

K03960

nowość
2990

2790

K03961

s. 384 · 140 × 215 · miękka

s. 320 · 140 × 208 · miękka

John Lewis Gaddis

Sun-Tzu, Ralph D. Sawyer

GENIUSZE STRATEGII

SZTUKA WOJNY

Johan Lewis Gaddis, wybitny amerykański historyk, znawca problematyki zimnej wojny, analizuje
myśl i działania wielkich strategów, od perskiego króla Kserksesa
przez Napoleona po Roosevelta.
Prowadzi czytelnika przez kolejne
epoki i w każdym z rozdziałów
przedstawia wielkie postacie historyczne, które musiały podejmować strategiczne decyzje.

Liczące około 2500 lat traktaty zadziwiają swoją ponadczasowością
i walorami poznawczymi. Z każdego odtworzonego i przetłumaczonego przez współczesnych badaczy zdania bije ogromna wiedza
mająca zastosowanie nie tylko na
prawdziwym polu bitwy, ale także
w wielu innych sferach życia w walce o rynek toczonej między
przedsiębiorstwami, w motywowaniu ludzi czy w rozwiązywaniu
osobistych problemów.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Paweł Lisicki

Józef Białek

KONTRREWOLUCJA
Eseje i szkice

CZAS SODOMY,
CZYLI ZAMACH
NA CYWILIZACJĘ

s. 665 · 165 × 240 · miękka

s. 332 · 176 × 250 · miękka

Na czym
polega
i skąd się
wziął kryzys
prawdy

Książka, która
pozwala zrozumieć świat

nowość

nowość
59

90

56

90

5290

5600

K03963

K03962

Autor konfrontuje mądrość zawartą w tradycji, przede wszystkim chrześcijańskiej, z czasami nowożytnymi, które, zbuntowane przeciw wieczności i absolutowi, ściągnęły klęskę na filozofię,
religię, na rozum i wiarę Zachodu. Tropi i ujawnia katastrofalne
następstwa, które spowodowały wyniesienie doczesności ponad wieczność i zatarcie różnicy między prawdą a urojeniem.
Ujawnia skutki pokusy podstawienia człowieka na miejsce Boga
i dostrajanie prawdy o Nim do naszych chimerycznych życzeń.

Fundamenty cywilizacji Zachodu – grecka idea prawdy, rzymskie prawo oraz chrześcijańska wizja człowieka są dziś podważane ze wszystkich stron, a tradycyjna kultura i religia zostały niemal wykorzenione. Ideały, które uczyniły Zachód potęgą,
a więc męstwo, honor, odpowiedzialność i odwaga odeszły
w przeszłość. Czas Sodomy to książka, która opisuje kryzys cywilizacji zachodniej, wychodząc poza zasłonę pozorów tkaną
przez politycznie poprawne media.

Piotr Zychowicz

ALIANCI
s. 528 · 150 × 225 · miękka

4990

4690

K03872

s. 464 · 145 × 205 · miękka

1890

K03252

s. 136 · 145 × 210 · miękka

Paweł Lisicki

Andy Collins

KTO FAŁSZUJE JEZUSA?

PRZEPOWIEDNIE
DLA POLSKI

Odpowiedź na oskarżenia
współczesnych ateistów
Lisicki wyrusza w śledztwo, które
demaskuje fałszywe ideologie
niszczące Kościół katolicki, również od wewnątrz oraz krzywdzące
stereotypy powielane przez światowe media. Uważnie przygląda
się tezom głoszonym przez czołowych krytyków chrześcijaństwa,
między innymi Davida Randa
czy Richarda Dawkinsa i ukazuje
kryjące się w nich fundamentalne
błędy oraz pułapki rozumowania.

Proroctwa, wizje, objawienia
Zbiór przepowiedni o losach całego świata, ze szczególnym
uwzględnieniem Polski, autorstwa ludzi kościoła, stygmatyków,
twórców literatury i naukowców,
którym dane było doświadczyć
niezwykłych wizji i objawień.
Przeor Eustachy, Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, święta
Faustyna Kowalska, czy też ojciec
Klimuszko to niektórzy z tych, których proroctwa tu poznamy.

zamów teraZ:

Kolejna część
bestsellerowego
cyklu „Opowieści
niepoprawne
politycznie”

nowość
4990

4790
K03957

II wojna światowa przedstawiana jest jak hollywoodzki western,
starcie dobrych kowbojów ze złymi Indianami. Piotr Zychowicz
pisze o brytyjskich obozach koncentracyjnych dla Burów, ludobójstwie amerykańskich Indian i zachodnich intelektualistach,
którzy tuszowali zbrodnie Stalina: Katyń, Gułag i Wielki Głód.
A także o tym, jak Anglosasi po wojnie wydali NKWD dwa miliony uciekinierów ze Związku Sowieckiego. Polacy nie byli jedynym narodem zdradzonym przez Churchilla i Roosevelta w Jałcie.
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Tomasz
P. Terlikowski

Karol Kleczka,
ks. Alfred Wierzbicki

KIEDY
KOŃCZY SIĘ
ŻYCIE

BÓG NIE
WYKLUCZA
Rozmowy o państwie,
kościele i godności
człowieka

s. 208 · 142 × 202 · miękka

s. 208 · 142 × 202 · twarda

Siedem spojrzeń
na granicę życia
i śmierci

Wiara, która nie
boi się innego

nowość

nowość
36

33

90

3990

90

K03978

Współczesna medycyna coraz skuteczniej przedłuża życie.
Czym się kierować przy rozwiązywaniu wynikających stąd dylematów? Jak do tych problemów należy podchodzić od strony
etycznej i duchowej? Na co powinna zwracać uwagę rodzina
chorego? Autor podejmuje siedem prób rozwiązania problemu.
Podręczny zestaw, który daje nam szansę na zrozumienie, gdzie
jest granica życia i śmierci według nowych naukowych definicji.

3690
K03979

Czy Kościół może być wspólnotą, która nikogo nie wyklucza?
Ksiądz prof. Alfred Wierzbicki w książce Bóg nie wyklucza mówi
o najbardziej palących problemach Kościoła w Polsce. O politykach, którzy kreują atmosferę zagrożenia fundamentalnych
wartości w celu osiągnięcia politycznych celów. O religijnym języku, który niszczy zamiast budować. A także o pokusie traktowania wspólnoty Kościoła jako ogółu bezimiennych wiernych
i niedostrzeganiu pojedynczego człowieka z jego potrzebami.

s. Eliza Myk,
s. Tymoteusza Gil,
Łukasz Wojtusik,
Piotr Żyłka

SIOSTRY
Z BRONISZEWIC

nowość

Czuły Kościół
odważnych kobiet

4490

41

90

K03831

5490

51

90

K03964

s. 368 · 133 × 215 · twarda

s. 656 · 176 × 250 · miękka

Tomasz Grzywaczewski

Teresa Kowalik,
Przemysław Słowiński

WYMAZANA GRANICA
Śladami II Rzeczpospolitej
Tu zawsze żyje się niepewnie. To
miejsce dobre dla przemytników,
uciekinierów i starców. Chociaż
granicy od dawna już nie ma, życie nadal toczy się przygranicznym
rytmem. To reporterska wyprawa
wzdłuż granic II RP. Opowieść
o tym, jak dziś żyje się przy nieistniejącej granicy, snują dobrowolni
strażnicy pamięci oraz młodzi,
którzy pragną żyć jak w XXI wieku
przystało, ale którym brzemię pogranicza na to nie pozwala.

CO POLSKA I POLACY
DALI ŚWIATU
Kolejny tom monumentalnego
dzieła – tym razem zawierający
poczet żołnierzy, wodzów, polityków, biznesmenów, duchownych
i bohaterów ratujących ludzkie
życie. Ponad pięćdziesiąt postaci,
o których powinieneś wiedzieć;
tych pomnikowych i tych niedocenionych przez historię powszechną. Lektura obowiązkowa
dla wszystkich, którzy interesują
się historią.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

s. 240 · 142 × 202 · miękka

Odważne kobiety,
niepokorne siostry,
czułe matki

nowość

3990

3690

K03980

Wyjątkowe spotkanie. Siostry Tymka i Eliza w osobistym i bardzo intymnym wywiadzie odsłaniają prawdziwy obraz kobiet
w habitach z głową na karku, czułymi sercami i rękami gotowymi do działania. Siostry zakonne nadal są postrzegane bardzo stereotypowo. Dominikanki z Broniszewic pokazują jednak,
że prawda o życiu we wspólnocie jest o wiele bardziej złożona.
Radosne chwile widoczne na pięknych zdjęciach z Domu Chłopaków to tylko mały fragment ich rzeczywistości. Jak jest poza
kadrem ukazuje książka.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Tymoteusz
Pawłowski

Mirosław Wlekły

NAPOLEON
BONAPARTE

Wygramy
my albo oni

Geniusz wojny

s. 550 · 144 × 205 · twarda

GÓRSKI

s. 320 · 240 × 300 · twarda

Pierwsza
biografia
trenera
Kazimierza
Górskiego

nowość
9995

9495
K03966

Bogato ilustrowany album prezentuje postać Napoleona Bonaparte, ambitnego generała, zręcznego władcy-konsula i potężnego Cesarza Francuzów, który odcisnął trwały ślad w światowej historii. Autor książki w pełnej pasji opowieści przedstawia
sylwetkę najwybitniejszego wodza w dziejach świata od jego
narodzin aż po słynne sto dni Napoleona. Szczególne miejsce
autor poświęcił Bonapartemu jako orędownikowi sprawy polskiej w XIX wieku. To opowieść o mechanizmach dochodzenia
do władzy, walce o wpływy, sukcesach i upadku geniusza wojny.

nowość

4999

4799

K03967

Początek lat 70., w polskiej piłce od II wojny światowej brakuje
znaczących sukcesów. Kadrę obejmuje nowy trener. Niedługo
cały piłkarski świat będzie patrzył na niego z niedowierzaniem.
Trener Górski prowadzi reprezentację Polski do zwycięstw, które do dziś nie zostały powtórzone. Mirosław Wlekły z detektywistycznym zacięciem podąża śladem trenera tysiąclecia. Dzięki
setkom rozmów z ludźmi, którzy byli blisko Kazimierza Górskiego, tworzy pełny obraz swojego bohatera. Ta książka to nie tylko
biografia wielkiego trenera, ale też fascynująca opowieść o złotej erze polskiej piłki.

Maria Stachurska

Wiesława Rusin

POŁOŻNA

CANALETTO

O mojej cioci
Stanisławie
Leszczyńskiej

Mistrz miejskiego
pejzażu
s. 400 · 240 × 330 · twarda

s. 320 · 165 × 215 · twarda

Historia kobiety,
która nieprawdopodobne połączenie zagłady i nowego życia znała
jak nikt inny

nowość

5490

5190

nowość
14995

K03968

Autentyczna opowieść o położnej z obozu w Auschwitz – biografia Stanisławy Leszczyńskiej to jedna z ciekawszych i z pewnością bardziej poruszających lektur ostatnich miesięcy. Książka
powstała dzięki Marii Stachurskiej, która była krewną bohaterki z Auschwitz. Choć jak sama autorka przyznaje, osobiście nie
znała swej cioci zbyt dobrze (zmarła, gdy Stachurska miała zaledwie 16 lat) – doskonale wiedziała, że świat współczesny musi
poznać kobietę, która dla więźniów w Auschwitz często była
ostatnią nadzieją.

zamów teraZ:

Nadworny
malarza Stanisława Augusta
Poniatowskiego

14490
K03969

Bogato ilustrowana biografia jednej z najważniejszych postaci
polskiego malarstwa. Bernardo Bellotto, zwany Canaletto, nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego, pochodził
z Włoch, pracował w Wenecji, Wiedniu, Dreźnie, Monachium.
Ale to Warszawa stała się miastem, które sobie upodobał. Malował Warszawę czasów stanisławowskich z wielką dbałością
o szczegóły i realia codzienności. Zostało to docenione przez
architektów zaangażowanych w odbudowę stolicy po zniszczeniach II wojny światowej.
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Przemek Corso

Ben Creed

SERCA
TWEGO
CHŁÓD

MIASTO
DUCHÓW
s. 352 · 135 × 215 · miękka

s. 480 · 128 × 197 · miękka

Są zbrodnie,
które będą was
dręczyły latami

Jedno miasto.
Miłość. Mrok.
Ktoś musi
zginąć, aby żyć
mógł ktoś

nowość

3790

3990

nowość

3990

3790

K03970

Kuba jest bezwzględnym seryjnym mordercą. Tym razem jednak to nie on grasuje w Warszawie. To ktoś inny zabija, rzucając
mu okrutne wyzwanie, zagrażając całej jego rodzinie. Jak daleko Kuba będzie musiał się posunąć, żeby ratować swoją ciężarną żonę i fasadę szczęśliwego życia? Czy tak naprawdę w ogóle
mu na tym zależy? I co ważniejsze, czy pomoc uzależnionego od
narkotyków i alkoholu szwagra z policji, który od lat próbuje go
zdemaskować, nie będzie dla niego jeszcze bardziej niebezpieczna niż porywający i katujący młode kobiety „Pan Żartowniś”?

K03971

Wojenna przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Rewol Rossel, niegdyś świetnie zapowiadający się skrzypek, przed którym
otwierała się wielka kariera, obecnie jest milicyjnym śledczym
w Leningradzie. Pewnej przeraźliwie mroźnej nocy zostaje wezwany do koszmarnej zbrodni. Na przecinających las torach
kolejowych znaleziono pięć starannie, wręcz pedantycznie ułożonych zwłok. Dochodzenie okazuje się najtrudniejszym ze
wszystkich, które Rossel dotychczas prowadził. I najbardziej
niebezpiecznym. Prowadzi go najpierw do muzycznych kręgów
miasta, a w końcu aż na sam Kreml, szczyt czerwonej władzy.

Edgar Allan Poe

Eva García
Sáenz de Urturi

OPOWIADANIA
Prawie wszystkie

RYTUAŁY
WODY

s. 592 · 150 × 225 · twarda

s. 544 · 130 × 205 · miękka

Gratka dla miłośników grozy,
budzący dreszcz
powrót do źródeł

Eva García Sáenz
de Urturi w mistrzowski sposób
łączy trzymające
w napięciu wątki
seryjnych morderstw i rodzinnych tajemnic

nowość

6190

6490

K03972

Edgar Allan Poe – prekursor horroru i opowiadań detektywistycznych. Żył krótko i burzliwie, zmarł w niewyjaśnionych
okolicznościach. Jego utwory cieszą się niesłabnącą popularnością. Sam Poe silnie oddziałuje na współczesną kulturę, o czym
świadczą liczne powieści, filmy, seriale i kreskówki. Teraz Poe
powraca w mistrzowskim przekładzie. Sławomir Studniarz –
uhonorowany Nagrodą Literatury na Świecie – znakomicie oddaje walory językowe i literackie oryginału.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

4990

4690

K03973

W górach zostaje znalezione ciało zamordowanej kobiety w ciąży. Została utopiona w zabytkowym celtyckim kotle z wodą
i powieszona za nogi na drzewie. Sprawca inspirował się pochodzącym sprzed wieków rytuałem potrójnej śmierci. Okazuje
się, że śledczy Kraken znał ofiarę – to jego pierwsza dziewczyna.
Wszystko wskazuje też na to, że na celowniku mordercy znajdują
się przyszli rodzice, a jego ofiarą może stać się także sam Kraken.
Śledztwo zostaje utajnione, policjanci boją się zbiorowej paniki.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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POLSKA

PARKI NARODOWE
I KRAJOBRAZOWE
W POLSCE

Malownicze
zakątki
s. 400 · 175 × 250 · twarda

nowość

4999

4699

K03974

Prezentowana książka to wspaniały przewodnik po malowniczych zakątkach naszego kraju. Przedstawiamy w niej miejsca
warte uwagi nie tylko ze względu ma walory przyrodnicze, lecz
także szczycące się ciekawą i wielowiekową historią, niezwykłą
architekturą, zabytkowym wnętrzem. Wyszczególnione w albumie obiekty oczarują polskich turystów, ale również wprawią
w zachwyt obcokrajowców. Docenione przez lokalnych i zagranicznych podróżników, wyróżniane przez UNESCO, uwieczniane przez fotografów – sam zdecyduj, które z tych miejsc zwiedzisz jako pierwsze.

s. 160 · 215 × 305 · twarda

nowość

4999

4699

K03975

Wraz z niniejszą książką masz okazję wyruszyć w niesamowitą podróż po najpiękniejszych parkach w Polsce. Przewracając
kolejne strony tej publikacji poznasz wszystkie parki narodowe
oraz ponad dwadzieścia najbardziej reprezentatywnych parków
krajobrazowych naszego kraju. Barwne fotografie uzupełnione
najważniejszymi informacjami oraz ciekawostkami rozbudzą
wyobraźnię i z pewnością sprawią, że zapragniesz zobaczyć na
żywo te piękne tereny, pełne wspaniałej roślinności i zwierząt.
Dzięki temu wydaniu przekonasz się, że Polska ma do zaoferowania znacznie więcej niż można się spodziewać.

MAZURY

ks. Witold Kawecki

TOSKANIA

Podróże marzeń

Jakiej nie znacie

s. 160 · 225 × 295 · twarda

s. 496 · 178 × 239 · twarda

Odetchnij
od miasta
i poznaj
Mazury

nowość
4995

4695
K03976

Mazury – kraina na północnym wschodzie Polski – budzą wiele pozytywnych skojarzeń: lato, słońce, wakacje i jeziora pełne
żaglówek. Bezkresne lasy pełne grzybów i spacerowych duktów, rzeki idealne na spływy kajakowe, wzgórza i pagórki wymarzone dla rowerzystów, ciągnące się po horyzont pola i łąki,
tajemnicze krzyżackie zamki i niemieckie fortyfikacje. Album
przedstawia najpiękniejsze, a zarazem najciekawsze miejsca na
Mazurach, zahacza też o inny zachwycający zakątek naszego
kraju – Warmię.

zamów teraZ:

nowość

4800

4490

K03977

Rodzaj osobistego przewodnika po Toskanii – krainie piękna. To
tam tworzyli znakomici artyści: Giotto, Sandro Botticelli, Donatello, Fra Angelico, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarotti, Igor Mitoraj. Oni są głównymi bohaterami tej książki. Jeśli planujemy wyjazd do Włoch to autor,
gawędząc ze znawstwem i swadą, będzie bezcennym przewodnikiem w takiej wyprawie. Poprowadzi nas przez cudowne miejsca – od Florencji, przez Volterrę, Montepulciano, Pienzę, Val
d'Orcia, Maremmę, aż po wybrzeże morskie i toskańskie wyspy.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Amos Oz

Basia Wiśniowska

AŻ DO ŚMIERCI

EPIDEMIA

s. 176 · 128 × 197 · twarda

Kiedy musisz
tworzyć świat
od nowa

iNiezwykła wiw
ów
w
ty
sekcja mo
nań
ludzkich poczy
jwybitautorstwa na
rza
niejszego pisa
o
g
izraelskie

s. 296 · 125 × 195 · miękka

ści,
Fabuła powie
ana
choć inspirow
prawdziwymi
i,
wydarzeniam
a
wykracza poz
znaną nam
rzeczywistość

nowość

4290

4490

nowość

3290

2990

K03902

K03903

Tragiczne doświadczenia tajemniczej pandemii obnażają boleKrucjata oraz Późna miłość, dwie nowele składające się na tę sną prawdę, że w świecie nastolatków tak naprawdę od dawna
książkę, łączy paranoiczna wręcz obsesja ich bohaterów. Strach nie ma już dorosłych. W świecie, który trzeba urządzić na nowo,
i nienawiść powodujące dowódcą wyprawy krzyżowej sprawia- mimo rozpaczy, strachu i bólu tli się iskierka nadziei, motywująją, że morduje wszystkich napotkanych w drodze Żydów. Z ko- ca młodych ludzi do robienia rzeczy, o których do tej pory molei bohater drugiego opowiadania, lektor partyjny, jeżdżąc po gli jedynie marzyć: do głębszego przeżywania relacji z innymi
kibucach, ostrzega przed niebezpieczeństwem, jakie dla Izraela i do uczenia się tego, dzięki czemu naprawdę można zmienić
stanowi Rosja.
i siebie, i świat.
Margherita Nani

Robert Nowakowski

ANATOMIA
DOKTORA
MENGELE

OJCZYZNA
JABŁEK
s. 400 · 123 × 197 · miękka

s. 336 · 140 × 205 · miękka

yć
Trudno zobacz
ka
w nim człowie

Historia, która
ała,
od dawna czek
zieć
by ją opowied

nowość

nowość

40

4299

99

4490

K03981

K03904

Doktor Mengele – w czasie wojny pan życia i śmierci w Auschwitz. Lekarz, którego chora ambicja pchnęła do nieludzkich eksperymentów. Co sprawiło, że był do nich zdolny? W tej
opowieści fikcja przeplata się z rzeczywistością, w mistrzowski
sposób tworząc portret psychologiczny jednego z największych
zbrodniarzy XX wieku. Człowieka, którego niegodziwość uniemożliwia jakąkolwiek próbę zrozumienia i który nigdy nie poniósł kary za swoje czyny.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

4190

Okolice Soliny. Oficjalnie II wojna światowa dobiegła końca.
W etnicznym i narodowościowym tyglu południowo-wschodniej Polski koniec świata ma dopiero nadejść. W końcu to, że
Niemcy odeszli, wcale nie musi oznaczać, że zrobiło się bezpieczniej. I co mieli na myśli sowieccy agitatorzy, którzy namawiali
do wyjazdu na wschód, nim będzie za późno? Wkrótce wszystko staje się jasne. Rozpoczyna się akcja Wisła. Ruszają przesiedleńcze transporty. Czy tam, gdzie zostaną rzuceni bohaterowie, uda im się odnaleźć siebie nawzajem i własną tożsamość?

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Grażyna Tallar

EMOCJE
W WALCE
Z RAKIEM
Jak zbudować
i wykorzystać
swoją siłę
emocjonalną, aby
wygrać walkę
z nowotworem
s. 192 · 145 × 205 · miękka

Co zrobić, gdy
diagnoza rak
burzy Twoje
życie?

nowość

4140

4440

K03982

Jorgen Jelstad,
Anita Kass

TAJEMNICE
ODPORNOŚCI
s. 320 · 140 × 203 · miękka

Jak działa nasz
niesamowity
układ odpornościowy i dlaczego
organizm atakuje
sam siebie

nowość
3990

3690

K03983
Coraz więcej ludzi słyszy diagnozę – rak. Słowa lekarza oddzielają chorego od dotychczasowego życia, rodziny, szczęścia i przy- Dlaczego nasz organizm zamiast zwalczać zagrożenia z zeszłości. A emocje, które towarzyszą zarówno choremu jak i jego wnątrz atakuje sam siebie? Skąd się bierze ponad sto chorób
otoczeniu, mają tak szeroki wachlarz – od strachu, gniewu, żalu autoimmunologicznych i czemu są tak powszechne? Czy możedo rezygnacji i beznadziei – że przytłaczają. Jak sobie z nimi po- my sobie z nimi poradzić? Doktor Anita Kass, norweska lekarka
radzić? Jak zbudować i wykorzystać siłę emocjonalną, by poko- i naukowiec, od lat prowadzi badania nad układem immunolonać raka? Ta książka stanowi dowód na to, jak skuteczne są wła- gicznym. W Tajemnicach odporności odkrywa przed nami sekresne emocje w walce z rakiem.
ty najbardziej złożonego układu w ludzkim ciele.

Katarzyna
Simonienko

LASOTERAPIA
s. 240 · 195 × 260 · miękka

nowość

nowość
Odkryj świat
przyrody

7970

7690

K03986

3930

3690

K03985

s. 416 · 165 × 240 · miękka

s. 120 · 145 × 205 · miękka

dr Norman Doidge

Vadim Kortunov

JAK NAPRAWIĆ
USZKODZONY MÓZG

SAMODZIELNY MASAŻ
NA BÓLE STAWÓW
I MIĘŚNI

Od udarów i chronicznego bólu
po choroby neurodegeneracyjne
Jest to pierwsza książka, która
w szczegółowy sposób opisuje
neuroplastyczność mózgu, czyli
zdolność tkanki nerwowej do
tworzenia nowych połączeń, które
służą samonaprawie, odzyskaniu
prawidłowych funkcji i poprawie
pamięci. Neuroplastyczność sprawia, że ludzki mózg posiada swój
wyjątkowy sposób uzdrawiania.

Proste techniki masażu głowy,
szyi, brzucha poprawiające
ukrwienie, odżywienie skóry
i skutecznie odbudowujące
zdrowie
Ponad 40 technik, które uwolnią
Cię od bólu. Masaż pomoże Ci zarówno w relaksacji, jak również
jako rodzaj profilaktyki i leczenia.
Jest to prosty i dostępny sposób na
utrzymanie i wzmocnienie zdrowia,oraz pokonanie chorób.

zamów teraZ:

nowość
4995

4695
K03984

Co nam daje las? Spokój, wytchnienie, poprawę zdrowia psychicznego, ale nie tylko. Wędrówki po lesie podnoszą naszą odporność, wspomagają leczenie wielu chorób, takich jak astma,
alergie czy depresja. A poza tym są powszechnie dostępne i darmowe! Lasoterapia przybliża, opierając się na wynikach badań
naukowych, wpływ natury na zdrowie i dobrostan człowieka.
Książka pomoże Ci w zaplanowaniu Twojej własnej lasoterapii
w sposób praktyczny, z uwzględnieniem pór roku, pogody, wieku, stanu zdrowia.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Małgorzata
Górnikowska

Neal D. Barnard

LECZENIE
PRZEZ
JEDZENIE

DIETA
# bez alergii
s. 192 · 165 × 240 · twarda

s .384 · 144 × 205 · miękka

Gotowe pomysły
na codzienne
jadłospisy

Naszym
życiem rządzą
hormony!

nowość

nowość

2795

2995

4299

3999
K03988

K03987

Urozmaicona dieta jest ważna dla każdego, szczególnie dla aler- Niemal każdy na pewnym etapie życia doświadczył przykrych
gika. Konieczność wyeliminowania niektórych produktów z die- skutków zaburzeń gospodarki hormonalnej, choć nie wszyscy
ty powoduje, że z braku pomysłu sięgamy ciągle po to samo i po- zdajemy sobie z tego sprawę. Często żywimy przekonanie, że
padamy we własną pułapkę, uczulając się na te produkty, które jesteśmy skazani na uciążliwe dolegliwości i choroby, nie wiedo tej pory mogliśmy jeść bez ograniczeń. Im częściej spożywa- dząc, że przyczyna tkwi w hormonach. Leczenie przez jedzenie to
my określony produkt, tym większe prawdopodobieństwo, że pierwszy tak kompleksowy poradnik na temat zaburzeń hormonasz organizm zacznie się przed nim bronić. Dlatego tak ważne nalnych skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Dzięki
jest urozmaicanie posiłków w diecie alergika.
tej książce uzyskasz konkretne i jasne porady.

Valentin
Nraudean

Dagmar
von Cramm

SMAKOWITE
DESERY
NA DWA
SPOSOBY

RODZINA
W DOBREJ
FORMIE
Jak zachować
szczupłą sylwetkę
i świetną kondycję

s. 224 · 220 × 280 ·

s. 224 · 220 × 280 · twarda

twarda

Ciasta, tarty,
keksy, kremy
mrożone
i napoje

nowość

6500

6190

K03989

Utalentowany szef kuchni Valentin Nraudeau podaje przepisy na desery klasyczne i light. Obie wersje słodkości łatwo
przygotować, są niezwykle smaczne i zachwycają wyglądem!
Wszystkie desery są przygotowywane na bazie owoców. Według Valentina Nraudeau mamy prawo do przyjemności, a taką
przyjemnością jest pyszny deser na przykład z kremem chantilly i z pięknymi owocami. Proponowane tu desery na pewno zadowolą najwybredniejszych smakoszy.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

3900

3790

K03990

To książka kulinarna z przepisami dla rodzin, które chcą się świadomie odżywiać, gotować razem, a potem wspólnie delektować
posiłkiem. Pomoże rodzicom i dzieciom osiągnąć prawidłową
wagę ciała. Rodzice dowiedzą się wszystkiego o odpowiednim,
dobrze skomponowanym odżywianiu. Potrawy zasmakują zarówno rodzicom, jak i najmłodszym dzieciom, a ich przygotowanie nie sprawi trudności nawet tym osobom, które rozpoczynają swoją kulinarną przygodę z gotowaniem.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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CHCESZ
ŻYĆ ZDROWO TO
ODWIEDŹ

zdrowe zdrowie
„Czy ten lek mi pomoże?”, „Czy ta dieta jest dla
mnie dobra?”, „Czy ta metoda leczenia jest skuteczna?”. Jeśli chociaż raz miałaś taki dylemat,
to zdRowe zdRowie jest właśnie dla Ciebie!
Sprawdzamy dla Ciebie różne metody leczenia,
diety i produkty. Doradzamy, jak nie pogubić się
w setkach ofert, którymi na co dzień jesteś zasypywana. W pięknie wydanych książkach nasi
eksperci wyjaśniają, co służy Twojemu zdrowiu,
a co mu na pewno zaszkodzi. Rozprawiają się
z mitami, przedstawiają proste wskazówki postępowania w danej chorobie.

www.zdrowezdrowie.pl

M1802

3990

3390

Milena Nosek

Nasz portal jest nie tylko skarbnicą wiedzy, ale
również przepisów na zdrowe dania, receptur
na domowe kosmetyki, porad dotyczących bardziej lub mniej typowych dolegliwości czy problemów... i wiele wiele więcej. Zajrzyj koniecznie!
www. zdRowezdRowie.pl

2490

3990

Z209

Katarzyna Turek

OTYŁOŚĆ BRZUSZNA

NIE DAJ SIĘ ALERGII

s. 256 · 165 × 220 · miękka

Dieta w alergiach
i nietolerancjach pokarmowych
s. 304 · 165 × 220 · miękka

Z220

39

90

24

Z214

90

90

2490

3990

2990

39

M1781

2490

3990

Katarzyna Olejniczak, Anna Piekarczyk

S.O.S. DLA STAWÓW

H. Stolińska-Fiedorowicz, P. Kraśniewska

Wsparcie żywieniowe
w chorobach reumatycznych

JEDZ ZIELONE

ZDROWE ZUPY

s. 256 · 165 × 220 · miękka

s. 256 ·165× 220 · miękka

Rebecca Katz, Mat Edelson

s. 292 · 165 × 220 · miękka

3990

2490

3990

Z213

2490
Z217

Z208

Anna Kowalczyk, Tomasz Antoniszyn

Anna Kowalczyk, Tomasz Antoniszyn

KASZOTERAPIA

S.O.S. DLA TARCZYCY

NIE DAJ SIĘ RAKOWI

Nasza Kasza inspriuje

Dieta w Hashimoto

Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej

s. 256 · 165 × 220 · miękka

s. 256 · 165 × 220 · miękka

s. 256 · 165 × 220 · miękka

zamów teraZ:

M. Brzegowy, K. Turek, M. Maciejewska-Cebulak
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,

Zdrowe porady
na Zdrowym Zdrowiu
Co jeść, aby schudnąć? Czy warto brać suplementy? Co robić, by usprawnić pracę
mózgu? Jak postępować w przypadku chorób serca, cukrzycy czy Alzheimera?
To tylko przykłady pytań, na które odpowiadamy na
portalu ZDROWE ZDROWIE. Dbamy o to, by przekazywane przez nas informacje były rzetelne, oparte na
badaniach naukowych i opiniach ekspertów.
Na ZDROWYM ZDROWIU znajdziesz niemal wszystko, co dotyczy naszego zdrowia:
– ZDROWE CIAŁO – w tym dziale poruszamy najważniejsze tematy dotyczące naszego organizmu.
Znajdziecie tu porady dotyczące pielęgnacji ciała, ćwiczeń i treningów. Dowiecie się także więcej na temat
różnych dolegliwości, które dotykają coraz większą rzesze osób.
– ZDROWA KUCHNIA to miejsce dla każdego zwolennika zdrowego odżywiania. Znajdziecie tu mnóstwo
przepisów na pyszne i zdrowe dania, które zadowolą
nawet najbardziej wymagających smakoszy. Możecie
skorzystać też z wielu rad na temat poszczególnych
artykułów spożywczych i ich właściwości zdrowotnych.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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– ZDROWY DOM to sekcja dedykowana wszystkim
miłośnikom natury. Pokazujemy, jakimi roślinami się
otaczać i jak urządzić dom, aby stał się on dla nas miejscem, z którego możemy czerpać korzyści zdrowotne.
– ZDROWY UMYSŁ, ZDROWE RELACJE. Zdrowie to
nie tylko ciało. To także umysł. Dlatego też na naszym
portalu znajdziecie artykuły dotyczące naszej psychiki,
zaburzeń i relacji z innymi ludźmi.
– WIADOMOŚCI. Przekazujemy Wam doniesienia ze
świata medycyny. Korzystamy tylko ze sprawdzonych
źródeł, co pozwala nam uniknąć szerzenia nieprawdziwych informacji.

Szukasz porad i informacji dotyczących zdrowia?
Znajdziesz je na ZDROWYM ZDROWIU!

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

kosmetyki
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Mleczko Panthenol
Plus w tubce

Alfalfa –
Lucerna siewna

150 ml

60 kapsułek

lności

Starożytna roślina wita

Działanie

✔ skuteczne wzmacnia

Dobrze sprawdza się
zarówno w lecie, przy
h,
oparzeniach słonecznyc
a
jak i zimą, jako ochron
em
oz
mr
i
przed wiatrem

nowość

2990

ciało i witalność

✔ wspiera metabolizm
✔ wzmacnia włosy,
skórę i paznokcie

2790

D01184

Połączenie substancji aktywnych wpływa korzystnie na skórę
podrażnioną i delikatną. Panthenol Plus Mleczko sprawdza się
D01191
idealnie w takich dolegliwościach jak oparzenia słoneczne, podrażnienie skóry, nieprawidłowe nawilżenie skóry oraz popa- Łagodzi zmęczenie fizyczne i rewitalizuje, usprawnia metaborzenia. Ten preparat jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, lizm i apetyt, co wpływa na regulowanie masy ciała, poprawia
mających suchą skórę, która łatwo ulega podrażnieniom. Jego strukturę i wygląd włosów, skóry i paznokci, wzmacnia ciało
składniki mają korzystny wpływ na regenerację skóry i gojenie i wspomaga jego regenerację, wpływa na zdrowie dolnych dróg
nawet poważnych zmian.
moczowych.

3290

Aloe Vera

hit!

150 ml

nowość

Kleszcz Stop

Komar Stop

100 ml

50 ml

D00529

1690

nowość
Preparat polecany
szczególnie:

4290

3990

D01186

• po oparzeniach

słonecznych i termicznych

• po ukąszeniach owadów
• przy opryszczce, trądziku
• przy zmianach alergicznych skóry
• przy grzybicy, łuszczycy
• do codziennej pielęgnacji skóry
• przy odleżynach, krwiakach, bliznach.

zamów teraZ:

Działanie

✔ zmniejsza prawdopodobieństwo
ukąszenia przez kleszcze

W 100% naturalny preparat, który dzięki
zawartości roślinnych olejków eterycznych
znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo
ukąszenia przez kleszcza. Tonik przyjemnie
odświeża skórę. Baza umożliwia aplikację na
skórę i odzież bez ryzyka plam na ubraniu.

2990

2790 nowość

D01185
Działanie

✔ zmniejsza prawdopodobieństwo
ukąszenia przez komary

Uniwersalny alkoholowy środek odstraszający
owady na bazie naturalnych składników z wysoką zawartością olejków roślinnych znanych
ze swoich efektów odstraszających owady latające i chodzące. Zawiera trawę cytrynową,
lawendę, miętę oraz eukaliptus.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

kosmetyki
Krem
ze śluzem ślimaka
50 ml

Krem
z komórkami
macierzystymi

49

Krem z kwasem
hialuronowym

Krem
z rokitnikiem

50 ml

50 ml

50 ml

D00452

4990

4490

Wytwarzanie produktu opiera się
na laboratoryjnym „wyciąganiu”
ze śluzu polyhelixanu, substancji
chemicznej o właściwościach rozjaśniających przebarwienia. Działa
odżywczo, ujędrniająco, uelastyczniająco i przeciwzmarszczkowo,
zwiększa zawartość wody w naskórku. Wyrównuje koloryt skóry,
wspomagając rozjaśnianie plam
pigmentacyjnych, blizn pooperacyjnych i innych przebarwień.
Dzięki zawartości w kremie alfahydroksykwasów powoduje on
delikatny peeling, co ułatwia dostęp odżywczym składnikom do
głębszych warstw skóry.

3990

D00453

Krem z komórkami macierzystymi pochodzącymi z liści białej
lilii. To produkt mający na celu
dotlenienie skóry – poprawia
oddychanie komórek, co dodatkowo wywołuje efekt odtruwający i przeciwstarzeniowy – stymuluje syntezę nowego kolagenu
w starzejących się komórkach, co
prowadzi do ujędrnienia i wygładzenia zmarszczek, wzmocnienia
żywotności komórek wszystkich
warstw skóry. Pozostałe składniki
aktywne kremu pełnią dodatkowo
funkcję nawilżającą, odżywczą
i ochronną.

3490
D00964

2990

2790

Lekki, świetnie wchłaniający się
krem, o właściwościach nawilżających, przeciwzmarszczkowych,
natłuszczających, ochronnych
i łagodzących. Dla kobiet i dla
mężczyzn. Wspomaga magazynowanie wody w naskórku zarówno
płytko jak i głęboko, co zapobiega
przesuszaniu się skóry i pojawianiu się zmarszczek. Skóra staje się
jędrna, wygładzona, elastyczna
i mniej podatna na działania szkodliwych czynników zewnętrznych.

Sól bocheńska Salco
3 kg

D00454
Zastosowany w kremie owoc rokitnika jest bogatym źródłem
witamin B, E, C, A; zawiera też
odżywczy olej, antocyjany, flawonoidy i sole mineralne. Działa: odżywczo, regenerująco, antyoksydacyjnie, przeciwzmarszczkowo,
wspomaga ochronę przed promieniowaniem UV, intensywnie
i długotrwale nawilża, poprawia
i wyrównuje koloryt skóry, dobrze
się wchłania i łatwo rozsmarowuje,
nie daje poczucia tłustości, wygładza skórę.

Żel do stóp

Zdrowa
Stopa

D01166

3300

100 ml

3800
D01165

hit!

1690
D00683

Sól bocheńska Salco to bogactwo minerałów potrzebne do przygotowania regenerującej kąpieli i naturalny
sposób wzmocnienia organizmu. Regularnie stosowana
zwiększa odporność na choroby, a także oczyszcza organizm
i poprawia ogólną kondycję fizyczną.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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2800

D01167

Opracowany na bazie naturalnych
olejków i ekstraktów. Wykazuje
działanie oczyszczające, antybakteryjne i odświeżające. Zmniejsza
opuchnięcia, nadmierną potliwość,
neutralizuje zapach potu. Przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry stóp skłonnej do pęknięć
i otarć. Stosowany regularnie zapobiega maceracji naskórka oraz
nawilża i uelastycznia skórę.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

miód
Miód lawendowy

Anastasia Zanoncelli

s. 64 · 140 × 200 · miękka

W książce przytoczono wiele ciekawostek
o pracy pszczół, dzięki którym każdy doceni
ich wysiłek i lepiej zrozumie, ile im zawdzięczamy i jak ważne są dla całej przyrody. Jednak szczególnie wartościowe są szczegółowe
wskazówki, dzięki którym każdy będzie umiał
optymalnie wykorzystywać lecznicze działanie miodu, wosku i pyłku pszczelego oraz stosować i dawkować propolis i mleczko pszczele.

nowość
Miód leśny

Ś NY
LE

Co najmniej 1,2 kg

z pasie

D01088

M I ÓADmbrożego

1900

1790

K03995

Miód
spadziowy
Co najmniej 1,2 kg

a
ki brat . .

Co najmniej 1,2 kg

7990
D01089

EN D O W
ÓD

Y

MIÓD I INNE PRODUKTY
PSZCZELE DLA ZDROWIA
I URODY

LAW

50

M Iata Ambrożeg
i br
k
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s
a
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. .....

o

Działa przeciwutleniająco, przeciwzapalnie,
obniża ciśnienie krwi, uszczelnia naczynia
krwionośne. Jest polecany profilaktycznie
i wspomagająco przy infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych, stanach zapalnych
gardła czy nawet zapaleniu płuc. Osobom zestresowanym i przemęczonym pomoże uspokoić nerwy, ułatwi też zasypianie i relaks.

Miód
wrzosowy
D że g o
MIÓ
ta Ambro

Co najmniej 1,2 kg

bra

. .....

. . ..

6490
D00460

6490

D00461

9490

Stosowany jest przede wszystkim w stanach
wyczerpania fizycznego i psychicznego. Łączy
w sobie działania lecznicze miodów nektarowych i właściwości zdrowotne miodów spadziowych. Można go stosować przy infekcjach
górnych dróg oddechowych. Dzięki wysokiej
zawartości enzymów działa bakteriobójczo,
pomaga w leczeniu chorób skóry, a jego długotrwałe stosowanie podnosi odporność.

Powstaje ze spadzi, lepkiej substancji występującej na drzewach i krzewach. Ze względu na
wysoką zawartość biopierwiastków powinien
być stosowany jako odżywka w okresie rekonwalescencji u osób z hiperwitaminozą, anemią
oraz pracujących w warunkach szkodliwych
dla zdrowia. Ponadto działa w stanach zapalnych dolnych dróg oddechowych.

Ma barwę ciemnobrunatną, po skrystalizowaniu pomarańczową. Charakteryzuje się ostrym,
gorzkim smakiem. Lecznicze właściwości wykorzystywane są głównie przy schorzeniach
układu moczowego, kamicy nerkowej, zapaleniu jelit i biegunce. Ze względu na antyseptyczne właściwości warto sięgnąć po niego
w stanach zapalnych jamy ustnej.

Miód
faceliowy

Miód
akacjowy

Miód
gryczany

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D że g o
MIÓ
ta Ambro
bra

. .....

D00265

4890

Miód faceliowy jest jasnożółty, ma przyjemny,
delikatny, lekko kwaśny smak. Doskonale
wzmacnia organizm, zapobiega przeziębieniom oraz stanom zapalnym górnych dróg oddechowych i zwalcza ich infekcje. Wspomaga
leczenie chorób układu pokarmowego: nieżyt
żołądka, wrzody żołądka, problemy z wątrobą,
trzustką i woreczkiem żółciowym.

zamów teraZ:

D00264

5490

Pomocny w leczeniu wrzodów żołądka, dwunastnicy, zapalenia błony śluzowej oraz stanów skurczowych jelita cienkiego i grubego.
Zalecany przy leczeniu nadkwasoty żołądka,
zaburzeń przewodu pokarmowego i układu
trawiennego. Łagodnie wycisza niepokój wewnętrzny, ułatwia zasypianie, wzmacnia wyczerpany organizm. Może być stosowany przy
niektórych rodzajach cukrzycy.

D00458

5690

Polecany osobom narażonym na schorzenia
układu krwionośnego, np. miażdżycę. Zawiera
rutynę, która ma właściwości przyspieszające
gojenie ran zewnętrznych i wewnętrznych.
Zaleca się jego spożywanie przy złamaniach.
Ze względu na dużą zawartość magnezu
zalecany przy stanach wyczerpania nerwowego, korzystnie wpływa również na pamięć.
Pomocny w diecie antynowotworowej.
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Co najmniej 1,2 kg
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Miód
mniszkowy
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Co najmniej 1,2 kg
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Miód
słonecznikowy

SŁO

miód

o
D
MrIaÓta Ambrożeg

Miód
lipowy
D że g o
MIÓ
ta Ambro

Co najmniej 1,2 kg

bra

ieki b . .. ..
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.

5490

D00722

. .....

5490

5490

D00459

Miód ze słonecznika charakteryzuje wielość
właściwości prozdrowotnych. Skuteczny w leczeniu chorób związanych z układem krążenia,
wątrobą oraz stanów zapalnych górnych dróg
oddechowych. Miód ten budzi również zainteresowanie dermatologów, może być bowiem
cennym wsparciem dla osób, które zmagają się
z chorobami skóry.

Miód mniszkowy, czyli miód z mniszka lekarskiego, posiada wiele właściwości leczniczych.
Wspomaga układ trawienny, działa pozytywnie na wątrobę oraz żołądek, łagodzi jego nadkwasotę. Stosowany jest również w chorobach
serca i woreczka żółciowego, nerek, pęcherza,
w dolegliwościach reumatycznych oraz chorobach dróg moczowych.

Ma jasnożółtą barwę i ostry smak, z wyczuwalnym posmakiem lipy. Z szerokiej gamy właściwości miodu lipowego szczególnie ceni się te
wspomagające leczenie przeziębienia, grypy,
anginy, zatok oraz oskrzeli. Miód lipowy ma
działanie antybiotyczne, przeciwgorączkowe
i przeciwkaszlowe. Ułatwia zasypianie, łagodzi
stres i obniża ciśnienie.

Miód
malinowy

Miód
wielokwiatowy

Miód
rzepakowy

Co najmniej 1,2 kg

D że g o
MIÓ
ta Ambro
bra

Co najmniej 1,2 kg

D eg o
MrIaÓta Ambroż

Co najmniej 1,2 kg

b

. .....

D00266
Działa napotnie, rozgrzewająco, antyseptycznie i przeciwgorączkowo. Stosuje się go
w przeziębieniach, schorzeniach górnych
dróg oddechowych, nieżycie żołądka, jelit, niedokrwistości oraz prewencyjnie przy
miażdżycy. Wzmacnia układ odpornościowy
i wspomaga pracę serca.

Pierzga
100 g

4890

D00268

D00267

Dzięki łatwo przyswajalnym cukrom prostym Pomocny w leczeniu wątroby, trzustki, newspomaga mięsień sercowy. Pomocny przy rek, układu pokarmowego, wrzodów żołądka
chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego. i dwunastnicy. Polecany jest przy leczeniu schoOsobom uczulonym na pyłki pomaga znosić rzeń układu krążenia, niewydolności mięśnia
i uodparniać się na alergie. Ze względu na ła- sercowego i miażdżycy. Obniża ciśnienie tętnigodny smak, poleca się podawać go dzieciom cze krwi i wyrównuje niedobory potasu w orgaprzy leczeniu grypy, przeziębień, chorób dol- nizmie. Przyspiesza gojenie ran. W przypadku
nych dróg oddechowych.
oparzeń zapobiega tworzeniu się pęcherzy.

Pyłek
kwiatowy

Propolis –
kit pszczeli

200 g

50 g
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D00455

3690

Mieszanina miodu, pyłku i mleczka pszczelego.
Działa wzmacniająco i regenerująco po przebytych zabiegach operacyjnych w stanach
pozawałowych, w spadku odporności, niedoborach witamin i składników mineralnych,
zapobiegawczo w leczeniu anemii. Wzmacnia
układ nerwowy, reguluje działanie układu trawiennego. Działa odtruwająco, przyspiesza odbudowę wszystkich komórek organizmu.

D00456

2790

Bogate źródło aminokwasów, mikroelementów, witamin i lekko strawnego białka roślinnego. Wpływa pozytywnie na skład krwi, normalizuje czynności jelit, obniża ciśnienie, działa
leczniczo na system nerwowy, reguluje przemianę materii, polecany przy zapaleniu gruczołu krokowego i anemii. Ogranicza i hamuje
proces miażdżycy. Posiada właściwości detoksykacyjne, przez co działa antynowotworowo.
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D00457

2490

Propolis ma działanie antybakteryjne, antywirusowe, antygrzybiczne, przeciwzapalne, znieczulające oraz regenerujące. Można go skutecznie stosować przy wielu schorzeniach, między
innymi górnych dróg oddechowych, przewodu
pokarmowego, gruczołu krokowego, oparzeniach, odparzeniach oraz odmrożeniach.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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produkty świętej hildegardy

Zioła św. Hildegardy
z Bingen

8490

8990

D01131
Święta Hildegarda z Bingen była jedną z barwniejszych
postaci średniowiecza o niemałym wpływie zarówno
polityczym, jak i duchowym na ludzi tamtej epoki.
Dzisiaj znana jest głównie ze względu na zalecenia
medyczne, które – jak sama święta uważała –
spisała pod wpływem Bożych natchnień.
Wśród ziół polecanych przez św. Hildegardę znalazły
się takie jak: bertram, galgant czy dyptam. Stanowią
one ważny element proponowanej przez nią diety.
Pochodzące z różnych części świata zioła
charakteryzują się wyrazistym i specyficznym smakiem, a co najważniejsze
wpływają korzystnie na nasze zdrowie.

w
Zesta raw
p
y
3 p rz
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w
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worec

Właściwości lecznicze bertramu:
✔ wspiera leczenie niedokrwistości
Addisona-Biermera

✔ wspomaga leczenie cukrzycy
✔ usuwa zaflegmienie
✔ wspiera leczenie demencji
i choroby Alzheimera

✔ łagodzi zaburzenia trawienia
✔ działa przeciwbakteryjnie,
przeciwwirusowo
i przeciwpasożytniczo

35 g
masa netto

50 g
masa netto

Właściwości lecznicze galgantu:
✔ wspomaga układ krążenia, usuwa bóle serca
✔ łagodzi bóle pleców i bóle reumatyczne
✔ likwiduje skurcze żołądka
✔ zapobiega zawałom i udarom
✔ pomaga przy migrenach,
bólach głowy

✔ poprawia trawienie
✔ wzmacnia serce
✔ obniża gorączkę

Miód rzepakowy
z wszewłogą górską –
zielem św. Hildegardy z Bingen
Co najmniej 400 g

Właściwości lecznicze dyptamu:
✔ wspomaga oczyszczanie i odtruwanie organizmu
✔ wspomaga trawienie oraz pracę wątroby
✔ wspomaga regenerację tkanek
✔ działa moczopędnie
✔ poprawia stan cery
✔ łagodzi kolki

40 g
masa netto

i refluks

5990

5690

D01056

zamów teraZ:

Wszewłoga górska jest nazywana również ziołem św. Hildegardy, która w średniowieczu uchodziła za autorytet w dziedzinie ziołolecznictwa i uważała, że wszewłoga jest cenniejsza
niż złoto. Po latach badań prowadzonych przez współczesnych botaników teorie św. Hildegardy
potwierdziły się. Do przygotowania
prozdrowotnych specyfików wykorzystuje się korzeń tej rośliny.
Jego regularne stosowanie pozwala nie tylko udrożnić jelita,
ale przede wszystkim odbudować kosmki jelitowe. Preparaty
z wszewłogi pobudzają trawienie,
metabolizm, działają wykrztuśnie
i oczyszczają organizm. Mają właściwości moczopędne, przeciwreumatyczne i rozkurczowe, które pomagają w przypadku leczenia kamicy
nerkowej, dny moczanowej, czy reumatyzmu. Wyciąg z korzenia pobudza krążenie krwi, zwiększa libido, działa rozgrzewająco i wspiera
prawidłowe działanie wątroby.
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stawy i mięśnie
Krzem proszek

Omułek zielonowargowy
60 kapsułek

100 g

3190

3390

D00410
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Flexan™
60 kapsułek

8390

nowość

7990

D01192
Działanie

✔ regeneruje

Działanie

✔ działa

stawy

przeciwzapalnie
90
i leczniczo
D01143
na stawy
✔
reguluje
Działanie
tkankę kostną
✔ korzystnie wpływa na układ naczyniowy
i stawową
✔ chroni organizm przed miażdżycą
✔ poprawia ruchomość stawów
✔ usuwa złogi, czyli przyczynia się
✔ bierze udział w budowie tkanki łącznej,
do oczyszczania organizmu z toksyn
chrząstek i płynów stawowych
✔ działa przeciwzapalnie

19

✔ poprawia

ruchliwość

✔ poprawia

ukrwienie
stawów
✔ działa przeciwzapalnie
✔ zapobiega zużyciu tkanki chrzęstnej

Stawy, które poddawane są silnym obciążeniom podczas codziennej aktywności, pracy
fizycznej, uprawiania sportu, wymagają odpowiedniego wzmocnienia. Wyciąg z zielonych małż nowozelandzkich to wyjątkowa
odżywka dla stawów i kości. Naturalny surowiec posiadający właściwości przeciwzapalne.

Mocne kości nie tylko zapewniają siłę, równowagę i wsparcie dla Twojego ciała – umożliwiają również lepszą postawę, poprawiając
wygląd i sprawiając, że czujesz się młodziej.
Zdrowe stawy mogą pomóc Ci zachować mobilność wraz z wiekiem. Chrząstka natomiast
jest głównym rodzajem tkanki łącznej występującej w całym ciele. Służy różnym celom
strukturalnym i funkcjonalnym w naszych
stawach, kościach, kręgosłupie, uszach i nosie.

Żelazo chelatowane

Morwa biała sok

Migdałecznik arjuna

30 kapsułek

500 ml

90 kapsułek

Krzem jest pierwiastkiem, który zaraz po tlenie
najczęściej występuje w przyrodzie. Wpływa
on na zdrowie, ale również w dużej mierze na
urodę. Niedobory tego pierwiastka mogą prowadzić do miażdżycy, zapalenia stawów czy
stanów zapalnych w organizmie.

układ krwionośny

nowość

D01141

1990

2190

D00240

1690

4590

4390

D01193
Działanie

✔ wpływa

Działanie

Działanie

na metadolizm cholesterolu
✔ wspomaga pracę układu nerwowego

✔ wspomaga

Zestaw doskonale przyswajalnego żelaza
z witaminami C, B6, kwasem foliowym, nacią pietruszki i szpinakiem. Żelazo jest jednym
z najmniej przyswajalnych pierwiastków, dlatego ze szczególną troską należy dbać o jego
suplementację. Żelazo w formie chelatu aminokwasowego jest polecane przede wszystkim
osobom regularnie spożywającym produkty
mleczne, gdyż wapń ogranicza wchłanianie
tego pierwiastka. Mogą go także spożywać
kobiety, które zmagają się ze zbyt obfitymi
miesiączkami.

Morwa biała słynie ze swych dobroczynnych
właściwości: obniża wysokie ciśnienie , wykazuje właściwości antyoksydacyjne, dzięki którym niweluje utlenianie lipoprotein z niską
gęstością, a tym samym zapobiega wzrostom
„niedobrego” cholesterolu we krwi. Przyczynia
się zatem do redukcji uszkodzeń miażdżycowych. Pomaga też chronić tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

odporność
✔ obniża poziom cukru we krwi
✔ działa antynowotworowo

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

✔ wspiera

układ
krwionośny i zdrowie serca
✔ przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania wątroby
W tradycyjnej medycynie nazywany jest często „strażnikiem serca”. W jego korze znajdują
się m.in. glikozydy, flawonoidy, saponiny, taniny i minerały. Substancje te odpowiadają
za działanie obniżające poziom cholesterolu
i trójglicerydów we krwi, co odciąża wątrobę
oraz chroni serce. Roślina obniża także ciśnienie tętnicze krwi, co pozytywnie wpływa na
cały układ krwionośny.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

spokój ducha

54

Szyszka chmielu

Sennio forte z melatoniną

60 kapsułek

30 kapsułek

Wąkrotka azjatycka
(Gotu Kola)
60 kapsułek

nowość

12
32

31

90

D00408

D01145

90

2990

3090

90

D01194

Działanie

Działanie

✔ ukojenie nerwów
✔ ułatwienie zasypiania i spokojny sen

Najbardziej znanym wykorzystaniem szyszki
chmielu jest działanie uspokajające. Ułatwia
zasypianie i poprawia jakość snu, redukując
liczbę przebudzeń w nocy i występowanie
koszmarów sennych. Stymuluje trawienie
i poprawia apetyt, dlatego po roślinę warto sięgnąć zwłaszcza w przypadku nerwicy żołądka.
Szyszka chmielu może pomóc złagodzić dolegliwości związane z menopauzą, w tym drażliwość, uderzenia gorąca, stany depresyjne.

Działanie

✔ ułatwia zasypianie i wycisza
✔ działa odprężająco i relaksująco

w stanach zniecierpliwienia,
rozdrażnienia i napięcia emocjonalnego
✔ pomaga utrzymać pozytywny nastrój
i funkcje poznawcze, a także wspiera
odpowiednią kondycję fizyczną
✔ przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia

✔ przyspiesza procesy myślenia
✔ poprawia pamięć i koncentrację
✔ wspomaga funkcje umysłowe

Ratunek dla mózgu i funkcji umysłowych.
Usprawnia współpracę lewej i prawej półkuli
i stanowi pożywkę dla mózgu – wzmacnia i regeneruje komórki mózgowe. Gotu Kola stymuluje centralny układ nerwowy – zwiększa
koncentrację, poprawia pamięć i umożliwia
lepsze przyswajanie wiedzy. Dlatego jest polecana przede wszystkim osobom, które chcą
być bardziej efektywne.

ochrona antynowotworowa
Hericium
(soplówka jeżowata)

Graviola

Noni sok

60 kapsułek

500 ml

60 kapsułek

D00422
Działanie

D01181

D00877

3290

3690

3690

2990

3490

✔ ochrona

antynowotworowa

✔ przeciwzapalne

i antydepresyjne

✔ stymuluje system
imunologiczny

Działanie

✔ chroni żołądek
✔ pobudza wzrost komórek nerwowych
Posiada działanie przeciwnowotworowe. Jest
stosowana w nowotworach górnej i środkowej części przewodu pokarmowego i wątroby.
Chroni i łagodzi błonę śluzową, dlatego jest
stosowana w zaburzeniach układu pokarmowego, takich jak: zapalenie żołądka, wrzody
żołądka, zgaga, refluks. Używana jest również
przy problemach neurologicznych, takich jak
demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, neuropatia lub
neurastenia.

zamów teraZ:

Działanie

✔ reguluje pracę serca,

ciśnienia krwi oraz poziom glukozy

✔ wykazuje działanie przeciw-

nowotworowe, przeciwzapalne

Zdaniem wielu naukowców ten owoc może
być skuteczną „bronią” do walki z groźnymi
nowotworami – rakiem piersi, rakiem prostaty,
czy rakiem płuc. Zawiera bowiem związki,
które skutecznie niszczą chorobowe komórki.
Graviola wykazuje również działanie przeciwpasożytnicze, antybakteryjne i owadobójcze.
Oprócz tego odznacza się właściwościami
przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi.

Jest źródłem witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, charakteryzuje się oryginalnym, wytrawnym smakiem. Wspomaga witalność oraz
funkcjonowanie układu odpornościowego. Zawiera składniki odżywcze, budulcowe i energetyczne, które wspomagają utrzymanie organizmu w stanie optymalnego zdrowia. Polecany
jest szczególnie osobom intensywnie pracującym, uczącym się oraz obciążonym stresem.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

trawienie
Enzymy trawienne

55

Szakłak amerykański

60 kapsułek

90 kapsułek

nowość

D01196

3790

3990

nowość

3290

3490
D01195

Działanie

✔ zapewnia regularność

Działanie

✔ wspomaga procesy

wypróżnień

✔ oczyszcza jelita

trawienia oraz wchłanianie składników
odżywczych
✔ przyśpiesza rozkład
złożonych związków

z zalegających resztek
✔ zapobiega procesom
fermentacyjnym i gnilnym
w jelitach
✔ pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu
Enzymy są biokatalizatorami, czyli związkami przyspieszają✔ działa przeciwzapalnie i pomaga zagoić błonę śluzową jelit
cymi zachodzenie wielu reakcji chemicznych. Pełnią one wiele
funkcji, a w przewodzie pokarmowym odpowiadają za prawi- Kora z szakłaka amerykańskiego ma długą historię stosowania
dłowe trawienie cukrów, białek i tłuszczy i za rozkładanie ich do w rdzennych kulturach Ameryki, gdzie od wieków korzysta się
mniej złożonych postaci, przyswajalnych przez organizm. Enzy- z niej m.in. dla wzmocnienia układu pokarmowego i ulgi w zamy trawienne u człowieka są wytwarzane głównie w trzustce parciach. Kora szakłaku amerykańskiego powinna być stosowai jelicie cienkim. Człowiek nie wytwarza wszystkich enzymów, na krótkotrwale przez 7-10 dni. Przy długotrwałym stosowaniu
dlatego nie może trawić niektórych związków.
istnieje ryzyko wystąpienia zespołu jelita leniwego.
zioła ojca klimuszki

Pij i chudnij

butelka szklana · 15 × 100 ml

99

Chrom z zieloną herbatą

Berberyna Premium™

30 kapsułek

90 kapsułek

nowość

00

5490

D00107

5190

D01197

Działanie

1990

Działanie

✔ ułatwia utrzymanie

D00680

prawidłowej masy ciała

✔ wspomaga odchudzanie
✔ reguluje czynności przewodu
pokarmowego

Działanie

✔ pomaga w odchudzaniu
✔ konieczny dla diabetyków

Skondensowana mieszanina naturalnych
owoców i ziół suszonych, rozdrobnionych
i przygotowanych jako gotowy do wypicia
napój, dosłodzony fruktozą (przyjazny dla
cukrzyków), w dyskretnych małych buteleczkach, które możesz zabrać ze sobą wszędzie!
Bardzo proste w użyciu – wystarczy wypić jeden łyk napoju przed posiłkiem.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

Chrom – niezbędny pierwiastek w procesie
metabolizmu glukozy. Bierze udział w procesach regulacji stężenia cukru we krwi oraz
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego. Jego niedostatek
w organizmie jest równoznaczny z niedostatkiem insuliny. Preparat uzupełnia dzienne zapotrzebowanie na witaminę B6, cynk i chrom.

·

✔ reguluje gospodarkę

węglowodanową i lipidową

✔ utrzymuje prawidłowy poziom

cholesterolu i cukru we krwi
✔ usprawnia funkcjonowanie wątroby

Berberyna obniża poziom cukru we krwi
i pomaga utrzymać prawidłową masę ciała.
Dłuższe stosowanie berberyny wiąże się
z akumulacją alkaloidu w organizmie. Dodatek standaryzowanego ekstraktu z ostropestu
plamistego pomaga oczyścić organizm i przyczynia się do detoksykacji wątroby. Reguluje
gospodarkę węglowodanową i lipidową organizmu. Aktywuje enzym AMPK, przez co przyspiesza metabolizm.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

mata przeciwodleżynowa
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MEDiMAT Mata przeciwodleżynowa
wymiary: 200 cm × 90 cm · grubość: 20 mm
Stosowanie

✔ w leczeniu odleżyn osób długotrwale leżących
✔ w stanach pooperacyjnych i pourazowych
✔ w profilaktyce przeciwodleżynowej
✔ dla osób z nadmierną potliwością
✔ dla kobiet w ciąży

0 % w Polsce
Wyprodukowano w 10
pewnia komfort
Zastosowanie maty za
cencję
i przyśpiesza rekonwales
Materac przeciwodleżynowy wykonany
z dzianin dystansowych 3D stosowany po zabiegach rehabilitacyjnych zapewnia wysoki komfort
wypoczynku, zmniejsza ból, relaksuje poprzez akupresurę oraz
obniża napięcie mięśniowe. Struktura maty antyodleżynowej 3D poprawia mikrokrążenie skórne, odciąża tkanki od ucisku zapewniając właściwy mi90
kroklimat (mikromasaż skóry) oraz redukuje nacisk punktowy wystających części ciała.
Innowacyjna, oddychająca dzianina 3D pozwala na swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu
wilgoć i ciepło są odprowadzane na zewnątrz. Mikroklimat maty poprawia komfort snu, zapewnia
komfortową suchość skóry i fizjologiczną temperaturę ciała. Materac jest wygodny i komfortowy.

nowość
31990

299

D01187

plastry

Plastry rozgrzewające Herbalex

Plastry oczyszczające
z konopiami Herbalex

1 sztuka

1 sztuka

990

890

990

890

D01183

D01106

Działanie

✔ mają korzystne
Zastosowanie

✔ przy dolegliwościach mięśni pleców

i kręgosłupa, głównie w odcinku lędźwiowym i szyjnym

działanie także
na układ immunologiczny
i pozwalają przywrócić pełnię zdrowia
✔ poprawiają jakość snu, krążenia krwi i witalność organizmu

Plastry rozgrzewające wyróżniają się zawartością wyciągu Zanieczyszczenie organizmu może być przyczyną takich problez kasztanowca. Plaster naklejony na skórę ogrzewa ją i powo- mów zdrowotnych jak otyłość, biegunki i zaparcia, alergie, czy
duje jej delikatne zaczerwienienie, dzięki czemu ból jest mniej bóle stawów. Plastry oczyszczające z konopiami to produkt, któdokuczliwy. Plastry działają nawet do 15 godzin, co pomaga po- ry pozwala skutecznie oczyścić organizm. Nakleja się je na pozbyć się bólów: pleców, karku i szyi, stawów. Ulgę odczuwamy deszwę jednej i drugiej stopy na noc. Po odklejeniu, wyrzuca się
jeszcze długo po odklejeniu plastra.
je rano wraz z usuniętymi toksynami.

zamów teraZ:
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witaminy
Mumio – 40% kwasów fulwowych
„Eliksir życia”

Vilcacora
120 kapsułek

57

nowość

90 kapsułek

5590

5790
D01199

nowość
5990

5790

D01198

Działanie

✔ wykazuje działanie

uodparniające
✔ pomaga w redukcji wagi
✔ działa odmładzająco
✔ wzmacnia kości i stawy
✔ wspomaga umysł i funkcje psychiczne
✔ wspiera metabolizm tłuszczów i cukrów
✔ utrzymuje układ moczowy w dobrej kondycji

Działanie

✔ wykazuje właściwości

przeciwzapalne,
przeciwutleniające,
przeciwwirusowe, przeciwbólowe
✔ wspiera funkcje układu odpornościowego

Naturalne bogactwo pierwiastków śladowych spowodowało, że mumio od tysiącleci znane jest w tradycjach ludowych
jako doskonałe źródło korzystnych składników odżywczych dla
ludzkiego organizmu. Współczesna nauka poparła to założenie,
identyfikując m.in. kwas fulwowy, którego duża ilość charakteryzuje shilajit.

Witamina D 3 2000IU
60 kapsułek

Vilcacora, czyli czepota puszysta, znana również jako „koci pazur” to dziko rosnąca liana z Amazonii. Swoją długą historią
sięga cywilizacji Inków, przez których używana była w tradycyjnym zielarstwie Andów na ogólne wzmocnienie odporności.
Stymuluje układ odpornościowy i zabezpiecza organizm przed
infekcjami wirusowymi. Łagodzi stany zapalne stawów i prowadzi do ich ogólnego wzmocnienia.

Kurkumina
Kadzidłowiec i Imbir

Bajkalina –
tarczyca bajkalska

90 kapsułek

90 kapsułek

6490

6290 nowość

D01200

2190

1890

✔ pomaga w prawidłowym

funkcjonowaniu mięśni
✔ pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
✔ pomaga w prawidłowym wchłanianiu –
wykorzystywaniu wapnia i fosforu
✔ pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
✔ pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów
Naturalna Witamina D3 pozyskana jest z wosków wełny owczej (z lanoliny).

Darmowa Dostawa oD 129 zł

7490 nowość

D01201

Działanie

✔ zmniejsza

D01122
Działanie

7790

Działanie

✔ wzmacnia

odporność

✔ wspiera układ oddechowy
✔ reguluje poziom cholesterolu
✔ ochrania układ sercowo-naczyniowy

Wpływa korzystnie na odporność i jest doskonałym przeciwutleniaczem. Działa wzmacniająco na stawy i kości. Wspomaga układ pokarmowy, działając łagodząco i ochronnie na
jelita. Wykazuje również pozytywny wpływ na
pamięć i funkcje umysłowe.

·

stres
oksydacyjny
✔ dostarcza
wysoke dawki antyoksydantów
✔ działa na stawy, ich elastyczność
i ochronę ścięgien
Tarczyca bajkalska zawdzięcza swoją sławę
licznym właściwościom. Jej właściwości przypisuje się głównie flawonoidom – szacuje się,
że w sproszkowanym korzeniu bajkaliny jest
ich ponad 40. Dzięki wysokiej dawce antyoksydantów jest silnym wsparciem dla stawów,
ścięgien i mięśni szkieletowych.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

wzrok
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Zdrowe oczy

Oko

Świetlik lekarski

30 kapsułek

30 tabletek

90 kapsułek

D00511

24

90

3290

D00242

1990

3090 nowość

D01203

Działanie

✔ wpływa pozy-

Działanie

✔ wzmacnia wzrok
✔ wspomaga ostrość widzenia
Preparat jest źródłem witaminy C i cynku.
Czarna jagoda i ekstrakt z kwiatów aksamitki
wzmacniają wzrok, wspomagają ostrość widzenia, zwłaszcza o zmroku. Cynk pomaga
w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

tywnie na
zdrowie oczu
✔ zmniejsza
objawy chorób
alergicznych oczu
✔ przyspiesza leczenie jęczmienia w okolicy
oka i ropnych stanów zapalnych
Ziele świetlika lekarskiego zawiera fitoskładniki, które mogą być pomocne w zmniejszaniu objawów dyskomfortu oczu. Znajdująca
się w świetliku aukubina ma działanie przeciwzapalne, łagodzące zmęczenie i podrażnienie oczu, a garbniki działają ściągająco, pomagając wysuszyć wydzieliny i łagodzić stany
zapalne błon śluzowych. Jest to szczególnie
przydatne w przypadku zapalenia spojówek.

Działanie

✔ na przemęczone oczy
✔ poprawia ostrość widzenia
W produkcie znajdą Państwo wszystko to, co
najlepiej może wspomóc nasze oczy. Oko to
suplement diety polecany osobom odczuwającym zmęczenie wzroku i pogorszenie ostrości widzenia (praca przy komputerze, czytanie
przy słabym świetle, oglądanie TV, kierowanie
samochodem w nocy).

układ moczowy
Żurawina z acerolą
60 tabletek

D00246

20

Uro mannoza
60 tabletek

D01146

2990

90

ProstaMedicus
VitaMedicus®
60 kapsułek

2990

2690

D01099
Działanie

✔ przyczynia się do prawidłowego
Działanie

Działanie

✔ działanie moczopędne
✔ naturalna ochrona nerek

✔ wspomaga utrzymanie prawidłowej
flory bakteryjnej dróg moczowych

✔ zwiększa wydalanie wody przez nerki
✔ przyczynia się do ochrony komórek

Rolą ekstraktu z żurawiny jest utrudnienie
przed stresem oksydacyjnym
przylegania patologicznych bakterii do ścian
dróg moczowych. Skrzyp i pokrzywa tworzą Wspomaga walkę z infekcjami dróg moczonaturalną ochronę układu moczowego, m.in. wych. Zalecany jest w przypadku zakażeń, nie
przez działanie moczopędne, które wzmaga tylko zwalcza dolegliwości i ich przyczyny (np.
wypłukiwanie nadmiaru bakterii z dróg obecności wirusów czy bakterii), ale także zamoczowych.
pobiega nawrotom infekcji.

zamów teraZ:

funkcjonowania prostaty
i układu moczowego
✔ wspomaga płodność i działanie
układu rozrodczego
✔ cynk pomaga w utrzymaniu
prawidłowego poziomu testosteronu
we krwi
ProstaMedicus VitaMedicus® to naturalny
suplement diety stworzony z myślą o mężczyznach zmagających się z problemem prostaty.
Zawarte w preparacie substancje aktywne,
dbają o prawidłowy przepływ moczu i wspierają płodność.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

mazidła
mazidło klasztorne klimuszko

Na kręgosłup i stawy
150 ml

Żel z kasztanowcem,
miłorzębem i babką
lancetowatą

Żel z Arniką i Bursztynem
200 ml

HIT!

200 ml

HIT!
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nowość

2290

2190

D01202

D00525

D00228

3500

Działanie

✔ rozgrzewa i relaksuje
✔ poprawia ukrwienie
✔ rozluźnia spięte partie mięśni

Mazidło ziołowe wspomaga, rozgrzewa i relaksuje skórę na plecach, kręgosłupie, kolanach, łokciach oraz zmęczone mięśnie lub
stawy, także w przypadkach pochodzenia reumatycznego. Stosowane regularnie, wpływa
na zmniejszenie dyskomfortu w stawach, ułatwiając ich ruchomość.

Do delikatnych wcierań w skórę całego ciała,
a szczególnie miejsc z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi (tzw. pajączkami) oraz
nóg u osób z żylakami i opuchnięciami, z uczuciem „ciężkości nóg”. Działa uszczelniająco na
naczynia, wygładzając i uelastyczniając delikatną skórę. Stosowany systematycznie, obkurcza rozszerzone naczynia, likwiduje uczucie zmęczenia i ciężkości nóg.

Końska maść
z konopiami

Działanie żelu jest związane z naturalnymi
właściwościami arniki górskiej i ekstraktu
z bursztynu stosowanych od lat m.in. w medycynie ludowej. Poprawia on krążenie w ściankach naczyń włosowatych, dlatego polecany
jest szczególnie do pielęgnacji skóry podrażnionej. Przyspiesza proces regeneracji naskórka oraz zmniejszają sińce i opuchnięcia.
Łagodzi podrażnienia po ukąszeniach owadów.

Końska maść forte
250 ml

250 ml

D01105

D01104

2990

2990

D00975
D00974

3690

3690

Działanie

✔ usuwa bóle stawów i mięśni
✔ usuwa bóle kręgosłupa,
✔ pobudza krążenie w tkankach
stawów, mięśni oraz bóle
✔ działa rozgrzewająco
spowodowane urazami
Maść wpływa na szybką regenerację stawów i daje im ulgę. Wykazuje bardzo szybkie działanie – olejki eteryczne wchodzące
w skład tego balsamu, natychmiast usuwają ból.

Działanie

Największym plusem maści końskiej chłodzącej z konopiami jest
szybkie działanie. Konopie to
składnik, który wspomaga właściwości regeneracyjne maści i sprawia, że przynosi szybką ulgę.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Działanie

✔ regeneruje skórę

i ogranicza uczucie bólu
✔ skutecznie poprawia
funkcjonowanie stawów
i mięśni
✔ ogranicza uczucie
zmęczenia mięśni

Działanie

✔ łagodzi problemy

z nerwem kulszowym

✔ łagodzi bóle reumatyczne
✔ łagodzi bóle
mięśniowo-stawowe

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

olejki eteryczne
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Szałwia lekarska 100 %

nowość

10 ml

8990

8690

7990

7690

9990

9690

D001188

Działanie

✔ pielęgnuje skórę
✔ wzmacnia odporność
✔ wycisza i dezynfekuje
Szałwia lekarska znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości antyseptycznych.
Napary z tej rośliny wykorzystuje się do picia, ale także w postaci płukanek do gardła
i jamy ustnej w przypadku stanów zapalnych. Olejek eteryczny z szałwii ma równie
wiele zastosowań, jest jednak przeznaczony do użytku zewnętrznego. Inhalacje, kąpiele i masaże z użyciem naturalnego olejku eterycznego z szałwii lekarskiej pomagają w łagodzeniu i niwelowaniu wielu dolegliwości. Działają przeciwgrzybicznie, antybakteryjnie i dezynfekująco.

Mięta Pieprzowa 100 %

nowość

10 ml

Działanie

✔ działa antywirusowo i antybakteryjne
✔ wykazuje działanie przeciwko wirusom HSV-1 i HSV-2
✔ znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce i leczeniu

D001189

Uprawa i produkcja
polska

problemów dermatologicznych

Mięta to roślina powszechnie stosowana zarówno w kosmetyce, jak i mająca właściwości regeneracyjne organizmu. Wykazano, że olejek eteryczny z mięty ma silne
działanie antybakteryjne, antywirusowe, a także przeciwgrzybicze. Olejek eteryczny
z mięty ma potwierdzone właściwości lecznicze w przebiegu zespołu jelita drażliwego (nadaje się do krótkotrwałej terapii). Wspomaga również leczenie niestrawności,
reumatyzmu, schorzeń układu krążenia, migreny, a nawet kataru.

Tymianek 100 %

nowość

10 ml

Działanie

✔ działa antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie
✔ łagodzi dolegliwości skórne
✔ działa uspokajająco, rozkurczowo
✔ pobudza czynność serca oraz ośrodek oddechowy

D001190

Tymianek –
roślina o naukowo
udowodnionym
działaniu
antywirusowym!

Olejek tymiankowy był powszechnie stosowanym lekarstwem w medycynie ludowej. Dziś
nadal cieszy się ogromną popularnością i jest często wykorzystywany nie tylko wspomagająco w leczeniu infekcji bakteryjnych i wirusowych, ale nawet zamiast środków farmakologicznych. Jego działanie antywirusowe zostało udowodnione dzięki badaniom przeprowadzonym w kontrolowanych warunkach. Jest również pomocny w leczeniu infekcji
górnych dróg oddechowych. Dodatkowo olejek tymiankowy wykazuje skuteczne działanie
przeciwbólowe i jest pomocny w leczeniu bólu mięśni i stawów, a także przy nerwobólach.

zamów teraZ:
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polecamy
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CHIPSY JABŁKOWE

Produkt polski

Bez skórki
100 g

✔ obniżają poziom

890

nowość

złego cholesterolu

✔ bez dodatku cukru

i sztucznych barwników
✔ duża zawartość błonnika
✔ spowalnia trawienie,
nadając uczucie sytości

D01205

Chipsy, są produkowane z naszych rodzimych, polskich owoców.
Zdrowa przekąska, z małą ilością kalorii i dużą zawartością składników odżywczych, będzie idealnym rozwiązaniem zarówno dla
łasuchów, jak i osób z brakiem pomysłu na podwieczorek. Suszone jabłka zachowują praktycznie wszystkie biologiczne i odżywcze zalety świeżych owoców.

ZESTAW KONFITUR –
Smakowity prezent
D01204

5990

5490 nowość
Zdrowy upominek
Eko i bez cukru

W kartoniku mieszczą się 4 słoiczki 200 g z konfiturami:
▸ morela ▸ minikiwi ▸ świdośliwa z maliną

▸

jeżyna

Gospodarstwo zlokalizowane na obrzeżach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Pyzdrskiej. Istnieje od Średniowiecza i jego nazwa:
„Wójtostwo” jest historyczna. Od 30 lat specjalizuje się w produkcji owoców
o najwyższej zawartości witamin, minerałów i przeciwutleniaczy.

ŚWIECA ŚWIĘTA RODZINA
Około 20 cm

Mniszki Klaryski Kapucynki należą do kontemplacyjnego zakonu Świętej Klary. Najważniejszą zasadą
ich życia jest naśladowanie Chrystusa.
Oddajemy Chwałę Stwórcy pracą własnych
rąk. Poza pracami domowymi zajmujemy się
uprawą naszego ogrodu. Zajmujemy się haftem artystycznym, wykonujemy ręcznie szaty
liturgiczne (stuły, ornaty), sztandary, różańce
ze sznurka. Wytwarzamy również same świece z parafiny, którą uzyskujemy z przetopienia
używanych wcześniej świec. Dzięki temu świece,
które służyły np. przy ołtarzu, otrzymują w ten
sposób drugie życie, a jednocześnie są unikalne –
nie ma dwóch identycznych świec – Mniszki
Klaryski Kapucynki.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

2490
D01176

Kupując świecę Święta Rodzina,
wspierasz działalność zakonu
Mniszek Klarysek Kapucynek w Krakowie

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

różności
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Marek Regner

Marek Regner

SZKOŁA
RYSOWANIA

SZKOŁA
MALOWANIA

Dla początkujących
i amatorów

Dla początkujących
i amatorów

s. 112 · 206 × 283 · twarda

s. 112 · 206 × 283 · miękka

nowość
2995

nowość

39

95

37

2795
K03993

95

Szkoła malowania to wyjątkowa książka dla początkujących
K03991
Szkoła rysowania to wyjątkowa książka dla początkujących oraz i tych, którzy z malowaniem mieli już do czynienia, wciąż jednak
tych, którzy z rysowaniem mieli już do czynienia, wciąż jednak dążą do perfekcji i chcą stale wzbogacać swoje doświadczenie.
dążą do perfekcji i chcą stale wzbogacać swoje doświadczenie. Marek Regner – rysownik, ilustrator, artysta malarz – z wprawą
Marek Regner – rysownik, ilustrator, artysta malarz – z wprawą godną profesjonalisty płynnie prowadzi nas przez arkana sztugodną profesjonalisty płynnie prowadzi nas przez arkana sztu- ki malowania. Daje nieocenione wskazówki:
ki rysowania. Daje nieocenione wskazówki:
• jak zorganizować miejsce pracy
• jak zorganizować miejsce pracy

• jakich narzędzi używać

• jakich narzędzi używać

• jak mieszać farby

• jak komponować rysunek

• jak komponować obraz

• na co szczególnie zwracać uwagę i czego się wystrzegać.

• na co szczególnie zwracać uwagę i czego się wystrzegać.

Łukasz Fiedoruk

lek. wet. Magda
Firlej-Oliwa

WINA
DOMOWE

JAK MĄDRZE
ZADBAĆ
O SWOJEGO
PSA I KOTA?

100 najlepszych
przepisów
s. 192 · 165 × 240 · twarda

s. 352 · 135 × 205 · miękka

Książka zawiera
ponad 100
sprawdzonych
przepisów na
wina wyrabiane
tradycyjnymi
metodami
w domowym
zaciszu

nowość

2995

2795

Ta książka
będzie twoim
wsparciem na
każdym etapie
rozwoju
zwierzęcia

nowość
K03992

3999

3699

K03994

Receptury na wina z owoców uprawianych w ogrodzie, a tak- Magda Firlej-Oliwa, lekarka weterynarii z pasją, przekaże
że z owoców leśnych i dziko rosnących, suszonych oraz miesza- ci swoją wiedzę i rozwieje twoje wątpliwości. A to wszystko
ne. Ciekawym uzupełnieniem są receptury bazujące na miodzie, w oparciu o prawdziwe historie z codziennej praktyki w kraa także oryginalne ponad stuletnie przepisy z dawnych ksiąg ku- kowskiej lecznicy. Dowiesz się, na jakie choroby może cierpieć
charskich. W części wstępnej autor opisuje warsztat winiarza, twój zwierzak i jak rozpoznawać ich pierwsze objawy, co trzeba
naczynia i sprzęty potrzebne do wyrobu wina, warunki, w jakich badać i z jaką częstotliwością. Poznasz prawdy i mity o zabeznależy wyrabiać wino oraz kolejne etapy – od zbioru owoców, pieczeniach przed pchłami i kleszczami. Zrozumiesz, „dlaczego
przez nastawianie po butelkowanie i sezonowanie.
to wszystko tyle kosztuje...”.

zamów teraZ:
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z ostatniej chwili
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Alina Petrowa-Wasilewicz

URATOWAĆ TYSIĄC ŚWIATÓW
Historia zakonnicy, która ratowała żydowskie dzieci
s. 360 · 145 × 205 · miękka

– cicha
Siostra Matylda Getter
y
ad
gł
bohaterka czasów za
Ludzie mówili, że miała nieograniczoną ufność w opiekę
Opatrzności. Z odwagą stawiała czoła kolejnym przeciwnościom. I nigdy nie straciła nadziei. Alina Petrowa-Wasilewicz
w swojej najnowszej książce ożywia dawno miniony świat.
Przywołuje historię siostry Matyldy, która podczas niemieckiej okupacji ratowała tysiące zagrożonych światów. Matka
Matylda Getter to polska siostra ze Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi. Kobieta niezłomna. W czasie
II wojny światowej otworzyła drzwi domu zgromadzenia przy
ulicy Hożej 53 dla wszystkich potrzebujących – dzieci, żołnierzy, księży oraz żydowskich uciekinierów z getta. Zawsze powtarzała: „Ktokolwiek przychodzi na nasze podwórko i prosi
o pomoc, w imię Chrystusa, nie wolno nam odmówić”. Matka
Matylda i ponad sto dwadzieścia współsióstr uratowały tysiące ludzkich istnień.

nowość

4490

4190

K04012

Henryk Bejda

KRÓLOWA POLSKI
Biografia. Życie, historia, kult
s. 344 · 210 × 275 · twarda

Monumentalna bogato
ilustrowana biografia
Królowa Polski nie jest Polką. Nie jest też Niemką, Francuzką,
Włoszką czy Amerykanką. Nie pochodzi z żadnej z arystokratycznych rodzin europejskich. Jest Żydówką, skromną dziewczyną z Ziemi Świętej. A mimo to jest wielką, najbardziej wpływową kobietą wszech czasów. O kim mowa? O Maryi, Miriam,
Matce Boga i naszej Matce, Królowej nieba i ziemi i naszej
Królowej. Matka Jezusa nie została królową naszej Ojczyzny
symbolicznie. Została nią uznana przez legalny, oficjalny akt
intronizacji dokonany przez króla w obecności senatorów i papieskiego legata, a tytuł potwierdził polski Sejm. I z tą świadomością autor podjął się napisania biografii monarchini, która
od 300 lat jest Królową Polski.

nowość
Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

9900

9490

K04014

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

Herbert Oleschko

ANIOŁY

w legendach polskich
s. 304 · 165 × 235 · twarda

nowość

6990

5990

M1879

W niniejszej pracy autor dzieli się z czytelnikami głębokim przekonaniem
o istnieniu i działaniu aniołów miejsc (państw, miast i regionów), zgodnie z nauką biblijną oraz z pismami ojców Kościoła. Legendy zaprezentowane w tym tomie są osadzone w konkretnej czasoprzestrzeni oraz
powiązane z wydarzeniami i osobami kształtującymi dzieje Polski.
Szerokie tło historyczne i odwołania do źródeł pozwalają czytelnikowi lepiej zrozumieć poszczególne opowieści, naświetlając ich
bogate konteksty i rozmaite uwarunkowania.
Książka adresowana jest nie tylko do osób zajmujących się tematyką anielską. Ogrom przedstawionego w niej materiału historycznego i etnograficznego z pewnością zainteresuje wszystkich,
którym drogie są dzieje Ojczyzny i jej kultura duchowa.

Już w krótce
dostępne
„Diabły
w legendach
polskich”

