KATALOG
KATECHETYCZNY
2021/2022

Święty Wojciech
na wagę złota
NOWE
PODRĘCZNIKI

NOWE
PODRĘCZNIKI
DO NAUKI RELIGII
stała struktura
jednostek lekcyjnych: odkrywam –
spotykam – poznaję – odpowiadam –
utrwalam – modlę się

nowoczesna graﬁka,
dopasowana
do percepcji dzieci

listy do rodziców i opiekunów
informujące o postępach dzieci
w nauczaniu

różnorodne materiały dydaktyczne:
piosenki w wersji ze słowami oraz
karaoke, modlitwy, quizy, prezentacje
oraz opowiadania wprowadzające
dzieci w świat wiary

NOWY ZESPÓŁ AUTORÓW
NOWA FORMA
NOWE ROZWIĄZANIA

zadania przygotowane
dla uczniów o zróżnicowanych
możliwościach rozwojowych

profesjonalnie opracowane ćwiczenia
pomagające rozwijać grafomotorykę oraz
poprawiać kompetencje matematyczne
czy społeczne

zadania rozwijające różnorodne zdolności
u dzieci – kolorowanki, naklejki, rebusy,
szyfry, zadania na spostrzegawczość

materiały dodatkowe do KAŻDEJ
jednostki lekcyjnej na DVD
i na portalu Strefa Katechety
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N OW Y ZE S P ÓŁ AUTO RÓW
N OW E ROZWIĄ ZA N I A
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/2

nowoczesna, modna
szata graﬁczna zgodna
z młodzieżowymi
trendami

/4

quizy kończące każdy
rozdział i sprawdzające
wiedzę uczniów

/6

zadania aktywizujące
do pracy indywidualnej
i w grupach

1/
3/
5/
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2
PODRĘCZNIK
DLA DRUGIEJ KLASY
LICEUM I TECHNIKUM

NOW E P O D RĘC ZN IK I
DO N AUKI RE L IG II

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

materiały dodatkowe
do katechez znajdują się
w Streﬁe Katechety
(www.strefakatechety.pl)

kody QR wzbogacające
katechezy, a w nich
tematyczne memy
i cytaty

NOWY Z E S P ÓŁ AU TO RÓW
NOWE ROZWIĄ ZA N I A
NOWA FO R M A

2
PODRĘCZNIK
DLA DRUGIEJ KLASY
SZKOŁY BRANŻOWEJ 1. STOPNIA

N OWE P O D R ĘC ZN IK I
DO NAUKI RE L IG II

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

nowoczesna, modna
szata graﬁczna zgodna
z młodzieżowymi
trendami

materiały dodatkowe
do katechez znajdują się
w Streﬁe Katechety
(www.strefakatechety.pl)

quizy kończące każdy
rozdział i sprawdzające
wiedzę uczniów

kody QR wzbogacające
katechezy, a w nich
tematyczne memy
i cytaty
zadania aktywizujące
do pracy indywidualnej
i w grupach
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podręczniki
2021/2022

Inspirujemy
Edukujemy
Rozwijamy

Rok liturgiczny
15,00 zł 10,50 zł

˃ nowoczesna forma
scenariuszy katechetycznych
˃ dostosowane do wieku
uczniów i ich zdolności
˃ kody QR z materiałami
graﬁcznymi

Spotkania
z Janem Pawłem II
12,00 zł 8,40 zł

˃ nowoczesna forma
scenariuszy katechetycznych
˃ dostosowane do wieku
uczniów i ich zdolności
˃ kody QR z materiałami
graﬁcznymi
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Świętość to norma!
15,00 zł 10,50 zł

˃ scenariusz gry katechetycznej
˃ materiały pomocnicze
w organizacji wydarzenia
˃ kody QR z materiałami
graﬁcznymi

Pozwólcie dzieciom!
19,00 zł 13,30 zł

˃ przygotowanie dziecka
do wczesnej Pierwszej
Komunii Świętej
˃ wskazówki pedagogiczne
i formacyjne
˃ publikacja zarówno
dla katechetów jak
i rodziców
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Trudna droga?
30,00 zł 21,00 zł

˃ pomoc w przygotowaniu
osób z niepełnosprawnością
intelektualną do sakramentów

Siedem sakramentów
15,00 zł 10,50 zł

˃ scenariusze katechetyczne
dedykowane uczniom ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
˃ wersje scenariuszy dla uczniów
ze spektrum autyzmu
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Uczniowie
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi
20,00 zł 14,00 zł
> przykładowe scenariusze
katechez
> pomysły na inspirujące
pomoce dydaktyczne
> konspekty spotkań z rodzicami

Dekalog z dzieckiem
25,00 zł 17,50 zł
> pomoc dla katechetów
oraz rodziców w przygotowaniu
do I Komunii Świętej
> wprowadzenie dziecka
w świat wiary i Dekalogu
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Pomagamy
Wspieramy
Doradzamy
PORADNIKI

Jak dbać o siebie
w kryzysie?
Poradnik nie tylko
na czas globalnej
pandemii
25,00 zł 17,50 zł
> poradnik napisany przez eksperta
psychologii
> podpowiedzi, jak budować codzienną
siłę i odporność psychiczną,
> jak reagować na stan zagrożenia,
lęki i frustracje

Jak wspierać dzieci
w kryzysie?
Poradnik dla rodziców nie tylko
na czas globalnej pandemii
25,00 zł 17,50 zł
> poradnik napisany przez eksperta psychologii

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

> wskazówki i porady, jak umiejętnie wspierać
dzieci w sytuacjach kryzysowych i uczyć
efektywnych zachowań
> książka zawiera zestaw działań, zabaw
i ćwiczeń, które wzmacniają siłę i odporność
psychiczną dzieci, obniżają napięcie oraz
lęk i stanowią proﬁlaktykę obciążenia
traumatyzującego

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

PORADNIKI
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Życie... nie ogarniam.
Prostym językiem
o trudnych sprawach

Miłość... nie ogarniam.
Męskie spojrzenie
na życiowe sprawy

25,00 zł 17,50 zł

25,00 zł 17,50 zł
Przecież „czytanie” codziennego
życia jest pasjonującą przygodą,
nawet jeśli traﬁają się w
nim
„literówki”. Z różnego rodzaju irytujących pomyłek, słabości, po prostu
z najzwyklejszego nieogarniania
można wyłuskać promień szczęścia.
Dużo zależy od naszego podejścia,
od przyjętej postawy. Czy będziemy
się nakręcać na braki? Czy może
raczej spróbujemy je „przekuć” w coś
pozytywnego?

Zdumiewa mnie i bardzo pociąga
paradoks Ewangelii: Bóg nie przyszedł
jak dobry znajomy do sprawiedliwych,
cnotliwych i doskonałych, ale jak
lekarz do tych, którzy mają się źle. Nie
przyszedł do faryzeuszy i kapłanów,
ale do pasterzy, grzeszników, celników
i prostytutek. Nie przyszedł do silnych
i możnych tego świata, lecz do dzieci.

> duchowe poradniki
w nowoczesnej odsłonie,
świetna treść, którą czyta
się „jednym tchem”
> interesująca alternatywa dla
tradycyjnego poradnika
psychologicznego
> nowoczesna struktura książki krótkie podrozdziały sprawiają,
że książkę można czytać
w dowolny sposób – np.
wybierając określone fragmenty

PORADNIKI
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NOWOŚĆ

Podręczny przewodnik
po... wierze
Wiara nie jest czymś łatwym.
Wiara często nas zaskakuje, ale dzięki temu
staje się jeszcze bardziej niesamowita.
Niech Podręczny przewodnik po wierze
stanie się dla Ciebie drogowskazem!

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

PORADNIKI
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BEST
SELLE
R

Wiara.
Podręczny przewodnik
25,00 zł 17,50 zł
> krótkie rozważania na temat wiary;
osobiste i z odniesieniem do Biblii
> przewodnik po wierze dla każdego
katolika, ale również dla poszukujących
i wątpiących
> odpowiedzi na wiele trudnych
i nurtujących każdego człowieka pytań

Niekiedy wiara wydaje się nam bezsensowna, ponieważ odnosimy wrażenie,
że wierzyć to znaczy uznawać coś - nie
wiedząc kompletnie niczego. Wyznawać wiarę w Boga, aniołów i świętych,
przyjąć wszystkie cuda i niezliczone
historie nie z tego świata - tylko dlatego, że ktoś (rodzice, ksiądz, Pismo
święte) kiedyś tak powiedział...
A my przecież wolelibyśmy wiedzieć,
dlaczego w to wszystko wierzymy.

PORADNIKI
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Selfie smartfonem Boga.
Odkryj swoją wartość
29,90 zł 20,93 zł
> świetna pozycja dla młodzieży
poszukującej swojej tożsamości
>

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

>

inspirująca, wskazująca rozwiązania
trudnych, młodzieńczych problemów

Brak miłości w sercu to nie jest chwilowy stan, który nagle znika. Niedobór
miłości jest jak niedobór tlenu, jego
złowieszcze skutki ciągną się latami,
wręcz całymi pokoleniami.

PORADNIKI
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Wyjątkowe
Niepowtarzalne
Bestsellerowe
ZAPOWIEDZI
JESIEŃ 2021

Fascynacja Jezusem.
Wczoraj, dziś, zawsze
> doskonale wyjaśnia trudne zagadnienia
związane z duchowością i interpretacją
tekstów biblijnych
> przybliża fascynującą postać Jezusa oraz
Jego osobowość – w ludzkiej i Boskiej
odsłonie
> napisana świetnym językiem, odpowiada
na fundamentalne pytania

· Na ile wiarygodne są tradycje Jezusa?
· Kto napisał Ewangelie?
· Czy istnieją inne ewangelie?
· Wiadomości o Jezusie w Qumran
· Co o Jezusie mówią źródła pozabiblijne?

„Dobrze zbadane, pouczające
i ekscytująco napisane”.

Magazyn „Nadzieja + Działaj”

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

ZAPOWIEDZI
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Schronienie i siła.
Odkryj z Biblią nowe źródła
swojej siły
> znakomite narzędzie do wykształcenia
w sobie umiejętności budowania siły
wewnętrznej w oparciu o Biblię
> książka podnosząca na duchu,
wzmacniająca, budująca nasz dobrostan
psychiczny i emocjonalny, kojąca
> zawiera zestaw zestaw różnych ćwiczeń
duchowych

Doświadczenie osiągnięcia szczęścia
w życiu umożliwia mu nawrócenie dwojakiego typu. Jeżeli człowiek całkowicie,
sercem i duszą zwraca się do Boga, Bóg
okazuje mu swoją dobroć i miłosierdzie,
obdarza go swoim błogosławieństwem
i okazuje mu swoje oblicze. Wtedy Bóg
jest blisko. Spełnia się nadzieja Tobita na
odzyskanie domu, pokój i poczucie
bezpieczeństwa, jego ufna wiara w to,
że Bóg i człowiek mogą odnaleźć drogę
do siebie. Dlatego życie jest dobre.

ZAPOWIEDZI
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Na włoskim szlaku.
Miejsca święte od kuchni
>

podróż po najpiękniejszych rejonach
Włoch, turystycznie i kulinarnie

> pasjonujące opisy znanych miejsc kultu
religijnego połączone z przepisami
tradycyjnej kuchni włoskiej
Czymże byłaby podróż do Kalabrii bez
skosztowania tutejszej, tradycyjnej
kuchni? To wyjątkowa i niezwykła uczta.
Region jest bowiem połączeniem
różnych kultur, co jest wyraźnie widoczne w tutejszej tradycji gastronomicznej.
Tak jak w przypadku większości
włoskich regionów tak i w Kalabrii
można mówić o biednej, chłopskiej
kuchni bazującej na prostych składnikach, ale też niezwykle smacznej. Wiele
tutejszych dań związanych jest ściśle
z religijnymi świętami. Na Boże Narodzenie i Epifanię tradycją było umieścić
na stole trzynaście dań a podczas
karnawału jadano makaron, klopsiki
i wieprzowinę.

> zbiór oryginalnych przepisów i receptur
kulinarnych

ZAPOWIEDZI
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Biblijne interpretacje.
Poza schematem
> nieschematyczne ujęcie biblijnych
tekstów
> nowe, świeże spojrzenie na nieoczywiste
tematy biblijne
> idealna pozycja dla nauczycieli
katechetów, polonistów i każdego,
kto chce poszerzyć swoją wiedzę

· Dlaczego List św. Pawła Apostoła
do Efezjan nie jest listem, nie jest
św. Pawła i nie jest do Efezjan?
· Skąd się wzięło jabłko w raju
i czy było ono zielone?
· O czym opowiada jedyna bajka
w Biblii?
· Z kim się ożenił Kain?

ZAPOWIEDZI
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Święta Ekipa.
Inspiracje (nie tylko)
dla młodzieży
> świetna pozycja dla młodzieży
bierzmowanej
> inspirujące przykłady młodych świętych,
ich życia i działalności
> bohaterowie książki jako wzór postawy,
jak żyć w zgodzie z chrześcijańskimi
wartościami

W tej książce spotkasz swoich rówieśników – może ciut młodszych, może
trochę starszych – z którymi dzięki
tajemnicy obcowania świętych możesz się zaprzyjaźnić. Nie chodzi
jednak tylko o naśladowanie. Chodzi
o to, żebyś odpowiedział sobie na
pytanie: którego z nich chciałbyś mieć
w życiu przy sobie? Może jest do ciebie
podobny? Może ma coś, czego tobie
brakuje? Może ci czymś zaimponował?
Może po prostu fajnie byłoby pogadać
i zapytać go, dlaczego tak właśnie
wybierał?

ZAPOWIEDZI
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Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań
Księgarnia internetowa
www.swietywojciech.pl, tel. 61 659 37 55, sklep@swietywojciech.pl
Księgarnia stacjonarna
pl. Wolności 1, Poznań, tel. 61 852 48 35, ksiegarnia@swietywojciech.pl

