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prenumerata

Miesięcznik dla dzieci w wieku 6-9 lat

sklep.promyczek.pl, tel.: 18 443 44 00, 605 060 388

Specjalna oferta dla parafii, księgarń,  
nauczycieli i katechetów!

Ciekawa i wartościowa treść,  
co miesiąc nowa niespodzianka  

i konkursy z nagrodami!



Rozwija wyobRaznie,
uczy logicznego myslenia

´
´

¸



KsiążKa + filMy dla dzieCi 
o polsKiCh świętyCh i  błogosławionyCh

aureola  
– od Stanisława do Karola

Seria filmów „aureOLa – od Stanisława do karola” to pierwsza 
w historii polskiej kinematografii realizacja 13 filmów dla dzieci 
o najbardziej znanych polskich świętych i błogosławionych w for-
mie widowiska teatralno studyjnego. Bohaterami serii są zakon-
nik nikodem, w rolę którego wcielił się tadeusz chudecki oraz 
dwie lalki mimiczne autorstwa elżbiety Bień, animowane przez 
aktorów teatru Groteska z krakowa, a także papuga-pacynka. 
każdy z filmów trwa około 15 minut. autorką scenariusza jest 
Justyna Holm, a muzyczną oprawę do filmów przygotował 
dariusz Janus. całość reżyserował Józef mika.

Nr 001
Komplet 
3 książki + 3 x dVd + etui
Oprawa twarda, 
Liczba stron: 32
czas: 13 x 15 min + BOnuSy
produkcja:  wydawnictwo 
prOmyczek i tVp kraków 2014
wiek: 4+
cena:  85 zł 

uwaga! 
Znakomita pomoc 

w katechizacji  
przedszkolaków  

i uczniów klas 1-3

filmotekapromyczka.pl

4 zamówienia: sklep.promyczek.pl 5



KsiążKa + filMy dla dzieCi 
o polsKiCh świętyCh i  błogosławionyCh

Nr 002
cena: 29 zł

Nr 003
cena: 29 zł

Nr 004
cena: 29 zł

W Serii UKAZAŁY SiĘ: Nr 002 AUreOLA cz. 1 (4 x 15 min + BOnuSy):  
św. Stanisław ze Szczepanowa • św. Kinga • św. Jadwiga Królowa • św. Sta-
nisław Kostka • Nr 003 AUreOLA cz. 2 (4 x 15 min + BOnuSy): bł. edmund 
Bojanowski • św. Brat Albert Chmielowski • św. Urszula Ledóchowska •  
św. Maksymilian Maria Kolbe • Nr 004 AUreOLA cz. 3 (4 x 15 min + BOnu-
SY): bł. Karolina Kózkówna • św. Faustyna Kowalska • bł. ks. Jerzy Popiełuszko  
• św. Jan Paweł II.

książka + dVd; oprawa twarda; liczba stron: 32; wiek: 4+
produkcja:  wydawnictwo prOmyczek i tVp kraków 2014

5zamówienia: tel.: 18 443 44 00, 605 060 388



Opowieści  
Biblijne
ze Starego i Nowego  
Testamentu 
36 filmów na 10 płytach DVD

znakomita próba przybliżenia dzie-
ciom historii zbawienia. animacje 
realizowano przez 17 lat w amery-
kańskiej wytwórni filmowej neSt. 
w realizacji polskiej wersji języko-
wej wzięło udział blisko 50 aktorów, 
m.in. krzysztof kolberger, radosław 
pazura, Jerzy zelnik. Filmy poleca 
biblista ks. dr hab. michał Bednarz.

Nr 005
Komplet 
10 x dVd
czas: 36 x 30 min/18 h
produkcja: uSa
Język: polski, angielski
polski dubbing
cena: 210 zł (dotyczy 
zamówień indywidualnych) 

uwaga! 
Znakomita pomoc 

w katechizacji  
przedszkolaków  

i uczniów klas 1-6

Nr 005/1
narodzenie pana Jezusa
1 x dVd 
czas: 30 min + BOnuSy
cena: 20 zł

po raz pierwszy w całości  
na polskim rynku!

filmotekapromyczka.pl
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Opowieści  
Biblijne
ze Starego Testamentu
12 filmów na 4 płytach DVD
 
Filmy przybliżają życie Abrahama, 
izaaka, Józefa i jego braci, mojżesza, 
Samuela, ruth, dawida, Salomona, 
eliasza, elizeusza, estery i daniela.

Opowieści  
Biblijne
z Nowego Testamentu
24 filmy na 6 płytach DVD

Filmy niezwykle barwnie przybliżają 
życie i nauczanie pana Jezusa, 
w szczególności jego narodzenie, 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
oraz dokonywane cuda i opowia-
dane przypowieści. płyta zawiera 
również dwa filmy o Janie chrzci-
cielu i św. pawle.

Nr 007
Album
czas: 24 x 30 min/12 h
produkcja: uSa
Język: polski, angielski  
polski dubbing
cena: 135 zł

Nr 006
Album
czas: 12 x 30 min/6 h
produkcja: uSa
Język: polski, angielski  
polski dubbing
cena: 95 zł

7zamówienia: tel.: 18 443 44 00, 605 060 388



niezwykłe  
opowieści
11 półgodzinnych filmów  
na 5 płytach DVD 

te unikalne ze względu na typowo 
katolicką tematykę filmy cieszą 
się wielką popularnością na całym 
świecie i prezentowane są w wielu 
wersjach językowych. po raz pierw-
szy pojawiają się w polskiej wersji 
językowej z pełnym dubbingiem. 
dodatkowym atutem jest zacho-
wana wersja oryginalna z językiem 
angielskim.  
Filmy zostały zrealizowane przez 
ccc of america w latach 80. i 90.  
XX wieku. 

Nr 008
Album
5 x dVd
czas: 11 x 30 min
produkcja: ccc of america
Język: angielski, polski
polski dubbing
wiek: 3+ 
cena: 110 zł 

uwaga! 
Znakomita pomoc 

w katechizacji  
przedszkolaków  

i uczniów klas 1-6

filmotekapromyczka.pl
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Nr  009
czas: 3 x 30 min
cena: 25 zł/szt. 

Nr 010
czas: 3 x 30 min
cena: 25 zł/szt. 

Nr 011
czas: 1 x 30 min
cena: 15 zł/szt. 

Nr 012
czas: 1 x 30 min
cena: 5 zł/szt. 

W Serii UKAZAŁY SiĘ: Nr 009 OBJAWieNiA MArYJNe (3 x 30 min) • Fatima – 
dzień, w którym tańczyło słońce • Bernadetta, księżniczka z Lourdes • Juan 
Diego, posłaniec z Guadalupe • Nr 010 PATrYK i DWÓCH FrANCiSZKÓW  
(2 x 30 min) • Patryk – dzielny pasterz ze Szmaragdowej Wyspy • Franciszek – 
rycerz z Asyżu (2 x 30 min) • Franciszek Ksawery i Zaginiony Skarb Samuraja  
• Nr 011 MiKOŁAJ – CHŁOPieC, KTÓrY ZOSTAŁ śWiĘTYM (1x30 min).

JĘZYK
MENU

FORMAT OBRAZU
RODZAJ PŁYTY

CZAS

polski/angielski ruchomewybór scen
kolor 16:9

jednowarstwowajednostronna 31 min

Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie RTV całości lub fragmentów oraz wtórny obieg kaset bez zezwolenia są zabronione. Film  bez praw do  wypożyczania

W różny sposób ludzie próbują przedstawiać barwną postać Mikołaja. Dla 

ludzi wierzących jest on wspaniałym świętym, który uczy nas jak sprawiać 

radość innym. Święty Mikołaj żył naprawdę na ziemi. Ponad 1700 lat temu 

był biskupem w mieście Mira, które leży na terenie dzisiejszej Turcji. Nawet 

ten zaszczytny urząd nie przeszkodził mu w pomaganiu najbardziej potrzebu-

jącym. Być może dzięki temu Święty Mikołaj stał się symbolem dobroci i ra-

dości, a dzień jego wspomnienia – 6 grudnia – jest okazją do obdarowywania 

się prezentami.

W Y D A W N I C T W O

Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz

Tel./fax +48 18 443 44 00, www.promyczek.pl, www.sklep.promyczek.pl

WYDAWCA: W Y D A W N I C T W O

PRODUCENT:
UDŹWIĘKOWIENIE:

PATRONI MEDIALNI:

T A R N O W S K I

M I E S I Ę C Z N I K  D L A  D Z I E C I

Każdy z nas ma ulubionych świętych, do których się zwra-

ca o pomoc w różnych sytuacjach życia. Jednym z nich jest 

św. Mikołaj. Warto poznać życie tego „Dobrego Biskupa”, 

by tak jak on pomagać Panu Jezusowi w dawaniu dobra 

innym. Pomoże nam w tym film o św. Mikołaju, do obejrze-

nia którego serdecznie zapraszam.

Biskup Antoni Długosz

Trzy półgodzinne filmy przedstawiające życie dzielnych młodzieńców: św. Pa-
tryka, patrona Irlandii; św. Franciszka z Asyżu oraz św. Franciszka Ksawere-
go, misjonarza Indii i Japonii.

JĘZYK MENU FORMAT OBRAZU RODZAJ PŁYTY CZAS

polski/
angielski

ruchome
wybór scen kolor 16:9 jednowarstwowa

jednostronna 95 min
Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie RTV całości lub fragmentów oraz wtórny obieg kaset bez zezwolenia są zabronione.
Film  

bez praw do  
wypożyczania

Drodzy chłopcy i dziewczęta!
 (…) Matka Boża potrzebuje was wszystkich, aby pocieszyć  
Jezusa, który jest smutny z powodu krzywd, jakie Mu się wyrzą-
dza. Ona potrzebuje waszych modlitw i ofiar za grzeszników.
Poproście waszych rodziców i nauczycieli, ażeby was zapisali 

do „szkoły” Matki Bożej, by was nauczyła stać się jak pastusz-
kowie, którzy starali się czynić to, o co Ona ich prosiła. 

 Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 2000 r.

W Y D A W N I C T W O
Wydawnictwo PROMYCZEK, Plac Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz
Tel./fax +48 18 443 44 00, www.promyczek.pl, www.sklep.promyczek.pl

WYDAWCA:

W Y D A W N I C T W O

PRODUCENT: WERSJA POLSKA:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY:

T A R N O W S K I

M I E S I Ę C Z N I K  D L A  D Z I E C I

9zamówienia: tel.: 18 443 44 00, 605 060 388



domek na skale
13 półgodzinnych filmów na 5 płytach DVD  
z pouczającymi przypowieściami Pana Jezusa

„domek na skale” to nowa, pojawiająca się po raz pierwszy 
na polskim rynku seria filmów dla najmłodszych przybliżają-
ca najpiękniejsze przypowieści pana Jezusa. mali przyjaciele: 
laleczka renatka, myszka tymek i żabka Leopold spotykają się 
z różnymi problemami, które pomaga im rozwiązywać sym-
patyczny zakonnik Jan. kłopotliwe, a niekiedy zabawne sytu-
acje przypominają ewangeliczne przypowieści, które barwnie 
i z wielkim talentem opowiada brat Jan. przy tej okazji dzieci 
śpiewają wesołe piosenki i poznają życie wielkich świętych.

Nr 013
cz. 1
cena: 25 zł

Nr 014
cz. 2
cena: 25 zł

Nr 015
cz. 3
cena: 25 zł

Nr 016
cz. 4
cena: 25 zł

Nr 017
cz. 5
cena: 25 zł

filmotekapromyczka.pl
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W Serii UKAZAŁY SiĘ: Nr 013 PrZYPOWieśCi PANA JeZUSA cz. 1 (3 x 30 min): 
Zagubiona owca; Natrętny przyjaciel; Dom na Skale • Nr 014 PrZYPOWieśCi 
PANA JeZUSA cz. 2 (3 x 30 min): Siewca; Faryzeusz i celnik; Talenty • Nr 015 PrZY-
POWieśCi PANA JeZUSA cz. 3 (3 x 30 min): Niegodziwy sługa; Skarb ukryty w zie-
mi; Syn marnotrawny • Nr 016 PrZYPOWieśCi PANA JeZUSA cz. 4 (2 x 30 min): 
Zgubiona drachma; Dobry Samarytanin • Nr 017 PrZYPOWieśCi PANA JeZUSA  
cz. 5 (2 x 30 min): Robotnicy w winnicy; Zaproszeni na ucztę.

Nr 018
Komplet

5 x dVd + etui
czas: 11 x 30 min

produkcja: VaLiVan  
(Hiszpania) dla ewtn (uSa) 
polski dubbing: eurOcOm

wiek: 3+ 
cena: 110 zł

 (dotyczy zamówień 
indywidualnych) 

Filmy, dla amerykańskiej telewizji EWTN, tworzy hiszpańska 
grupa VaLiVan znana jako twórcy hiszpańskiej wersji uLicy 
SezamkOweJ.

uwaga! 
Znakomita pomoc 

w katechizacji  
przedszkolaków  

i uczniów klas 1-3

11zamówienia: tel.: 18 443 44 00, 605 060 388



O świętych dla dzieci
Żywoty 60 najbardziej znanych świętych
Seria filmów animowanych przybliżających dzieciom postacie  
60 najbardziej znanych świętych. 
Filmy w polskiej wersji językowej. Narracja: Piotr Fronczewski.
Bonus: felietony ze studia dubbingowego, wypowiedzi akto-
rów o świętych, teledyski zespołu prOmyczki dOBra.

Nr 019
Album
5 x dVd
czas: 5 x 60 min
produkcja: włochy tV rai 
polski dubbing  
eurOcOm 2008
wiek: 3+
cena: 70 zł

uwaga! 
Znakomita pomoc 

w katechizacji  
przedszkolaków  

i uczniów klas 1-3

12 zamówienia: sklep.promyczek.pl 13



Nr 020 
Śpiewnik + cd
Format: 210 x 297 
Oprawa miękka
Liczba stron: 176
wiek: 9+
cena: 25 zł

przymnóż nam wiary
Msza święta i pieśni liturgiczne Piotra Pałki
w wykonaniu zespółu dziecięcego prOmyczki dOBra   
z nowego Sącza.

Śpiewnik powstał jako pamiątka roku wiary w 2013 i zawiera 
części stałe mszy Świętej oraz pieśni piotra pałki, które pomogą 
najmłodszym lepiej uczestniczyć w eucharystii. część kompo-
zycji autor napisał wcześniej, jak chociażby Hymn Spotkania 
młodzieży z papieżem Benedyktem XVi z 2006 roku Nie lękajcie 
się, ale część z nich został napisana specjalnie dla zespołu prO-
myczki dOBra. 
na dołączonej do śpiewnika płycie znalazły się utwory nagra-
ne przez zespół prOmyczki dOBra z nowego Sącza.
Spis pieśni: Przymnóż nam wiary, Pozwólcie dzieciom przyjść 
do mnie, Wierzę w Kościół, Przyjmij Panie nasze dary, Kto spożywa 
moje Ciało, Niech mnie strzeże Twa Święta Krew, Uwielbiam Cię, 
Błogosław Panie, Nie lękajcie się.

Zespół

Dzieci lubia spiewac!¸ ``

13zamówienia: tel.: 18 443 44 00, 605 060 388



kogo pan Bóg kocha – 2004 

utwory: Chodź, zrobimy wielki skok 
• Hej! Baco • Kogo Pan Bóg kocha? • 
Gdzieś w Afryce • Panie Boże, dla Ciebie 
śpiewam • Jezu, ufam Tobie • Przyjacie-
la mam i już • Niebo dla mazgajów? • 

ulubione piosenki  
Jana pawła ii – 2005

Płyta zrealizowana dla potrzeb 
programu TVP 1 „Od przedszkola 
do Opola”. 

Takie „cosik” • Śpiewajmy Alleluja. Bonus: wersje instrumentalne 
piosenek. teledyski: Kogo Pan Bóg kocha i Jezu, ufam Tobie. 

cena: 15 zł/szt.

utwory: Barka • Błękitne rozwińmy sztandary • Czarna Madonna 
• Oj Maluśki, Maluśki • Góralu, czy ci nie żal • Idzie dysc • Hej! Baco. 
Bonus: fragmenty piosenek śpiewanych przez Jana pawła ii.

Nr 021

Nr 022

zespól

14 zamówienia: sklep.promyczek.pl 15



ufam tobie, Jezu – 2010

utwory: Morze miłosierdzia • Jezu, 
ufam Tobie • Miłosierdzie jest kwia-
tem, Pomóż mi Panie, Jezu, ufam To-
bie! (antyfona) • Koronka do Bożego 
Miłosierdzia • Prowadź nas Duchu 

mnie być dobrym • My jesteśmy krasnoludki • Solilandia • Wołek 
i osiołek • Święta Kinga. Bonus: wersje instrumentalne piosenek. 
teledyski: Dookoła słońca, Solilandia. karaoke: Wołek i osiołek • 
Mamo, naucz mnie być dobrym.

Prawdy • Tylko w Twoim Miłosierdziu. Bonus: wersje instrumen-
talne piosenek, informacje o kulcie Bożego miłosierdzia.

promyczki dobra  
przedszkolakom – 2008

utwory: Stary Donald farmę miał  
• Dookoła słońca • Gdy Pan Jezus był 
malutki • Nie chcę służyć w piechocie 
• Alleluja – hosanna • Mamo, naucz 

pamiątkowe zdjęcie zespołu prOmyczki dOBra z nowego Sącza 
po koncercie w Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie 
w dniu 3.11.2014
producent muzyczny płyt: Joachim Mencel

Nr 023

Nr 024

15zamówienia: tel.: 18 443 44 00, 605 060 388



kolędę zaśpiewajmy
książka + cd z kolędami

pięknie wydana książeczka, w której 
opisane są polskie tradycje wigilijne 
oraz zamieszczone teksty 20 najpięk-
niejszych kolęd.

kolędy wielu pokoleń 
cd + dVd
koncert noworoczny zespołu 
dziecięcego prOmyczki dOBra 
z nowego Sącza zarejestrowany 
przez tVp kraków w sali sądeckiego 
ratusza. całość muzycznie 
przygotował Joachim Mencel.

Nr 027

Format: 144 x 140
Oprawa twarda
Liczba stron: 59 
cena: 20 zł

czas: 2 x 30 min
produkcja: tVp kraków i  wyd. prOmyczek
wiek: 3+
cena: 25 zł

Nr 025
Album

zamówienia: tel.18 443 44 00 

Nr 026

to już pora na wiglię cd

8 kolęd oraz 8 pastorałek do słów 
wandy chotomskiej w wykonaniu 
zespołu promyczki dobra.

nagrania: radio kraków 1996
cena: 15 zł

Dzieci lubia spiewac!¸ ``

16 zamówienia: sklep.promyczek.pl 17



List do dzieci
Ojca Świętego Jana pawła ii

wydawnictwo prOmyczek jako jedyne 
w polsce posiada w stałej sprzedaży na-
pisany przez Ojca Świętego Jana pawła ii 
na zakończenie roku rodziny w 1994 
roku list do dzieci. to drugie wydanie 
listu zostało ozdobione ilustracjami 
wykonanymi przez dzieci biorące udział 
w konkursie plastycznym „Jan paweł ii 
bliski dzieciom” zorganizowanym z okazji 
beatyfikacji naszego wielkiego rodaka.

15,00 oprawa
miękka

Nr 028
książka + cd
Format: 190 x 190
Oprawa miękka
Liczba stron: 48
wiek: 7+
cena: 15 zł

Dzieci lubia czytac!¸ `

17zamówienia: tel.: 18 443 44 00, 605 060 388



najchętniej grał  
na bramce 
książka ks. mieczysława malińskiego 
pomoże młodemu czytelnikowi po-
znać życie i nauczanie Jana pawła ii, 
a także pozwoli rozpoznać te wartości, 
których bronił Jan paweł ii na każdym 
etapie swojego życia: jako młody chło-
piec, student, ksiądz, biskup, kardynał, 
a wreszcie jako papież.

24,00 oprawa
miękka

Nr 029
Format: 140 x 200 
Oprawa: miękka
Liczba stron: 240
wiek: 12+
cena: 24 zł

ks. mieczysław maliński

Dzieci lubia czytac!¸ `
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zofia Śliwowa 

z zuzeli  
na Stolicę  
prymasów
pierwsza w polsce książka dla 
dzieci o prymasie tysiąclecia kard. 
Stefanie wyszyńskim, napisana 
bardzo pięknym i zrozumiałym 
dla młodego czytelnika językiem. 
z przyjemnością przeczytają 
ją również dorośli.

zofia Śliwowa 

patronowie  
polski
książka przygotowana z myślą o za-
interesowaniu szerokiego grona 
czytelników ciągle żywymi posta-
ciami naszych rodaków: św. Stani-
sława Szczepanowskiego, św. woj-
ciecha, św. Stanisława kostki oraz 
św. andrzeja Boboli. 
książka zawiera blisko 100 fotogra-
fii prezentujących miejsca kultu 
świętych.

Nr 030
Format: 145 x 200 
Oprawa: miękka
Liczba stron: 176
wiek: 12+
cena: 17 zł

Nr 031
Format: 145 x 200 
Oprawa: miękka
Liczba stron: 200
wiek: 12+
cena: 12 zł

Dzieci lubia czytac!¸ `
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promyki  
dobroci i radości 
antologia poezji religijnej dla dzieci

 
w jednym miejscu zebrane zostały 
najlepsze wiersze o tematyce religij-
nej dla dzieci. nazwiska takich auto-
rów, jak wanda chotomska, Leszek 
a. moczulski, ks. Jan twardowski, 
ewa Stadtmuller oraz wielu innych 
są gwarancją poezji na najwyższym 
poziomie.  
książka może być wspaniałą lekturą 
„na dobranoc”, jak również może 
służyć nauczycielom oraz instrukto-
rom prowadzącym koła recytator-
skie i zajęcia z kultury słowa.

Nr 032
Format: 180 x 180 
Oprawa: miękka
Liczba stron: 48
wiek: 3+
cena: 10 zł

Nr 033/034
Format: 145 x 200 
Oprawa: miękka/twarda
Liczba stron: 306
wiek: 6+
cena: 19 zł/24 zł

anna michna

zaskakujące  
spotkania
 
Jest to wyjątkowa pamiątka z oka-
zji roku kapłańskiego 2009/2010 
wydana przez wydawnictwo pro-
myczek. książeczka zawiera  11 
opowiadań autorstwa anny michny, 
które publikowane były w miesięcz-
niku „promyczek dobra”. ilustracje 
do opowiadań są autorstwa kata-
rzyny dąbrowskiej. 
to wspaniały prezent dla dziecka!

zamówienia: sklep.promyczek.pl

Dzieci lubia czytac!¸ `
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Dzieci lubia spiewac!¸ ``

21zamówienia: tel.: 18 443 44 00, 605 060 388

prOmyczki dOBra chętnie uświetniają uroczystości religijne 
oraz imprezy integracyjne adresowane do rodzin i dzieci. ze-
spół najczęściej koncertuje, korzystając z podkładów muzycz-
nych, ale z zespołem współpracują również profesjonalni 
muzycy, którzy po wcześniejszym uzgodnieniu towarzyszą wy-
stępom dzieci.

kontakt z zespołem: tel. 18 443 44 00, www.promyczkidobra.pl

zespól



klocki – aureOLa 
 
klocki o wymiarach 15 x 15 x 15 cm 
z mikrofali kaszerowanej wykonane 
bardzo estetycznie, łatwe w składa-
niu i praktyczne w przechowywa-
niu. znakomita pomoc w rozwijaniu 
sprawności fizycznej dzieci i pozna-
waniu najbardziej znanych polskich 
świętych i błogosławionych.

z 12 klocków można ułożyć 6 obra-
zów o wymiarach 45 x 60 cm.

Nr 035
12 klocków
wymiar: 15 x 15 x 15
wiek: 4+
cena: 85 zł

baw sie i ucz!¸

uwaga! 
Znakomita pomoc 

w katechizacji  
przedszkolaków.

22 zamówienia: sklep.promyczek.pl



karta zamówienia
zamawiam

nr tytuł  cena szt.

001 aureOLa – komplet 1-3 książka + dVd + etui   85 zł 
002 aureOLa – książka + dVd cz. 1    29 zł 
003 aureOLa – książka + dVd cz. 2    29 zł 
004 aureOLa – książka + dVd cz. 3    29 zł 
005 Opowieści Biblijne St i nt – album 10 x dVd 210 zł 
 005/1 narodzenie pana Jezusa – dVd   20 zł 
006 Opowieści Biblijne St – album 4 x dVd   95 zł 
007 Opowieści Biblijne nt – album 6 x dVd 135 zł 
008 niezwykłe opowieści – album 5 x dVd 110 zł 
009 Objawienia maryjne – dVd   25 zł 
010 Patryk i dwóch Franciszków – DVD   25 zł 
011 mikołaj – chłopiec, który został świętym – dVd   15 zł 
012 Objawienia maryjne – koperta dVd     5 zł 
013 domek na skale – dVd cz. 1    25 zł 
014 domek na skale – dVd cz. 2    25 zł 
015 domek na skale – dVd cz. 3   25 zł 
016 domek na skale – dVd cz. 4   25 zł 
017 domek na skale – dVd cz. 5   25 zł 
018 domek na skale – komplet 1-5 dVd + etui 110 zł 
019 O świętych dla dzieci – album 5 x dVd   70 zł 
020 przymnóż nam wiary – śpiewnik + cd   25 zł 
021 kogo pan Bóg kocha – cd   15 zł 
022 ulubione piosenki Jana pawła ii – cd   15 zł 
023 promyczki dobra przedszkolakom – cd   15 zł 
024 ufam tobie, Jezu – cd   15 zł 
025 kolędy wielu pokoleń – cd + dVd   25 zł 
026 to już pora na wigilię – cd   15 zł 
027 kolędę zaśpiewajmy – cd   20 zł 
028 List do dzieci Ojca Świętego Jana pawła ii + cd   15 zł 
029 najchętniej grał na bramce    24 zł 
030 z zuzeli na Stolicę prymasów   17 zł 
031 patronowie polski   12 zł 
032 zaskakujące spotkania   10 zł 
033 promyki dobroci i radości (op. miękka)   19 zł 
034 promyki dobroci i radości (op. twarda)   24 zł 
035 klocki – aureola   85 zł 

x

Zamówienia: sklep.promyczek.pl, tel.: 18 443 44 00, 605 060 388
plac kolegiacki 4, 33-300 nowy Sącz, wydawnictwo@promyczek.pl



HONOROWY PATRONAT PRYMASA POLSKI ARCYBISKUPA WOJCIECHA POLAKA

KSiążKa + filmy dla dZieci 
o polSKich świętych i błogoSławionych

Zamówienia:  
sklep.promyczek.pl, tel.: 18 443 44 00, 605 060 388

filmotekapromyczka.pl

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej – Promyczek 
Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz

wydawnictwo@promyczek.pl 

Nr konta bankowego: Pekao S.A. o/Nowy Sącz  
05 1240 4748 1111 0000 4875 6772

w y d a w n i c t w O


