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* REA-SJ Sp. z o.o. dystrybuuje również książki Wydawnictwa REA Spółka Jawna

PORADNIKI

Seria poradników rozwojowych Lepsze życie 

napisanych przez polskich autorów, fachowców 

w swojej dziedzinie, dotyczących komunikacji, od-

krywania własnego potencjału i motywacji, a także 

coś dla wszystkich pań pragnących mieć piękne 

paznokcie – poradnik zawierający kilkadziesiąt 

stylizacji manicure ilustrujący  ich wykonanie krok 

po kroku.

LITERATURA  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pięknie ilustrowane wydania klasycznych baśni 

polskich i światowych, wierszowana wersja baśni 

H. Ch. Andersena napisana w ciekawy i dowcipny 

sposób pt. Andersenia, wiersze K.I. Gałczyńskiego 

dla najmłodszych pt. Oto macie bajeczkę oraz Kró-

lik i Chopin – historia przyjaźni, która zaowocowała 

powstaniem niezwykłego utworu. 

PREZENTUJEMY PLANY WYDAWNICZE REA-SJ NA 2015 ROK!

LITERATURA FAKTU

Książka Łysina Ilicza, czyli relacje ze spraw sądo-

wych, które tworzą barwny obraz systemu radziec-

kiego sądownictwa i losu jednostki na przestrzeni 

lat 1953–1973, a także Brudna strona olimpijskie-

go medalu przedstawiająca historię nowożytnych 

igrzysk olimpijskich od strony nieoglądanej przez 

zwykłych widzów: skandale, błędy sędziowskie, 

przykłady nieuczciwości organizatorów i samych 

uczestników. 

JĘZYKI OBCE

Seria Komunikacja bez problemów w sześciu 

wersjach językowych umożliwiająca swobodne 

porozumiewanie się podczas podróży zagranicz-

nych w poręcznym formacie oraz fachowy Słownik 

polsko-rosyjski, rosyjsko-polski terminów ekono-

micznych, handlowych i finansowych. 
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Młody królik zostaje wybrany spośród licznego rodzeń-
stwa, aby zostać uczniem i spadkobiercą swojego ojca. 
Bohater nie spodziewa się, że wkrótce zgłębi wszystkie 
tajemnice życia oraz pozna największy sekret swojej rodzi-
ny – znajomość ludzkiego pisma. Odkrywając świat roślin, 
zwierząt i ludzi, królik poznaje jeden z najwspanialszych 
wynalazków człowieka – muzykę. Z ukrycia obserwuje 
nowego mieszkańca leśnej posiadłości, który okazuje się 
młodym, lecz ciężko chorym pianistą, Fryderykiem Cho-
pinem. Pomiędzy królikiem i genialnym kompozytorem 
nawiązuje się wyjątkowa, inspirująca przyjaźń, która za-
owocuje powstaniem niezwykłego utworu.

ISBN 978–83–7993–098–2

Migel Sousa Tavares
180 x 235 mm; 64 strony; oprawa twarda; cena: 24,90 zł

Konstanty Ildefons Gałczyński
210 x 280 mm; 36 stron; oprawa twarda; cena: 24,90 zł

„Oto macie bajeczkę...” to propozycja dla małych czytel-
ników, którzy są ciekawi świata. Konstanty Ildefons Gał-
czyński zna odpowiedź na pytanie, kto wymyślił choinki; 
wie, co dzieje się z wronami, gdy nie chce im się latać; 
opowie dzieciom bajkę o kotku-knotku; zanuci kołysankę; 
zamyśli się nad losem ogórka; napisze wiersz o śnie psa 
(a pies śni o spadających z drzew kotletach...). Bo ma poeta 
słowa tajemnicze, którymi może spełnić każde z życzeń. 
Teksty Gałczyńskiego, pięknie zrymowane i plastycznie 
przedstawione, zachęcają dziecko do dalszych poszukiwań 
poezji. Ilustracje Wandy Orlińskiej, znanej ilustratorki 
książek dla najmłodszych, czynią tę książkę jeszcze bar-
dziej atrakcyjną.

ISBN 978-83-7993-102-6
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Siergiej Chwatow, Stanisław Szadyko
165 x 235 mm, oprawa twarda

Słownik zawiera kompletną leksykę specjalistyczną i pod-
stawową terminologię zawodową związaną z komunikacją 
biznesową w Polsce i Rosji w XXI wieku. Znajdziemy tu 
ponad 70.000 haseł z zakresu gospodarki i produkcji, han-
dlu, bankowości i finansów, marketingu, reklamy i public 
relations, zarządzania, giełd, ubezpieczeń, podatków i ceł, 
co w znacznej mierze ułatwi czytanie ze zrozumieniem tek-
stów specjalistycznych i publicystycznych, korespondencji 
handlowej i dokumentów biznesowych, a także udoskonali 
pracę tłumaczeniową.

ISBN 978-83-7993-104-0

Siergiej Chwatow, Stanisław Szadyko
165 x 235 mm, oprawa twarda

Niniejszy słownik jest adresowany do szerokiego kręgu 
osób, uczących się języka rosyjskiego na uniwersytetach, 
różnego typu uczelniach wyższych, w szkołach średnich 
i na różnego rodzaju kursach, a także do wszystkich, którzy 
posługują się specjalistycznym językiem rosyjskim w swo-
jej profesjonalnej działalności – wykładowców, lektorów 
i nauczycieli języków obcych, tłumaczy, dziennikarzy i in.

ISBN 978-83-7993-103-3
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105 x 148 mm; oprawa miękka

Seria zawiera najważniejsze słówka i zwroty przydatne 
w czasie podróży za granicę. Hotel, restauracja, sklep czy 
bank to miejsca, które z pewnością odwiedzisz, a dzięki se-
rii Komunikacja bez problemów z łatwością załatwisz tam 
każdą sprawę. Przejrzysty układ, kolorowe zdjęcia i mapka 
kraju ułatwią zapoznanie się z danym językiem. Każda wer-
sja językowa zawiera kompleksowe nagrania w formacie 
MP3 do ściągnięcia na stronie: www.rea-sj.pl.

ISBN 978-83-7993-111-8

ISBN 978-83-7993-114-9

ISBN 978-83-7993-116-3

ISBN 978-83-7993-113-2

ISBN 978-83-7993-112-5

ISBN 978-83-7993-115-6

Komunikacja  
bez problemów
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6 książeczek, 24 strony; 200 x 200 mm; oprawa miękka
cena za cały kuferek: 29,90 zł

Radość, zdziwienie, smutek, zachwyt... Kajtuś wciąż do-
wiaduje się nowych rzeczy o otaczającym go świecie. 

Kuferek pełen przygód to wygodna teczka z rączką do 
trzymania zawierająca sześć książeczek pełnych niespo-
dzianek i ciekawych odkryć!

• Kajtuś leci samolotem 
• Kajtuś karmi ptaszki 
• Kajtuś. Bez trzymanki
• Kajtuś chce pieska 
• Kajtuś. Cukierek albo psikus 
• Kajtuś znajduje kryjówkę

ISBN 978-83-7993-085-2 

Kuferek pełen przygód
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212 x 275 mm; 64 strony; oprawa miękka; cena: 14,90 zł

Ćwiczenia aktywizujące dla dzieci z kolorowymi naklejkami. 

Każda książeczka zawiera ponad 60 zabawnych zadań do 
wykonania razem z Kajtusiem: puszczanie baniek, taniec 
w deszczu czy zabawa w chowanego.

Bawiąc się dziecko uczy się czytać, pisać, liczyć, kolorować 
i logicznie myśleć.

ISBN 978-83-7993-079-1

212 x 275 mm; 64 strony; oprawa miękka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-080-7

Baw się i ucz!
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212 x 275 mm; 128 stron; oprawa miękka; cena: 19,90 zł

Książeczka do kolorowania z ilustracjami ze świata Kaj-
tusia. Każda strona zawiera kolorową ramkę i miejsce na 
podpis, dzięki czemu po oderwaniu powstanie prawdziwy 
obraz do powieszenia na ścianie. Dodatkowo w środku 
mnóstwo kolorowych naklejek do wykorzystania. 

Pokoloruj rysunek, oderwij stronę i zawieś na ścianie swo-
je dzieło!

Zawiera ponad 125 naklejek!

ISBN 978-83-7993-084-5

Mały artysta
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210 x 273 mm; 16 twardych stron; oprawa twarda; cena: 14,90 zł

Wesołe miasteczko, sklep z zabawkami, park wodny czy 
oceanarium to miejsca, które kryją wiele ciekawych szcze-
gółów! Kajtuś właśnie je poznaje.

Wyrusz z nim do tych miejsc, znajdź i policz określone 
przedmioty.

Książeczki zachęcają dzieci do zabawy w detektywa, po-
przez odnajdywanie określonych elementów na stronie, 
uczą liczyć od 1 do 10. 

ISBN 978-83-7993-081-4

210 x 273 mm; 16 twardych stron; oprawa twarda; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-082-1

Znajdź i policz
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195 x 160 mm; 24 strony, oprawa twarda z gąbką; cena: 19,90 zł

Seria książeczek z gąbką dla najmłodszych. Kajtuś pomaga 
swoim rówieśnikom w przeżywaniu najważniejszych chwil 
dzieciństwa!

 KSIĄŻECZKA ZE SZCZOTECZKĄ

zachęcająca dzieci do samodzielnego mycia zębów. 
Kajtuś lubi myć zęby, idzie mu to coraz lepiej. 
Przyłącz się do niego i myj zęby szczoteczką z jego 
imieniem!

ISBN 978-83-7993-078-4

Świat w oczach dziecka
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140 x 140 mm; 12 twardych stron; cena: 12,90 zł

Seria książeczek z uroczymi obrazkami dla najmłodszych 
dzieci, która uczy nowych słówek oraz ćwiczy spostrze-
gawczość. Poznaj Misia Krzysia i zobacz, co dzieje się 
w lesie, na wsi, na budowie i w mieście. Odszukaj elementy 
z górnego paska na obrazku. 

ISBN 978-83-7544-694-4

ISBN 978-83-7544-693-7 ISBN 978-83-7544-695-1

ISBN 978-83-7544-692-0

Miś Krzyś
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157 x 90 mm; 12 stron w formie harmonijki; cena: 7,90

Prezentujemy serię pięknie ilustrowanych i poręcznych 
książeczek z bajkami Ezopa. Dzięki ich uniwersalnemu 
przesłaniu dziecko może już od najmłodszych lat uczyć się 
podstawowych zasad, którymi powinno kierować się w ży-
ciu. Tekst bajek i harmonijkowa forma zostały dostosowa-
ne specjalnie do wieku najmłodszych czytelników.

ISBN 978-83-7993-060-9

ISBN 978-83-7993-061-6

ISBN 978-83-7993-063-0

ISBN 978-83-7993-065-4

ISBN 978-83-7993-062-3

ISBN 978-83-7993-064-7

Bajki Ezopa
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125 x 199 mm; oprawa twarda; cena: 15,90 zł

Klara i Star 
Star to najlepszy przyjaciel Klary, razem przeżyli wiele 
i wszystkiemu dali radę. Zawsze może na niego liczyć. 
Ale życie szykuje niespodzianki, czasem zbyt wiele naraz. 
Przed Klarą trudna decyzja...

ISBN 978–83–7993–077–7

Klara i tajemnica
Klara coraz bardziej przywiązuje się do swojego nowego 
konia Indry. Towarzyszy przyszywanej siostrze w jej suk-
cesach jeździeckich. Niestety w otoczeniu Klary następują 
też nieoczekiwane zmiany.

ISBN 978–83–7993–095–1ISBN 978–83–7993–094–4

Nowy koń Klary
Jak pogodzić się ze stratą kogoś bardzo ważnego? Jak ma 
dalej wyglądać życie? Jak w ogóle można kupić nowego 
przyjaciela? Myśli i uczucia targają Klarą. Poszukiwania 
nowego konia okażą się pełne niespodzianek...

Seria Klara 
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195 x 265 mm, 192 strony; oprawa twarda; cena: 34,90 zł

Bogato ilustrowany zbiór bajek z całego świata! Dzięki nim 
wkroczysz w świat pełen fantazji, magii i legend. Odkry-
jesz ciekawe tajemnice zwierząt i weźmiesz udział w wy-
prawach do najodleglejszych zakątków świata. Poznasz 
bajki opowiadające wesołe historie, bajki z morałem, przy-
godowe, pouczające i wzruszające... To tylko niewielka 
część tego, co cię czeka, gdy zagłębisz się w lekturę!

ISBN 978–83–7993–092–0

195 x 265 mm; 144 strony; oprawa twarda; cena: 24,90 zł

Masz w domu pieska? A może myślisz o tym, żeby mieć wła-
snego czworonoga, ale nie wiesz, jakiego wybrać? 
W tej książce znajdziesz: krótką charakterystykę najpo-
pularniejszych ras psów (wygląd psa, cechy charakteru);  
ciekawostki związane z pochodzeniem rasy; porady do-
tyczące sposobu karmienia, pielęgnacji i wychowania; 
zdjęcia uroczych szczeniaków i, dla porównania, dorosłych 
już psów.
Informacje zawarte w książce podpowiedzą Ci, jak postępo-
wać z pupilem, który już z Tobą mieszka, albo pomogą doko-
nać właściwego wyboru pieska i stworzyć warunki, w któ-
rych nowy członek rodziny będzie na pewno szczęśliwy.

ISBN 978–83–7993–093–7
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195 x 265 mm; 192 strony; oprawa twarda; cena: 34,90 zł

Od genialnego naukowca do światowej sławy artysty, od 
największego detektywa na świecie do międzygalaktycz-
nego terrorysty – Benedict Cumberbatch to wschodząca 
gwiazda, która znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym 
swojej kariery.
Lynette Porter pokazuje, jak trudno jest zachować rów-
nowagę w sytuacji, gdy jest się postrzeganym jako aktor 
i celebryta oraz wyjaśnia, dlaczego Benedict Cumberbatch 
wprost idealnie nadaje się na odtwórcę jednego z naj-
słynniejszych bohaterów kultury masowej – Sherlocka 
Holmesa, i co sprawiło, że to dzięki tej roli zdobył światową 
sławę.

ISBN 978–83–7993–092–0

140 x 215 mm; 256 stron; oprawa miękka; 19,90 zł

Książka stanowi zbiór opowiadań i wierszy o Sherlocku 
Holmesie napisanych przez jego fanów z całego świata 
w ramach wsparcia akcji „Ocalić Undershaw”.

Tantiemy ze sprzedaży książki są przekazywane organizacji 
UPT w celu zachowania tego wspaniałego domu dla 
przyszłych pokoleń miłośników Sherlocka Holmesa, 
twórczości sir Arthura Conana Doyle’a i literatury w ogóle. 
Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie 
internetowej www.saveundershaw.com.

ISBN 978-83-7993-044-9



NOWOŚCI 2014

NOWOŚCI 2014

1616

200 x 270 mm; 1040 stron; oprawa twarda; cena: 99,00 zł

Kolekcjonerskie wydanie wszystkich baśni i legend spisa-
nych i opracowanych przez braci Grimm, opatrzone piękny-
mi się XIX-wiecznymi rycinami.

„Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka” 
czy „Śpiąca Królewna” to tylko najbardziej znane z ponad 
200 tytułów, które zostały zebrane w niniejszym tomie. Po-
nadczasowe dylematy i uniwersalne wartości sprawiają, że 
baśnie wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem 
na całym świecie.

ISBN 978–83–7993–029–6
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152 x 215 mm; 496 stron; oprawa miękka; cena: 79,00 zł

Poradnik elektrotechnika zawiera aktualne zagadnienia 
z zakresu teorii obwodów, dokumentacji technicznej, po-
miarów, instalacji elektrycznych, bezpieczeństwa pracy, 
układów zasilania, systemów informatycznych i komunika-
cyjnych, systemów automatyki i napędów, sterowania i re-
gulacji, materiałów i połączeń oraz ochrony środowiska. 
Książka jest cennym źródłem informacji dla specjalistów 
z innych dziedzin, a także dla uczniów, studentów i inżynie-
rów specjalizujących się w dziedzinie elektroniki.
Bogata i atrakcyjna szata graficzna, składająca się z ko-
lorowych ilustracji, rysunków, wykresów i tabel, ułatwia 
odnajdywanie poszukiwanych informacji.

ISBN 978–83–7993–096–8
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DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Marie Louise Rudolfsson
format: 140 x 250 mm; oprawa twarda; cena: 15,90 zł

Seria przygód sympatycznego kucyka o imieniu Białek jest 
dedykowana szczególnie tym dzieciom, które właśnie uczą 
się czytać. Wciągająca fabuła, celowo dobrana wielkość 
liter, przejrzysta konstrukcja zdań – to wszystko wzmacnia 
koncentrację i pozwala uniknąć znużenia towarzyszącego 
dzieciom rozpoczynającym samodzielne czytanie. Seria 
składa się z 19 książeczek.

Seria Białek – kucyk z Gotlandii 



BESTSELLERY 1919

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Seria Klara 

Marie Louise Rudolfsson
125 x 199 mm; oprawa twarda; cena: 15,90 zł

Pełna ciepła i humoru opowieść o trzynastoletniej Klarze, 
miłośniczce koni. Śledzimy losy dziewczynki począwszy 
od jej pierwszej lekcji jazdy konnej, poprzez późniejsze 
doświadczenia z własnym koniem, jak i problemy rodzinne, 
zmianę szkoły oraz relacje z nowymi przyjaciółmi.

Do tej pory ukazało się 15 tytułów w serii.



BESTSELLERY2020

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

T. Dahlke
210 x 240 mm; stron: 256; oprawa miękka; cena: 29,90 zł

Jeśli na co dzień brakuje Ci pomysłu, w co się bawić, ta 
książka jest dla Ciebie! Znajdziesz tu inspiracje do zabawy 
na każdy dzień i każdą porę roku. Zapraszamy do zabawy 
w Latające spodki, Statki ahoj i Przez pajęczą sieć!
Znajdziesz tu przejrzysty podział gier według okazji, 
materiałów i tematów; gry indywidualne i zespołowe; 
zabawy dostosowane dla dzieci w różnym wieku; ponad 
400 śmiesznych, przejrzystych ilustracji.

ISBN 978–83–7993–020–3

Anita van Saan
210 x 240 mm; stron: 256; oprawa miękka; cena: 29,90 zł

365 pomysłów na majsterkowanie nie daje nudzie żadnych 
szans, nawet w deszczowe dni oraz zimowe wieczory. Po-
mysły powstały przy udziale mam, nauczycieli, opiekunek 
i dzieci w wieku szkolnym. Życzymy powodzenia w kroje-
niu, szyciu, klejeniu, malowaniu i ugniataniu!
Znajdziesz tu instrukcje majsterkowania na każdą porę 
roku i na każdą okazję zróżnicowane pod względem trud-
ności; reguły bezpiecznego majsterkowania; wspaniałe 
pomysły na prezenty.

ISBN 978–83–7993–022–7
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DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Almuth Bartl
110 x 130 mm; stron: 496; oprawa twarda; cena: 24,90 zł

Koniec z nudą! Ta książka jest prawdziwą skarbnicą roz-
rywki! Znajdziesz tu zabawę na każdą okazję: deszczowe 
dni, długie podróże samochodem, samotne wieczory. 
Bawić się można wszystkim i w każdej sytuacji, wystarczy 
tylko odrobina wyobraźni.

ISBN 978–83–7993–016–6

Anita van Saan
210 x 240 mm; stron: 256; oprawa miękka; cena: 29,90 zł

Ta książka pomoże Wam poznać tajemnice otaczającego 
świata i odkryć zagadkowe zjawiska. Dlaczego rośliny 
rosną? Jak za pomocą cytryny zapalić żarówkę? Dlaczego 
powstaje wiatr, grad, piorun i grzmot? Jak zdobyć wodę na 
pustyni? Dlaczego detektyw zbiera odciski palców? 
Znajdziecie tu 365 super ciekawych doświadczeń na każdą 
porę roku; eksperymenty możliwe do przeprowadzenia bez 
większego przygotowania z łatwo dostępnych materiałów; 
ciekawostki dla bardziej wnikliwych; ponad 400 pomoc-
nych i zabawnych ilustracji.

ISBN 978–83–7993–021–0



BESTSELLERY2222

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

220 x 290 mm; 184 strony; oprawa twarda; cena: 34,90 zł

Czy wiesz, że Biblia jest księgą, którą przeczytało naj-
więcej osób na świecie? Została ona przetłumaczona na 
wszystkie języki i co roku jest sprzedawana w milionach 
egzemplarzy na całej kuli ziemskiej! Jednak przede wszyst-
kim jest to święta księga chrześcijan, która opisuje ich 
historię od samego początku i opowiada o wielkiej miłości 
Boga do ludzi i do świata, który stworzył.

ISBN 978–83–7544–358–5

240 x 280 mm; 196 stron; oprawa twarda; cena: 34,90 zł

Najważniejsze historie ze Starego i Nowego Testamentu, 
przypowieści i cuda Jezusa opowiedziane w jasny i prosty 
sposób oraz zilustrowane pięknymi rysunkami i wyjątko-
wymi fotografiami.

ISBN 978–83–7544–427–8



BESTSELLERY 2323

LITERATURA

Adam Mickiewicz
245 x 335 mm; stron: 296; oprawa twarda; cena: 78,00 zł

Luksusowe wydanie w twardej, stylizowanej oprawie imi-
tującej płótno, ze złoconymi brzegami stron, zawierające 
ilustracje według E. M. Andriollego w kolorze sepii. Re-
print przedwojennego lwowskiego wydania, które ukazało 
się nakładem księgarni F. H. Richtera.

ISBN 978–83–7993–017–3

Sir Arthur Conan Doyle
200 x 270 mm; stron: 1124; oprawa twarda; cena: 59,90 zł

Jedyne w Polsce wydanie zawierające wszystkie opo-
wiadania i nowele Arthura Conan Doyle’a o detektywie 
wszech czasów!
Sherlock Holmes, najbardziej znany bohater książek sir 
Arthura Conan Doyle’a, został opisany tak wnikliwie, iż 
przez długie lata wielu czytelników uważało, że żył on 
naprawdę, lub pragnęło, aby tak było. Sam autor przyzna-
wał, że Holmes był częściowo wzorowany na faktycznie 
istniejącej osobie, doktorze medycyny sądowej Josephie 
Bellu, mentorze pisarza i jego opiekunie podczas studiów 
w Edynburgu. Bell był postępowym chirurgiem i słynął 
z dedukcyjnego rozumowania i słynął z dedukcyjnego ro-
zumowania.

ISBN 978–83–7993–001–2



BESTSELLERY2424

JĘZYKI OBCE

145 x 208 mm; oprawa miękka; cena: 29,90

DLA POCZĄTKUJĄCYCH
I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Publikacje stanowią doskonałą pomoc zarówno dla tych, 
którzy dopiero zaczynają naukę, jak i dla tych, którzy po-
rządkują zdobytą już wiedzę o języku obcym. Każda wersja 
zawiera omówienie podstaw gramatyki, czasy i czasowni-
ki, słownik ogólny i słownik tematyczny, idiomy oraz pod-
stawy konwersacji. Dwujęzyczne nagrania wszystkich wy-
rażeń znajdują się na stronie internetowej: www.rea-sj.pl.

ISBN 978-83-7993-009-8

ISBN 978-83-7993-010-4

ISBN 978-83-7993-013-5

ISBN 978-83-7993-011-1

ISBN 978-83-7993-012-8

ISBN 978-83-7993-014-2



BESTSELLERY 2525

JĘZYKI OBCE

Stanisław Domagalski
130 x 195 mm; stron: 1800; oprawa twarda; cena: 149 zł

Słownik zawiera około 200 000 wyrażeń, w tym 80 000 
polskich i ukraińskich terminów zgrupowanych w artyku-
łach słownikowych, według zasady systemu gniazdowego. 
Prezentuje bogatą leksykę, dodatkowo poszerzoną o za-
gadnienia ekonomiki i biznesu, z uwzględnieniem nowych 
słów i terminów związanych z realiami i funkcjonowaniem 
Unii Europejskiej. Służy pomocą przy lekturze polskiej 
i ukraińskiej literatury fachowej oraz w opracowywaniu 
tekstów z zakresu: ekonomiki, gospodarki, handlu, finan-
sów, bankowości, informatyki i dziedzin pokrewnych.

ISBN 978–83–7993–042–5

157 x 223 mm; stron: 1800; oprawa twarda; cena: 160 zł

Najbardziej aktualna i współczesna pomoc na polskim ryn-
ku leksykograficznym. Słownik zawiera około 300 000 tys. 
wyrazów hasłowych, wyrażeń i zwrotów, stanowiących 
zbiór rosyjskiego i polskiego słownictwa początku XXI wie-
ku. Prezentuje leksykę związaną z różnorodnymi strefami 
działalności człowieka, m.in. polityką, religią, biznesem, 
informatyką, handlem, życiem społeczno-kulturalnym. 
Podaje wszystkie podstawowe informację o Rosji i Unii 
Europejskiej.

ISBN 978–83–7993–041–8



BESTSELLERY2626

JĘZYKI OBCE

120 x 120 mm; stron: 96; oprawa miękka; cena: 14,90 zł

Wesołe karteczki to poręczna książeczka ze słówkami 
i wyrażeniami angielskimi zilustrowana śmiesznymi ob-
razkami przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym. Dzięki prostym ćwiczeniom dziecko uczy się 
oraz utrwala podstawowe zwroty angielskie. 

ISBN 978–83–7544–619–7

120 x 120 mm; stron: 96; oprawa miękka; cena: 14,90 zł

Jest to doskonała forma nauki poprzez zabawę. 
Dziecko poznaje nowe słówka, a przy okazji 
świetnie się bawi.

ISBN 978–83–7544–620–3



BESTSELLERY 2727

PORADNIKI

Hanna Grykałowska
235 x 225 mm; stron: 64; oprawa miękka; cena: 10,90 zł

Przedstawiamy Państwu kilkadziesiąt interesujących 
propozycji na niezwykle smaczne, łatwe w przygotowaniu 
z powszechnie dostępnych składników, zdrowe i oryginal-
ne w smaku zupy, nie pomijając oczywiście przepisów na 
lubiane zupy tradycyjne.

ISBN 978–83–7993–051–7

Halina Mamok 
235 x 225 mm; stron: 64; oprawa miękka; cena: 10,90 zł

Własnoręcznie wypielęgnowane trunki mogą cieszyć do-
mowników i gości oraz stać się niebanalnym prezentem. 
Znajdziemy tu przepisy na różnego rodzaju nalewki, np. 
miętówkę, jałowcówkę czy miodówkę wrzosową, podzie-
lone na cztery pory roku według dostępności potrzebnych 
składników oraz dekalog” nalewkowicza”.

ISBN 978–83–7993–054–8

Seria z Oliwką



BESTSELLERY2828

PORADNIKI

Bernhard Gahm
170 x 235 mm; stron: 128; oprawa twarda; cena: 22,90 zł

Poradnik, z którego dowiesz się jak uwędzić lub upiec 
mięso. W książce doświadczony masarz opisuje, jak solić, 
peklować, suszyć, wędzić i gotować szynki, boczek, że-
berka, wędzonkę, schab, golonkę, łopatkę i wiele innych 
smakołyków. Prezentacja na CD: „Domowy wyrób kiełbas”

ISBN 978–83–7993–006–7

Hanna Szymanderska
165 x 235 mm; stron: 648; oprawa miękka; cena: 19,90 zł

Kuchnia polska Hanny Szymanderskiej zawiera wiedzę 
o naszej wspaniałej kuchni: dawnej i współczesnej, „ofi-
cjalnej” i regionalnej, środkowopolskiej oraz kresowej, 
treść przepisów urozmaicają ciekawostki z historii polskiej 
sztuki kulinarnej.

ISBN 978–83–7544–491–9



BESTSELLERY 2929

PORADNIKI

Christine Schneider, Maurice Gliem
format: 128 x 190 mm; stron: 128; oprawa miękka; cena: 16,90 zł

Krok po kroku nauczymy Cię, jak rozpoznawać poszcze-
gólne gatunki grzybów oraz warunki, w których rosną 
najchętniej. Poznasz także sposób ich zbierania i prze-
chowywania na czas podróży. Poradnik został dodatkowo 
wzbogacony o pyszne przepisy na potrawy z grzybów.

ISBN 978–83–7544–290–8

Burkhard Bohne, Renate i Fridhelm Volk, Renate Dittus-Bär
150 x 215 mm; stron: 256; oprawa miękka; cena: 29,90 zł

Z tego poradnika dowiesz się, na czym polega uprawa ziół 
oraz ich pielęgnacja, poznasz zioła lecznicze, np. na wą-
trobę, na włosy, na trądzik, a także zioła oczyszczające, 
odchudzające i do kąpieli. Przedstawiono tu także prze-
pisy na zdrowe potrawy: pyszne zupy, surówki i sałatki, 
przekąski, potrawy mięsne, rybne, a do tego gorące i zim-
ne sosy oraz desery.

ISBN 978–83–7993–015–9



BESTSELLERY3030

PORADNIKI

215 x 287 mm; stron: 344; oprawa miękka; cena: 39,90 zł

W książce szeroko i wyczerpująco omówiono wszystkie 
ważne zagadnienia związane z ciążą, porodem i pielęgna-
cją małego dziecka w okresie pierwszych trzech lat życia. 
Jak rozpoznać, że zbliża się poród? Kiedy można wyjść z no-
worodkiem na pierwszy spacer? Jak często należy kąpać 
dziecko? Które zabawy pobudzają rozwój malca? Jakie są 
objawy chorób zakaźnych?

ISBN 978–83–7993–034–0

Eli Goldberg
140 x 210 mm; stron: 1070; oprawa miękka; cena: 34,90 zł

Sennik jest owocem 6 lat pracy, podczas których Autor 
zgłębił wiele tekstów źródłowych zajmujących się inter-
pretacją snów, m.in. Biblię, teorie Freuda i Junga. W prze-
ciwieństwie do innych publikacji w niniejszej starano się 
rozwijać wyjaśnienia znaczenia poszczególnych snów. Tak 
więc hasła główne zawierają również podhasła będące 
istną kopalnią informacji.

ISBN 978–83–7544–274–8



BESTSELLERY 3131

PORADNIKI

Wilhelm Gutmayer, Hans Stickler, Heinz Lenger, Walter Kalinka
210 x 275 mm; stron: 248; oprawa twarda; cena: 60 zł

Tajniki mistrzów obsługi kelnerskiej w jednym tomie. 
W książce znajdziemy standardy świadczenia usług kel-
nerskich dotyczące: tranżerowania, filetowania, flambiro-
wania, marynowania, nakrywania do stołu, podawania 
serów, przygotowania kawy oraz bezpośredniego kontaktu 
z klientem. Dzięki zasadom zawartym w podręczniku każdy 
pracownik obsługi kelnerskiej osiągnie wyższy stopień 
wtajemniczenia.

ISBN 978–83–7544–596–1

205 x 295 mm; stron: 672 + tablice barwne; oprawa twarda; 
cena: 165,00 zł

Pozycja obejmuje wszystkie dziedziny świata kulinarnego: 
od towaroznawstwa po praktyczne przepisy kulinarne. 
Książka została opracowana w części teoretycznej przez 
najwybitniejszych specjalistów-naukowców, a w dziale 
przepisów kulinarnych przez znakomitych praktyków (sze-
fów kuchni).

ISBN ISBN 978–83–7544–478–0



BESTSELLERY3232

PORADNIKI

165 x 235 mm; stron: 160; oprawa miękka; cena: 32,00 zł

Omówiono tu metodę spawania łukowego elektrodami 
wolframowymi w osłonie gazów obojętnych, w skrócie na-
zywaną metodą TIG. Scharakteryzowano łuk spawalniczy 
i zastosowanie tego łuku do spawania elektrodami nieto-
pliwymi oraz proces spawania metodą TIG, a także zasady 
doboru parametrów spawania.

ISBN 978–83–7993–003–6

165 x 235 mm; stron: 144; oprawa miękka; cena: 24,90 zł

Książka przeznaczona dla słuchaczy kursów spawania 
w osłonie gazów metodami MAG i MIG a także dla per-
sonelu nadzorującego prace spawalnicze. Podręcznik 
zawiera niezbędne zagadnienia dotyczące procesów spa-
walniczych w osłonie gazów oraz przybliża nowatorskie 
rozwiązania, które znalazły zastosowanie w wytwarza-
nych urządzeniach.

ISBN 978–83–7993–002–9



BESTSELLERY 3333

PORADNIKI

165 x 235 mm; stron: 136; oprawa miękka; cena: 29,90 zł

Książka uwzględnia najważniejsze zagadnienia dotyczące 
procesów spawania gazowego, a także ręcznego cięcia 
i żłobienia metali palnikiem gazowym. Zawiera niezbęd-
ne wiadomości o materiałach spawanych i urządzeniach 
spawalniczych do spawania gazowego oraz eksploatacji 
tych urządzeń. Omówiono sposoby przygotowania złączy 
z blach i rur, podano charakterystykę procesów techno-
logicznych spawania, cięcia i żłobienia gazowego według 
instrukcji /WPS/.

ISBN 978–83–7993–005–0

165 x 235 mm; stron: 236; oprawa miękka; cena: 32,00 zł

Nowoczesna publikacja adresowana do spawaczy i perso-
nelu nadzoru spawalniczego. Jest to książka dla prakty-
ków. Wytwórcom konstrukcji spawanych oraz uczestnikom 
kursów spawalniczych w przystępny sposób podaje aktu-
alną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień spawal-
nictwa. Książka zawiera liczne ilustracje, wykresy i tabele 
oraz uwzględnia normy europejskie.

ISBN 978–83–7993–004–3



BESTSELLERY3434

PORADNIKI

152 x 215 mm; stron: 504; oprawa miękka; cena: 79,00 zł

Kompendium wiedzy dla uczniów kształcących się w zawo-
dzie mechatronik oraz studentów i inżynierów specjalizu-
jących się w tej dziedzinie. Materiał dzieli się na następu-
jące części: matematyka, fizyka techniczna, komunikacja 
techniczna, chemia, materiały, wytwarzanie, elementy 
konstrukcyjne, pomiary, sterowanie, regulacja, instalacje 
i napędy elektryczne, systemy mechatroniczne, technika 
cyfrowa, technika informatyczna, technika łączenia, inży-
nieria środowiska, przedsiębiorstwo i jego otoczenie.

ISBN: 978–83–7544–589–3

152 x 215 mm; stron: 422 + wkładka ze wzorami str. 48; 
oprawa miękka; cena: 79,00 zł

Poradnik mechanika w bardzo zwartej i przejrzystej formie 
przedstawia niezbędne dane, jakich potrzebuje konstruk-
tor, technolog i mechanik zajmujący się budową maszyn 
i urządzeń. Jest cennym źródłem informacji również dla 
uczniów i studentów. Bogata i atrakcyjna szata graficzna, 
składająca się z kolorowych ilustracji, rysunków, wykre-
sów i tabel, ułatwia odnajdywanie potrzebnych treści. Do 
książki dołączona jest wkładka ze wzorami.

ISBN: 978–83–7993–018–0



W STAŁEJ OFERCIE / DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 3535nowośćnowość

ISBN 978-83-7993-086-9

Nicole Nadeau
format: 195 x 160 mm; stron: 24; 

oprawa gąbka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-090-6

Christine L’Heureux
format: 195 x 160 mm; stron: 24; 

oprawa gąbka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-088-3

Nicole Nadeau
format: 195 x 160 mm; stron: 24; 

oprawa gąbka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-087-6

Nicole Nadeau
format: 195 x 160 mm; stron: 24; 

oprawa gąbka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-078-4

Sarah Margaret Johanson
format: 195 x 160 mm; stron: 24; 

oprawa gąbka; cena: 19,90 zł

ISBN 978-83-7993-091-3

Joceline Sanschagrin
format: 195 x 160 mm; stron: 24; 

oprawa gąbka; cena: 14,50 zł

ISBN 978-83-7993-089-0

Christine L’Heureux, Gisèle Légoré
format: 195 x 160 mm; stron: 24; 

oprawa gąbka; cena: 14,90 zł

I MŁODZIEŻYDLA DZIECI

ISBN 978-83-7993-085-2

praca zbiorowa
format: 200 x 200 mm; 6 x 24 strony; 

oprawa miękka; cena: 29,90 zł



W STAŁEJ OFERCIE / DLA DZIECI I MŁODZIEŻY3636 nowośćnowość

ISBN 978-83-7544-229-8

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-228-1

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-219-9

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-221-2

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-188-8

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-177-2

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-420-9

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-187-1

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-220-5

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-419-3

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-178-9

Marion Johnson
format: 200 x 200 mm; stron: 24; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-179-6

Sarah Margaret Johanson
format: 202 x 202 mm; stron: 24; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł



W STAŁEJ OFERCIE / DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 3737nowośćnowość

ISBN 978-83-7993-084-5

Anne Paradis
format: 212 x 275 mm; stron: 128; 

oprawa miękka; cena: 19,90 zł

ISBN 978-83-7544-330-1

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-329-5

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-308-0

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-309-7

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-307-3

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-328-8

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-417-9

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-414-8

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-037-9

format: 200 x 200 mm; stron: 24; 
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-411-7

format: 210 x 273 mm; stron: 32; 
oprawa twarda; cena: 19,90 zł

ISBN 978-83-7544-410-0

format: 210 x 273 mm; stron: 32; 
oprawa twarda; cena: 19,90 zł



W STAŁEJ OFERCIE / DLA DZIECI I MŁODZIEŻY3838 nowośćnowość

ISBN 978-83-7993-082-1

Anne Paradis
format: 210 x 273 mm; stron: 16; 

oprawa twarda; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-081-4

Anne Paradis
format: 210 x 273 mm; stron: 16; 

oprawa twarda; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-080-7

praca zbiorowa
format: 122 x 275 mm; stron: 64; 

oprawa miękka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-079-1

praca zbiorowa
format: 122 x 275 mm; stron: 64; 

oprawa miękka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-068-5

Jeannine Beaulieu
format: 212 x 275 mm; stron: 24; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-069-2

Jeannine Beaulieu
format: 212 x 275 mm; stron: 24; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-067-8

Jeannine Beaulieu
format: 212 x 275 mm; stron: 24; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-066-1

Jeannine Beaulieu
format: 212 x 275 mm; stron: 24; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-075-3

Louise Gareau
format: 212 x 275 mm; stron: 24; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-073-9

Louise Gareau
format: 212 x 275 mm; stron: 24; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-076-0

Patrice Myette
format: 212 x 275 mm; stron: 24; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-074-6

Louise Gareau
format: 212 x 275 mm; stron: 24; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł



W STAŁEJ OFERCIE / DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 3939nowośćnowość

ISBN 978-83-7993-065-4

oprac.: Julia Konkołowicz-Pniewska
format: 157 x 90 mm; stron: 12; 

oprawa twardych stron; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7993-061-6

oprac. Julia Konkołowicz-Pniewska
format: 157 x 90 mm; stron: 12; 

oprawa twardych stron; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7544-612-8

praca zbiorowa
format: 90 x 160 mm; stron: 12; 

oprawa twarda; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7544-691-3

praca zbiorowa
format: 90 x 160 mm; stron: 12; 

oprawa twarda; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7544-689-0

praca zbiorowa
format: 90 x 160 mm; stron: 12; 

oprawa twarda; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7544-690-6

praca zbiorowa
format: 90 x 160 mm; stron: 12; 

oprawa twarda; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7544-614-2

praca zbiorowa
format: 90 x 160 mm; stron: 12; 

oprawa twarda; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7544-613-5

praca zbiorowa
format: 90 x 160 mm; stron: 12; 

oprawa twarda; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7544-692-0

Antonín Šplíchal
format: 140 x 140 mm; stron: 12; 

oprawa twarda; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-694-4

Antonín Šplíchal
format: 140 x 140 mm; stron: 12; 

oprawa twarda; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-695-1

Antonín Šplíchal
format: 140 x 140 mm; stron: 12; 

oprawa twarda; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-693-7

Antonín Šplíchal
format: 140 x 140 mm; stron: 12; 

oprawa twarda; cena: 12,90 zł
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ISBN 978-83-7993-062-3

oprac.: Julia Konkołowicz-Pniewska
format: 157 x 90 mm; stron: 12; 

oprawa twardych stron; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7993-064-7

oprac.: Julia Konkołowicz-Pniewska
format: 157 x 90 mm; stron: 12; 

oprawa twardych stron; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7993-063-0

oprac.: Julia Konkołowicz-Pniewska
format: 157 x 90 mm; stron: 12; 

oprawa twardych stron; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7993-060-9

oprac.: Julia Konkołowicz-Pniewska
format: 157 x 90 mm; stron: 12; 

oprawa twardych stron; cena: 7,90 zł

ISBN 978-83-7544-199-4

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 96; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-198-7

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 96; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-134-5

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 88; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7993-025-8

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 96; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7993-024-1

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 96; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7993-023-4

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 96; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-052-2

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 96; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-051-5

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 96; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł
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ISBN 978-83-7544-294-6

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 84; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-202-1

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 92; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-201-4

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 92; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-200-7

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 96; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-573-2

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 44; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-572-5

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 72; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-571-8

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 76; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-396-7

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 64; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-395-0

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 64; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-295-3

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 80; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-296-0

Marie Louise Rudolfsson
format: 140x205 mm; stron: 80; 
oprawa twarda; cena: 15,90 zł
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ISBN 978-83-7544-326-4

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 136; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-325-7

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 136; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7993-027-2

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 126; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-314-1

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 160; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7993-000-5

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 125; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-401-8

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 136; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-400-1

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 123; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-399-8

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 140; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-398-1

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 140; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-397-4

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 128; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7993-028-9

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 168; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł
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ISBN 978-83-7993-093-7

praca zbiorowa
format: 195 x 265 mm; stron: 144; 

oprawa twarda; cena: 24,90 zł

ISBN 978-83-7993-092-0

praca zbiorowa
format: 195 x 265 mm; stron: 192; 

oprawa twarda; cena: 34,90 zł

ISBN 978-83-7993-095-1

Pia Hagmar
format: 125 x 100 mm; stron: 126; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7993-094-4

Pia Hagmar
format: 125 x 100 mm; stron: 130; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7544-358-5

adaptacja: G. Dosimont, D. Ferir
format: 220 x 290 mm; stron: 184; 

oprawa twarda; cena: 34,90 zł

ISBN 978-83-7544-427-8

adaptacja: Jose Moran
format: 240 x 280 mm; stron: 196; 

oprawa twarda; cena: 34,90 zł

ISBN 978-83-7993-077-7

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 136; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7993-026-5

Pia Hagmar
format: 125 x 190 mm; stron: 126; 

oprawa twarda; cena: 15,90 zł

ISBN 978-83-7993-016-6

Almuth Bartl
format: 110 x 130 mm; stron: 496; 

oprawa twarda; cena: 24,90 zł
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ISBN 978-83-7544-581-7

praca zbiorowa
format: 210 x 285 mm; stron: 72; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-583-1

praca zbiorowa
format: 210 x 285 mm; stron: 68; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-584-8

praca zbiorowa
format: 210 x 285 mm; stron: 72; 

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-632-6

praca zbiorowa
format: 200 x 270 mm; stron: 144; 

oprawa twarda; cena: 34,90 zł

ISBN 978-83-7141-519-7

Anita van Saan
format: 155 x 155 mm; stron: 144; 

oprawa miękka; cena: ??,?? zł

ISBN 978-83-7993-020-3

Tom Dahlke
format: 210x240 mm; stron: 256; 

oprawa miękka; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7993-022-7

Anita van Saan
format: 210 x 240 mm; stron: 256; 

oprawa miękka; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7993-021-0

Anita van Saan
format: 210 x 240 mm; stron: 256; 

oprawa miękka; cena: 29,90 zł
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ISBN 978-83-7993-017-3

Adam Mickiewicz 
format: 245 x 335 mm; stron: 296 

oprawa twarda; cena: 78,00 zł

ISBN 978-83-7993-057-9

Michaił Bułhakow 
format: 135 x 205 mm; stron: 456 

oprawa twarda; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7993-044-9

praca zbiorowa 
format: 140 x 215 mm; stron: 256 

oprawa miękka; cena: 19,90 zł

ISBN 978-83-7993-045-6

Lynnette Porter 
format: 145 x 215 mm; stron: 256 

oprawa twarda; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7993-001-2

Sir Arthur Conan Doyle 
format: 200 x 270 mm; stron: 1124 

oprawa twarda; cena: 59,90 zł

ISBN 978-83-7993-029-6

W.K. Grimm i J.L.K. Grimm 
format: 200 x 270 mm; stron: 1040 

oprawa twarda; cena: 99,00 zł

LITERATURA
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ISBN 978-83-7993-010-4

praca zbiorowa
format:   145 x 208 mm; stron: 608;

oprawa miękka; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7993-009-8

format: 145 x 208 mm; stron: 672;
oprawa miękka; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7993-049-4

format: 90 x 125 mm; stron: 320;
oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-048-7

Jana Navrátilová
format: 90 x 125 mm; stron: 320;

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-047-0

Jaroslava Volčiková
format: 90 x 125 mm; stron: 320;

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-039-5

Jana Navrátilová
format: 90 x 125 mm; stron: 320;

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-038-8

Pavlina Vaňková
format: 90 x 125 mm; stron: 320;

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-037-1

Martina Kutalová
format: 90 x 125 mm; stron: 320;

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

JĘZYKI OBCE
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ISBN 978-83-7141-935-5

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 34;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-600-5

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

MP3

ISBN 978-83-7141-934-8

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-599-2

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

MP3

ISBN 978-83-7544-598-5

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

MP3

ISBN 978-83-7141-840-2

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7993-030-2

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

MP3

ISBN 978-83-7993-011-1

praca zbiorowa
format: 145 x 208 mm; stron: 624;

oprawa miękka; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7993-014-2

Danuta Samek
format: 145 x 208 mm; stron: 448;

oprawa miękka; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7993-013-5

praca zbiorowa
format: 145 x 208 mm; stron: 552;

oprawa miękka; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7993-012-8

praca zbiorowa
format: 145 x 208 mm; stron: 504;

oprawa miękka; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7993-031-9

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 34;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

MP3
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ISBN 978-83-7141-318-6

Kinga Sabik
format: 98 x 150 mm; stron: 257;

oprawa miękka; cena: 17,50 zł

ISBN 978-83-7141-311-7

Andrzej Pawlik
format: 98 x 150 mm; stron: 312;

oprawa miękka; cena: 17,50 zł

ISBN 978-83-7141-375-0

Ł. Bednarczuk-Kravić, M. Koržinek
format: 98 x 150 mm; stron: 304;

oprawa miękka; cena: 17,50 zł

ISBN 978-83-7141-485-4

opracowanie: Danuta Samek
format: 98 x 150 mm; stron: 136;

oprawa miękka; cena: 17,50 zł

ISBN 978-83-7141-223-3

Małgorzata Głogowska, Alan Cook
format: 98 x 150 mm; stron: 348;

oprawa miękka; cena: 17,50 zł

ISBN 978-83-7141-841-9

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7141-940-9

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-603-6

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

MP3

ISBN 978-83-7141-843-3

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-602-9

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

MP3

ISBN 978-83-7544-604-3

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

MP3

ISBN 978-83-7544-601-2

praca zbiorowa
format: 125 x 150 mm; stron: 32;

oprawa spirala; cena: 9,90 zł

MP3
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ISBN 978-83-7544-017-1

praca zbiorowa
format: 128 x 180 mm; stron: 440;

oprawa miękka; cena: 45,00 zł

ISBN 978-83-7544-030-0

praca zbiorowa
format: 128 x 180 mm; stron: 440;

oprawa miękka; cena: 39,50 zł

ISBN 978-83-7544-032-4

praca zbiorowa
format: 128 x 180 mm; stron: 440;

oprawa miękka; cena: 39,50 zł

ISBN 978-83-7544-020-1

praca zbiorowa
format: 128 x 180 mm; stron: 440;

oprawa miękka; cena: 45,00 zł

ISBN 978-83-7993-055-5

praca zbiorowa
format: 128 x 180 mm; stron: 440;

oprawa miękka; cena: 39,50 zł

ISBN 978-83-7141-271-4

Hanna Borkowska
format: 98 x 150 mm; stron: 282;

oprawa miękka; cena: 17,50 zł

ISBN 978-83-7141-786-3

Milena Hadryan
format: 98 x 150 mm; stron: 384;

oprawa miękka; cena: 17,50 zł

ISBN 978-83-7141-464-0

Danuta Samek
format: 98 x 150 mm; stron: 272;

oprawa miękka; cena: 17,50 zł

ISBN 978-83-7141-537-1

Agnieszka Dideńko
format: 98 x 150 mm; stron: 320;

oprawa miękka; cena: 17,50 zł

ISBN 978-83-7141-361-2

Ingeborga Borysiuk
format: 98 x 150 mm; stron: 348;

oprawa miękka; cena: 17,50 zł

ISBN 978-83-7141-588-3

praca zbiorowa
format: 125 x 180 mm; stron: 440;

oprawa miękka; cena: 35 zł

ISBN 978-83-7141-446-6

praca zbiorowa
format: 125 x 180 mm; stron: 440;

oprawa miękka; cena: 35 zł
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ISBN 978-83-7993-042-5

Stanisław Domagalski
format: 130 x 195 mm; stron: 1800;

oprawa twarda; cena: 149 zł

ISBN 978-83-7993-041-8

praca zbiorowa
format: 157 x 223 mm; stron: 1800;

oprawa twarda; cena: 160 zł

ISBN 978-83-7141-552-7

praca zbiorowa
format: 128 x 204 mm; stron: 1348;

oprawa twarda; cena: 220 zł

ISBN 978-83-7141-839-6

praca zbiorowa
format: 128 x 204 mm; stron: 1664;

oprawa twarda; cena: 220 zł

ISBN 978-83-7544-387-5

praca zbiorowa
format: 165 x 235 mm; stron: 580;

oprawa twarda; cena: 150 zł

ISBN 978-83-7544-388-2

praca zbiorowa
format: 165 x 235 mm; stron: 596;

oprawa twarda; cena: 150 zł

ISBN 978-83-7993-040-1

Tadeusz Weroniecki
format: 165 x 235 mm; stron: 588;

oprawa twarda; cena: 150 zł

ISBN 978-83-7544-350-9

Tadeusz Weroniecki
format: 165 x 235 mm; stron: 596;

oprawa twarda; cena: 150 zł

ISBN 978-83-7544-432-2

praca zbiorowa
format: 130 x 195 mm; stron: 944;

oprawa twarda; cena: 44,90 zł

ISBN 978-83-7141-920-1

praca zbiorowa
format: 130 x 195 mm; stron: 944;

oprawa twarda; cena: 44,90 zł

ISBN 978-83-7544-007-2

praca zbiorowa
format: 130 x 195 mm; stron: 944;

oprawa twarda; cena: 44,90 zł

ISBN 978-83-7141-921-8

praca zbiorowa
format: 130 x 195 mm; stron: 1076;

oprawa twarda; cena: 44,90 zł
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ISBN 978-83-7993-046-3

J. Malczewski, L. Malczewska-Garsztkowiak
format: 145 x 208 mm; stron: 294;

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-630-2

praca zbiorowa
format:  110 x 160 mm; stron: 160;

oprawa miękka; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-629-6

praca zbiorowa
format:  110 x 160 mm; stron: 160;

oprawa miękka; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-628-9

praca zbiorowa
format:  110 x 160 mm; stron: 160;

oprawa miękka; cena: 12,90 zł

ISBN 978-83-7544-620-3

praca zbiorowa
format: 120 x 120 mm; stron: 96;
oprawa  miękka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7544-619-7

praca zbiorowa
format:   120 x 120 mm; stron: 96;

oprawa miękka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7544-633-3

G. Smith-Dulha, V. Moravkova, P. Samalikova
format: 205 x 290 mm; stron: 48;

oprawa miękka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7993-059-3

praca zbiorowa
format: 150 x 215 mm; stron: 384;

oprawa miękka; cena: 9,90 zł

ISBN 978-83-7544-595-4

praca zbiorowa
format: 104 x 145 mm; stron: 576;

oprawa miękka; cena: 14,90 zł

ISBN 978-83-7544-588-6

praca zbiorowa
format: 115 x 165 mm; stron: 704;

oprawa miękka; cena: 19,90 zł
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ISBN 978-83-7993-051-7

Hanna Grykałowska 
format: 235 x 225 mm; stron: 64 
oprawa miękka; cena: 10,90 zł

ISBN 978-83-7993-052-4

Hanna Grykałowska 
format: 235 x 225 mm; stron: 64 
oprawa miękka; cena: 10,90 zł

ISBN 978-83-7993-053-1

Hanna Grykałowska 
format: 235 x 225 mm; stron: 64 
oprawa miękka; cena: 10,90 zł

ISBN 978-83-7993-054-8

Halina Mamok 
format: 235 x 225 mm; stron: 64 
oprawa miękka; cena: 10,90 zł

ISBN 978-83-7993-033-3

praca zbiorowa 
format: 210 x 297 mm; stron: 120 

oprawa miękka; cena: 19,90 zł

ISBN 978-83-7993-032-6

praca zbiorowa 
format: 210 x 297 mm; stron: 132 

oprawa miękka; cena: 19,90 zł

PORADNIKI
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ISBN 978-83-7544-449-0

praca zbiorowa 
format: 190 x 260 mm; stron: 528 

oprawa twarda; cena: 64,90 zł

ISBN 978-83-7993-034-0

praca zbiorowa 
format: 215 x 287 mm; stron: 344 

oprawa miękka; cena: 39,90 zł

ISBN 978-83-7993-099-9

Paolo Sarti, Giuseppe Sparnacci 
format: 225 x 260 mm; stron: 296 

oprawa twarda ; cena: 69,90 zł

ISBN 978-83-7141-931-7

Reinhold Metz, Hans Szameitat 
format: 285 x 220 mm; stron: 408 

oprawa twarda ; cena: 89,90 zł

ISBN 978-83-7544-596-1

Gutmayer, Stickler, Lenger, Kalinka 
format: 210 x 275 mm; stron: 248 

oprawa twarda; cena: 60,00 zł

ISBN 978-83-7544-596-1

Wilhelm Gutmayer, Hans Stickler, 
Heinz Lenger, Walter Kalinka 

format: 210 x 275 mm; stron: 248 
oprawa twarda; cena: 60,00 zł

ISBN 978-83-7141-913-3

O. Arera 
format: 210 x 297 mm; stron: 440 

oprawa twarda; cena: 78,00 zł

ISBN 978-83-7544-594-7

F. Jurgen Herrmann 
format: 170 x 245 mm; stron: 1072 

oprawa twarda; cena: 99,90 zł

ISBN 978-83-7993-006-7

Bernhard Gahm 
format: 170 x 235 mm; stron: 128 

oprawa miękka; cena: 22,90 zł

ISBN 978-83-7544-320-2

praca zbiorowa 
format: 170 x 224 mm; stron: 256 

oprawa twarda; cena: 39,90 zł

ISBN 978-83-7544-491-9

Hanna Szymanderska 
format: 165 x 235 mm; stron: 648 

oprawa miękka; cena: 19,90 zł
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ISBN 978-83-7993-004-3

Jerzy Mizerski 
format: 165 x 235 mm; stron: 236 

oprawa miękka; cena: 32,00 zł

ISBN 978-83-7993-003-6

Jerzy Mizerski 
format: 165 x 235 mm; stron: 160 

oprawa miękka; cena: 32,00 zł

ISBN 978-83-7993-002-9

Jerzy Mizerski 
format: 165 x 235 mm; stron: 144 

oprawa miękka; cena: 24,90 zł

ISBN 978-83-7993-005-0

Jerzy Mizerski 
format: 165 x 235 mm; stron: 136 

oprawa miękka; cena: 29,90 zł

ISBN 978-83-7544-160-4

praca zbiorowa 
format: 152 x 216 mm; stron: 496 

oprawa miękka; cena: 89,00 zł

ISBN 978-83-7544-589-3

praca zbiorowa 
format: 152 x 216 mm; stron: 504 

oprawa miękka; cena: 79,00 zł

ISBN 978-83-7993-018-0

praca zbiorowa 
format: 150 x 215 mm; stron: 422 

oprawa miękka; cena: 79,00 zł

ISBN 978-83-7993-096-8

praca zbiorowa 
format: 150 x 215 mm; stron: 496 

oprawa miękka; cena: 79,00 zł

ISBN 978-83-7544-587-9

praca zbiorowa 
format: 170 x 240 mm; stron: 528 

oprawa miękka; cena: 68,00 zł

ISBN 978-83-7544-495-7

praca zbiorowa 
format: 190 x 260 mm; stron: 384 

oprawa twarda; cena: 80,00 zł

ISBN 978-83-7544-494-0

praca zbiorowa 
format: 190 x 260 mm; stron: 352 

oprawa twarda; cena: 79,90 zł

ISBN 978-83-7544-475-9

Holger H. Schweizer 
format: 196 x 266 mm; stron: 352 

oprawa miękka; cena: 59,90 zł



nowośćnowość

Zapraszamy do zapoznania się 
z całą ofertą Wydawnictwa REA-SJ 
na www.rea-sj.pl oraz na 
www.facebook.com/wydawnictworeasj

Zamówienia można składać:
•  przez całą dobę  

w naszym sklepie internetowym www.rea-sj.pl,  
pod adresem e-mail: handlowy@rea-sj.pl 
lub faxem: 22 632 21 15;

•  w godzinach 8–16 pod numerem telefonu:  
22 631 94 23;

•  listownie: Wydawnictwo REA-SJ – Dział Handlowy 
ul. Kościuszki 21, 05-510 Konstancin-Jeziorna

www.rea-sj.pl
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