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Dzień Babci
i Dziadka

inspiracje prezentowe na Dzień Babci i Dziadka
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Scrabble 

Rummikub 

Rummikub  De Luxe

Domino

Puzzle 7 w 1

Puzzle 1000 el. Puzzle 1000 el. Puzzle 1000 el.

Puzzle 7 w 1 Puzzle 10 w 1 Puzzle 10 w 1

Warcaby Szachy Zestaw gierMancala

7999

12999

2999 2999 2999

12999 13999 13999

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/rummikub-gra-strategiczna-tm-toys,prod5470026,zabawki-p?fromSearchQuery=66555179
https://www.empik.com/rummikub-xp-de-lux-gra-lemada,p1062900114,zabawki-p?fromSearchQuery=12220878
https://www.empik.com/scrabble-original-gra-logiczna-mattel,p1079441716,zabawki-p?fromSearchQuery=13440527
https://www.empik.com/klasyczne-gry-domino-panon-limited,p1106710938,zabawki-p?fromSearchQuery=16853690
https://www.empik.com/klasyczne-gry-warcaby-panon-limited,p1106710372,zabawki-p?fromSearchQuery=16853126
https://www.empik.com/klasyczne-gry-szachy-panon-limited,p1107010756,zabawki-p?fromSearchQuery=16905375
https://www.empik.com/klasyczne-gry-mancala-panon-limited,p1106710974,zabawki-p?fromSearchQuery=16853737
https://www.empik.com/zestaw-gier-deluxe-panon-limited,p1123218297,zabawki-p?fromSearchQuery=19458755
https://www.empik.com/trefl-puzzle-7w1-kontynenty-trefl,p1238732901,zabawki-p?fromSearchQuery=34566138
https://www.empik.com/93114-puzzle-7w1-romantyczne-podroze-trefl,p1277845897,zabawki-p?fromSearchQuery=39592200
https://www.empik.com/trefl-puzzle-10w1-niesamowite-miejsca-trefl,p1238732947,zabawki-p?fromSearchQuery=34566169
https://www.empik.com/93115-puzzle-10w1-niezwykly-swiat-trefl,p1277845903,zabawki-p?fromSearchQuery=39592217
https://www.empik.com/trefl-puzzle-gold-edition-2021-indie-93027-trefl,p1266638468,zabawki-p?fromSearchQuery=38266652
https://www.empik.com/puzzle-gold-edition-wenecja-93028-trefl,p1266638501,zabawki-p?fromSearchQuery=38266690
https://www.empik.com/trefl-puzzle-santorini-93029-trefl,p1266638583,zabawki-p?fromSearchQuery=38266775


wyprzedaż

-50%do

zabawki

L.O.L. Surprise! Tiny Toys

L.O.L. Surprise! Fuzzy Pets L.O.L. Surprise!, zwierzątko 
Remix Pets 

Pies pluszowy,  20 cm

Owca pluszowa,  20 cm

Pluszak

Pluszak, 30 cm

Jednorożec, 30 cm

Jednorożec, 40 cm

Pluszak z rzęsami

L.O.L. Surprise! Boys Arcade 
Heroes 

L.O.L. Surprise! Głowa do stylizacji 
Styling Head Neonlicious 

L.O.L. Surprise!, lalka Present 
Surprise Series 1

Maskotki SuperZings, 10 cm (brelok), 20 cm lub 27 cm
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4999

4549

/ 27 cm, 
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/ 10 cm, 
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/l-o-l-surprise-tiny-toys-asst,p1238535797,zabawki-p?fromSearchQuery=34547809
https://www.empik.com/l-o-l-surprise-omg-styling-head-neonlicious,p1240962976,zabawki-p?fromSearchQuery=34956731
https://www.empik.com/l-o-l-surprise-omg-styling-head-aa-royal-bee-mga-entertainment,p1240962860,zabawki-p?fromSearchQuery=34956632
https://www.empik.com/l-o-l-figurka-surprise-fuzzy-pets-mga,p1225582254,zabawki-p?fromSearchQuery=32486520
https://www.empik.com/l-o-l-surprise-pets-new-theme-series-a,p1241283168,zabawki-p?fromSearchQuery=35019138
https://www.empik.com/l-o-l-surprise-boys-arcade-heroes,p1241280055,zabawki-p?fromSearchQuery=35018070
https://www.empik.com/l-o-l-surprise-present-surprise-series-1-mga,p1251889642,zabawki-p?fromSearchQuery=36526758
https://www.empik.com/pies-pluszowy-wys-20-cm,p1237821253,zabawki-p?fromSearchQuery=34381083
https://www.empik.com/pluszowa-zabawka-z-roz-uszami,p1239866700,zabawki-p?fromSearchQuery=34738597
https://www.empik.com/flaming-z-rzesami-36cm,p1242210707,zabawki-p?fromSearchQuery=35132752
https://www.empik.com/strus-z-rzesami-25cm,p1242210743,zabawki-p?fromSearchQuery=35132790
https://www.empik.com/zyrafa-z-rzesami-30cm,p1242210725,zabawki-p?fromSearchQuery=35132776
https://www.empik.com/hipopotam-z-rzesami-28cm,p1242208225,zabawki-p?fromSearchQuery=35132448
https://www.empik.com/owca-pluszowa-wys-20-cm,p1237821217,zabawki-p?fromSearchQuery=34381069
https://www.empik.com/maskotka-podusia-30-cm,p1201071707,zabawki-p?fromSearchQuery=26122748
https://www.empik.com/jednorozec-rozowy-wys-30cm,p1237885349,zabawki-p?fromSearchQuery=34386897
https://www.empik.com/jednorozec-bialy-wys-30cm,p1237885297,zabawki-p?fromSearchQuery=34386859
https://www.empik.com/jednorozec-lezacy-40-cm-bialy,p1237885400,zabawki-p?fromSearchQuery=34386934
https://www.empik.com/jednorozec-lezacy-rozowy-40-cm,p1237885428,zabawki-p?fromSearchQuery=34386958
https://www.empik.com/super-zings-20-cm-tim-rocket-magic-box,p1247267232,zabawki-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=superzings+brelok+10+cm+&qtype=basicForm


wyprzedaż

-70%do

zabawki

Kasyno Las Vegas Cardline Dinozaury Timeline Nauka i Odkrycia Treasure Hunt

Europa w 10 dni TropicoLabirynt grawitacyjny

Rush HourWiggly Worms Club 2%

Picto Rush

Story Cubes, Looney Tunes Monopoly. Najdłuższa gra na 
świecie

Story Cubes, Atom Story Cubes, Science fictionEgo Pictures
Pandemic:
Szybka reakacja

Kraina snów

NopeChińczykWarcaby Avocado Smash Sumo Slam

Bingo Tryktrak
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/ravensburger-gra-planszowa-casino-las-vegas-ravensburger,p1153833792,zabawki-p?fromSearchQuery=22600639
https://www.empik.com/rebel-gra-karciana-cardline-dinozaury-rebel,p1117681696,zabawki-p?fromSearchQuery=18499803
https://www.empik.com/rebel-gra-rodzinna-timeline-nauka-i-odkrycia-rebel,p1118782433,zabawki-p?fromSearchQuery=18672282
https://www.empik.com/goliath-gra-rodzinna-treasure-hunt-dla-przedszkolaka-goliath,p1270225757,zabawki-p?fromSearchQuery=38809842
https://www.empik.com/rebel-gra-karciana-kraina-snow-rebel,p1165180480,zabawki-p?fromSearchQuery=22820839
https://www.empik.com/thinkfun-gra-logiczna-labirynt-grawitacyjny-thinkfun,p1268794412,zabawki-p
https://www.empik.com/goliath-gra-towarzyska-picto-rush-goliath,p1240440304,zabawki-p?fromSearchQuery=34868430
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-europa-w-10-dni-rebel,p1246774364,zabawki-p?fromSearchQuery=35796404
https://www.empik.com/rebel-gra-tropico-rebel,p1145515642,zabawki-p?fromSearchQuery=22419477
https://www.empik.com/goliath-gra-zrecznosciowa-wiggly-worms-dla-przedszkolaka-goliath,p1270225492,zabawki-p?fromSearchQuery=38809620
https://www.empik.com/thinkfun-gra-logiczna-rush-hour-korek-junior-thinkfun,p1268793237,zabawki-p?fromSearchQuery=38656507
https://www.empik.com/club-2-gra-logiczna-lemada,prod60176821,zabawki-p?fromSearchQuery=66772354
https://www.empik.com/goliath-gra-logiczna-bingo-the-puppy-dla-przedszkolaka-goliath-games,p1270225669,zabawki-p?fromSearchQuery=38809811
https://www.empik.com/trefl-gra-logiczna-tryktrak-retro-trefl,p1234825142,zabawki-p?fromSearchQuery=33711522
https://www.empik.com/wiw-nope,p1228465143,zabawki-p?fromSearchQuery=32979299
https://www.empik.com/wiw-avocado-smash-game,p1228464995,zabawki-p?fromSearchQuery=32979190
https://www.empik.com/wiw-sumo-slam,p1228465046,zabawki-p?fromSearchQuery=32979220
https://www.empik.com/trefl-gra-towarzyska-ego-pictures-trefl,p1230749233,zabawki-p?fromSearchQuery=33267876
https://www.empik.com/rebel-gra-rodzinna-story-cubes-atom-dodatek-do-gry-rebel,p1223282448,zabawki-p?fromSearchQuery=32015560
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-story-cubes-science-fiction-rebel,p1235319198,zabawki-p?fromSearchQuery=33833484
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-story-cubes-looney-tunes-rebel,p1130853283,zabawki-p?fromSearchQuery=20306557
https://www.empik.com/monopoly-najdluzsza-gra-na-swiecie-hasbro,p1239067062,zabawki-p?fromSearchQuery=34584446
https://www.empik.com/rebel-pandemic-gra-planszowa-szybka-reakcja-rebel,p1228961452,zabawki-p?fromSearchQuery=33056234


wyprzedaż

-50%do

zabawki

Play-Doh Dentysta (B5520) Play-Doh Farma Owieczka

Play-Doh KurczakPlay-Doh z metalicznym 
efektem

Play-Doh Wheels Play-Doh Slime Hydro Glitz, 12 szt. 

Płytki

Łamigłówka Churchilla

Projektor Smart Sketcher Pro

Robot Woki

Łamigłówka BrzoskwiniaŁamigłówka GruszkaŁamigłówka CytrynaŁamigłówka Banan

Uczę się pokonywać strach Puzzle 6 w 1

Mały Chemik
Stetoskop

Wielki trening pamięci

Pandemic:
Szybka reakacja
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2100
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/play-doh-zestaw-kreatywny-dentysta-hasbro,p1128947792,zabawki-p?fromSearchQuery=20103576
https://www.empik.com/play-doh-masa-plastyczna-farma-owieczka-hasbro,p1246653210,zabawki-p?fromSearchQuery=35773337
https://www.empik.com/play-doh-masa-plastyczna-ciastoliny-z-metalicznym-efektem-hasbro,p1246653274,zabawki-p?fromSearchQuery=35773399
https://www.empik.com/pld-kurczak,p1236390358,zabawki-p?fromSearchQuery=34041277
https://www.empik.com/pld-wheels-traktor-play-doh,p1259839661,zabawki-p?fromSearchQuery=37207861
https://www.empik.com/play-doh-masa-plastyczna-hydroglitz-12-pak-hasbro,p1246653265,zabawki-p?fromSearchQuery=35773382
https://www.empik.com/pp-tyle,p1227706821,zabawki-p?fromSearchQuery=32826913
https://www.empik.com/life-skills-dla-dzieci-naucze-sie-pokonywac-strach-dante,p1258947918,zabawki-p?fromSearchQuery=37147297
https://www.empik.com/puzzle-6w1,p1238024617,zabawki-p?fromSearchQuery=34418796
https://www.empik.com/xtrem-bots-woki-cicaboom-s-r-l,p1281126975,zabawki-p?fromSearchQuery=40106809
https://www.empik.com/projektor-smart-sketcher-pro-tm-toys,p1268205352,zabawki-p?fromSearchQuery=38561832
https://www.empik.com/discoveria-zestaw-maly-chemik-panon-limited,p1076006628,zabawki-p?fromSearchQuery=13288570
https://www.empik.com/discoveria-zabawka-naukowa-stetoskop-panon-limited,p1101241929,zabawki-p?fromSearchQuery=15633255
https://www.empik.com/lamiglowka-gruszka-panon-limited,p1257893540,zabawki-p?fromSearchQuery=37061470
https://www.empik.com/great-minds-churchill-s-cigar-and-whisky-bottle-puzzle,p1242150159,zabawki-p?fromSearchQuery=35128403


artykuły szkolno-biurowe

superoferta

zeszyty, bruliony
kup 3, 
zapłać za 23 za 2

długopisy 
wymazywalne, 
4 sztuki, 1 opak. 

zestaw flamastrów,
33 kolory, 1 opak. 

kredki ołówkowe, 
12 kolorów, 1 opak. 

kalkulator kieszonkowy, 
1 szt. 

kalkulator kieszonkowy, 
1 szt. 

kalkulator biurowy, 
1 szt. 

kalkulator biurowy, 
1 szt. 

kalkulator naukowy, 
1 szt. 

kalkulator naukowy, 
1 szt. 

kredki ołówkowe, 
24 kolory, 1 opak. 

modelina, 12 kolorów, 
1 opak. 

zestaw pędzelków w etui, 
10 sztuk, 1 opak. 

farby akwarelowe, 
12 kolorów, 1 opak. 

linijka do zbudowania 
+ minifigurka, 1 opak. 

flamastry, 12 kolorów, 
1 opak. 

flamastry, 12 kolorów, 
1 opak. 

flamastry, 12 kolorów, 
1 opak. 

flamastry, 6 kolorów, 
1 opak. 

kredki ołówkowe z gumką, 
12 kolorów, 1 opak. 

kredki  ołówkowe + tempe-
rówka, 12 kolorów, 1 opak. 

pióro wymazy-
walne + wkład + 
zakreślacz, 
1 opak. 

długopisy żelowe, 
12 kolorów, 
1 opak. 

długopisy żelowe, 
36 kolorów, 1 opak. 

cienkopisy, 
10 kolorów, 
1 opak. 

zestaw zakreślaczy, 
4 kolory, 1 opak. 

flamastry 
12 kolorów, 1 opak. 
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1000946932,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66489047
https://www.empik.com/pilot-frixion-clicker-granatowy-0-5-wklad-0-5-x1-zakreslacz-pilot,p1270226710,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=38810084
https://www.empik.com/dlugopis-usuwalny-uszaki-0-5-mm-4-sztuki-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1200988260,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26107448
https://www.empik.com/dlugopisy-zelowe-36-kolorow-kidea-derform-sp-j,p1219009130,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=30743861
https://www.empik.com/lego-zestaw-szkolny-dlugopisy-zelowe-12-sztuk,p1182817846,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=25249910
https://www.empik.com/stabilo-cienkopis-point-88-10-szt-stabilo,prod12670018,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66612292
https://www.empik.com/stabilo-zakreslacz-boss-etui-4-sztuki-stabilo,p1136968417,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=20946722
https://www.empik.com/flamastry-noris-club-dwustronne-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,prod9550044,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66375500
https://www.empik.com/stabilo-flamaster-neonowy-stabilo,prod9960219,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66230397
https://www.empik.com/stabilo-flamastry-niezasychajace-12-kolorow-stabilo,prod9960202,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66230403
https://www.empik.com/pisaki-flair-candy-pop-12-szt-na-blistrze-mocca-mandarynkowy-lagunowy-papaya-malinowy-truskawk-paper-mate,p1142174763,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=21313677
https://www.empik.com/lego-kolorowe-flamastry-12-sztuk,p1201213312,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26143941
https://www.empik.com/faber-castell-pisaki-connector-33-kolory-faber-castell,p1188384128,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=25631661


wywiad

Bogini i bohaterka, czyli 
mityczna moc w tobie 
Wywiad z Pauliną Młynarską

Czego współczesne kobiety mogą się nauczyć 
od archetypów kobiecej mocy reprezentowa-
nych przez greckie boginie? Która z nich naj-
silniej może wspierać kobiety współczesne?
W psychoanalitycznej teorii Carla Gustava Jun-
ga archetypy to wspólne wszystkim ludziom 
dziedziczne wzorce reagowania i postrzegania 
świata. Zakorzenione od tysięcy lat w kulturze 
Zachodu opowieści o mitycznych boginiach i bo-
haterkach greckich są lustrem, w którym może 
się przejrzeć nasze wewnętrzne ja. Jaki archetyp 
działa przeze mnie? Ile we mnie tej, a ile tamtej 
dynamiki? Czy mogę odnieść jakieś fragmenty 
mojego życia psychicznego do alegorycznej opo-
wieści o danej postaci, do jej atrybutów, konflik-
tów, tragedii i spełnień? Nie mówiłabym tu więc 
o „uczeniu” się od archetypów, ponieważ one –
jako odziedziczone wzorce kulturowe – działają 
w nas niezależnie od naszej woli.
Wewnętrzna praca z archetypami służy spo-
tkaniu z niekoniecznie uświadomionymi kawał-
kami siebie, co sprawia, że stajemy się bardziej 
świadome.
Najważniejsze przesłanie jest takie, że teoria 
Junga i osób, które kontynuowały jego dzieło, 
oraz odkrycia archeologiczne, antropologiczne 
i etnologiczne ostatnich stu lat z okładem wołają 
do kobiety: „Wracaj tam, gdzie czczono boginię-
-matkę-ziemię-karmicielkę! Jesteś jej córką, no-
sisz ją w sobie! Masz twórczą moc!”.

W planerze „Moc kobiet” pisze Pani także o bo-
giniach, które reprezentują bardziej „miękkie” 
atrybuty. Czego możemy nauczyć się od opie-
kuńczej Demeter czy dziewczęcej i beztroskiej 
Persefony?
Ta opiekuńcza Demeter jest przede wszyst-
kim stanowcza, nieustraszona, pogrążona 
w depresji do granicy szaleństwa i głęboko 
zraniona utratą córki. Żywi takie uczucia, 
jak: wściekłość, żądza zemsty, bezradność 
i nienawiść. Jak każda bogini grecka, rzym-
ska, hinduistyczna czy sumeryjska nie jest 
jedynie wyidealizowanym wzorcem jakiejś 
pozbawionej negatywnych emocji i ludzkich 
namiętności niepokalanej matki. To nie jest 
miękka postać! Tak jak Persefona nie jest tylko 
beztroska. Jest niedoświadczona, ale ciekawa 
życia, zachwyca się, bawi i… nie słucha matki. 
Zapłaci za to straszną cenę. Będzie musiała – 
jak każda z nas – nauczyć się pójść w życiu na 
bolesny kompromis. Wtedy dorośnie.

Najważniejsze jednak jest to, że 
Demeter i Persefona to jedna i ta 
sama osoba – Ty! Oba archetypy 
pracują w Tobie. Mit powiada: 
słuchaj kochającej matki w so-
bie, ratuj dziewczynę w sobie, 
szukaj jej nawet za cenę depresji, przejdź 
przez swoją spaloną ziemię, zerwij – jeśli trzeba 
– więzy z toksyczną rodziną, zejdź do piekła i…
wracaj. Odradzaj się! Ciesz się tym odrodzeniem, 
wiosną, pełnią. I wiedz, że to nie potrwa wiecz-
nie, zawsze trzeba na jakiś czas wrócić do krainy 
mroku. I wygrzebać się znowu.

Patriarchat to nie tylko zewnętrzna 
kultura, ale też wewnętrzne 
przekonania i wartości, 
którymi kobiety często się 
posługują. Myślą i działają 
w sposób nie do końca nawet 
uświadomiony. Jak mogą się 
z tego wyzwolić?
Powiem coś bardzo wprost: moim 
zdaniem kobiety w Polsce muszą za-
oszczędzić nieco czasu poświęcanego 
na różne formy krzątaniny i wykonać pra-
cę intelektualną. Polega ona na wyedukowaniu 
się na temat historii kobiet, historii odzyskiwania 
praw przez kobiety, historii patriarchatu – od sa-
mego początku. Od Sumeru, poprzez ateńską 
demokrację, która była wyłącznie dla mężczyzn, 
po dzień dzisiejszy. 
Przykro mi to mówić, ale ogromna rzesza kobiet 
w Polsce ma bliskie zeru rozpoznanie tego, kim są 
jako obywatelki. Kiedy kobieta raz się wyedukuje 
i zrozumie, na czym polega patriarchat – i co jej 
robi – to się tak wk****, że reszta sama się zrobi.

Obserwujemy mocny dualizm wartości kobie-
cych. Mamy silny ruch kobiet, które walczą 
o swoje prawa, i mamy kobiety, które pragną 
zachowania tradycji, tak jak rozumie ją świat 
patriarchalny. Czy można te dwa światy pogo-
dzić? Jak mogą się spotkać?
One się ciągle spotykają, ponieważ nawet naj-
bardziej feministyczny zakapior, taki jak ja, i tak 
ma w sobie uwewnętrzniony wzorzec podległej, 
subordynowanej żonki i mamuśki. Tak jesteśmy 
sformatowane. Naszym zadaniem jest wyjść 
z tego psychicznego kanału, który nam odbie-
ra wiarę we własne twórcze i sprawcze moce. 
Jestem jednak zdania, że większość tych niby 

tradycyjnych matek i żon pozostaje nimi, dopóki 
nie zdarzy się tragedia – przemoc, śmierć, porzu-
cenie, lądowanie bez pracy i umiejętności radze-
nia sobie samodzielnie w świecie. Wtedy bajka 
o byciu pięknie zależną zamienia się w opowieść 
grozy. Nie jesteś żadną feministką? Obyś nią nie
została w tragicznych okolicznościach.

Na Pani warsztatach spotykają się z pewno-
ścią różne kobiety. Czy jest coś, co je łączy? 
Czego poszukują, przyjeżdżając do Pani?
Myślę, że poszukują wytchnienia. Chcą pobyć 
w spokoju w bezpiecznej przestrzeni, w której 
nie są oceniane i poddawane obróbce. Wyluzują 
się, nic nie muszą robić „dobrze”, i mogą w bar-
dzo łagodny sposób spotkać się z własnym 
ciałem i zapisanymi w nim emocjami. Pewnie 
też szukają wsparcia ode mnie – czyli od osoby, 
która dużo przeszła, dużo doświadczyła, nie uda-
je, że jest jakąś chodzącą doskonałością, ale za 
to bardzo je lubi i lubi życie.

3599
4499

https://www.empik.com/kalendarz-moc-kobiet-eurograf-bis,p1280376759,szkolne-i-papiernicze-p


kalendarzenowości

Kalendarz trójdzielny
wymiary: 31 x 68 cm

Kraft A5 kalendarz KOT 2022
kalendarz książkowy tygodniowy, format A5, 144 

strony

BeBio, kalendarz książkowy 2022
A5, Love Yourself, Ewa Chodakowska
kalendarz książkowy tygodniowy, format A5, 264 strony

Rubi A5 kalendarz grafitowy 
lub różowy 2022
kalendarz książkowy dzienny, format 

A5, 352 strony, dostępne różne kolory

Romantyzm A5 kalendarz 
czarny 2022
kalendarz książkowy dzienny, 

format A5, 352 strony, dostępne 

różne kolory

Romantyzm A6 kalendarz 
turkus 2022
kalendarz książkowy tygodniowy, 

format A6, 144 strony, dostępne 

różne kolory

Kraft A5 kalendarz czarny 
2022
kalendarz książkowy dzienny, 

format A5, 352 strony

Kalendarz Anny Lewandowskiej 2022
kalendarz książkowy tygodniowy, format A5, 246 strony

Kalendarz książkowy 2022, Rok 
dobrych myśli, Beata Pawlikowska 
kalendarz książkowy dzienny, format A6, 365 stron

Kalendarz Create Yourself 2022 
by Mateusz Grzesiak
kalendarz książkowy dzienny, format A5, 

464 stron

1609

/ 1 szt.

2299

3399

/ 1 szt.

3999 4491
4990

4999

4999
/ 1 szt.

3499

3999 49991999

3990
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https://www.empik.com/kraft-a5-kalendarz-kot-2022-antra-ryszard-polubiec,p1274231233,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39257994
https://www.empik.com/kalendarz-create-yourself-2022-helion,p1279177569,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39662873
https://www.empik.com/bebio-kalendarz-ksiazkowy-2022-a5-love-yourself-ewa-chodakowska-bebio,p1280280610,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39897411
https://www.empik.com/bebio-kalendarz-ksiazkowy-2022-a5-love-yourself-ewa-chodakowska-bebio,p1280281099,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39897442
https://www.empik.com/rok-2022-pelen-inspiracji-burda-media-polska,p1279478802,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39675736
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-2022-rok-dobrych-mysli-beata-pawlikowska-edipresse-ksiazki,p1276423953,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39485069
https://www.empik.com/rubi-a5-kalendarz-grafitowy-2022-antra-ryszard-polubiec,p1274256029,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39260055
https://www.empik.com/rubi-a5-kalendarz-rozowy-2022-antra-ryszard-polubiec,p1274231039,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39257864
https://www.empik.com/romantyzm-a5-kalendarz-czarny-2022-antra-ryszard-polubiec,p1274255969,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39259998
https://www.empik.com/romantyzm-a6-kalendarz-turkus-2022-antra-ryszard-polubiec,p1274256001,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39260031
https://www.empik.com/kraft-a5-kalendarz-czarny-2022-antra-ryszard-polubiec,p1274231206,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39257970


kalendarze nowości

3299

3999

Kalendarz 
Inspiracje 2022

Małgorzata Ohme 
Planer 365 dni dobrego 
życia

Animalium. 
Rok z Naturą 2022

Owocowy sad. 
Rok z Naturą 2022

Kalendarz górski . 
Rok z Naturą 2022

Kalendarz włoski 
Dolce vita 2022

Kalendarz Zwierzaki 
– jeże 2022

Kalendarz Zwierzaki 
– sarny 2022

Kalendarz Zwierzaki  
– lisy 2022

Katarzyna Grochola
Zawsze z nadzieją.
Dziennik uczuć

Artur Negri 
Planer stoika 

Anka Dziedzic 
Planer 
#nieksiężniczkuj

3199
3999

3599
4499

3199
3999

3199
3999

3199
3999

3199
3999

3199
3999

2399
2999

2399
2999

2399
2999
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https://www.empik.com/kalendarz-animalium-2022-eurograf-bis,p1279910247,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39832320
https://www.empik.com/kalendarz-owocowy-sad-2022-eurograf-bis,p1279968855,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39845290
https://www.empik.com/kalendarz-gorski-2022-eurograf-bis,p1279968749,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=rok+z+natur%C4%99+g%C3%B3rski
https://www.empik.com/kalendarz-zwierzaki-lisy-2022-eurograf-bis,p1280376874,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39930248
https://www.empik.com/kalendarz-zwierzaki-jeze-2022-eurograf-bis,p1280376856,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39930224
https://www.empik.com/kalendarz-zwierzaki-sarny-2022-eurograf-bis,p1280376865,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39930231
https://www.empik.com/planer-365-dni-dobrego-zycia-malgorzata-ohme-eurograf-bis,p1280605925,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39964120
https://www.empik.com/kalendarz-inspiracje-2022-eurograf-bis,p1278928425,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39654144
https://www.empik.com/eurograf-bis-kalendarz-wloski-dolce-vita-katarzyna-foremniak-2022-eurograf-bis,p1280672228,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39967374
https://www.empik.com/planer-stoicki-czyli-jak-nie-oszalec-i-czerpac-radosc-zycia-artur-negri-eurograf-bis,p1280852028,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39977892
https://www.empik.com/eurograf-bis-planer-zawsze-z-nadzieja-katarzyna-grochola-eurograf-bis,p1280672255,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39967398
https://www.empik.com/planer-fitness-fitanka-anka-dziedzic-eurograf-bis,p1280605943,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39964137


nowości kartki / pakowanie

21, 22 
stycznia

Dzień Babci
i Dziadka

999
/ kartki

dla Babci
i Dziadka, 

1 szt.

1099
/ kartki

dla Babci
i Dziadka, 

1 szt.

1099
/ kartki

dla Babci
i Dziadka, 

1 szt.

1299
/ karnet 

z kotylionem
dla Babci

i Dziadka, 
1 szt.

899
/ torebka

A5,
1 szt.

1299
/ torebka

A4,
1 szt.

799
/ kartki

dla Babci
i Dziadka, 

1 szt.

1099
/ kartki

dla Babci
i Dziadka, 

1 szt.
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https://www.empik.com/kukartka-karnet-pr-377-dbd-passion-cards,p1288734126,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40893082
https://www.empik.com/kukartka-karnet-pr-380-dbd-passion-cards,p1288734092,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40893068
https://www.empik.com/kukartka-karnet-pr-379-dbd-passion-cards,p1288734108,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40893075
https://www.empik.com/kukartka-karnet-pr-376-dbd-passion-cards,p1288734153,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40893099
https://www.empik.com/kukartka-karnet-dk-876-dbd-passion-cards,p1288734180,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40893136
https://www.empik.com/kukartka-karnet-dk-877-dbd-passion-cards,p1288734940,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40893150
https://www.empik.com/kukartka-karnet-dk-874-dbd-passion-cards,p1288734171,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40893129
https://www.empik.com/kukartka-karnet-dk-875-dbd-passion-cards,p1288734162,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40893112
https://www.empik.com/kukartka-karnet-dk-881-dbd-passion-cards,p1288756119,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40899688
https://www.empik.com/kukartka-karnet-dk-880-dbd-passion-cards,p1288734959,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40893167
https://www.empik.com/bid22-karnet-babcia-yueshan,p1274402451,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39281432
https://www.empik.com/bid22-karnet-dziadek-yueshan,p1274402017,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39281296
https://www.empik.com/bid22-karnet-kochana-babcia-yueshan,p1274402910,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39281548
https://www.empik.com/bid22-karnet-dziadek-kotylion-yueshan,p1274401744,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39281227
https://www.empik.com/bid22-karnet-babcia-dziadek-kotylion-yueshan,p1274401373,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39281128
https://www.empik.com/torebka-prezentowa-dzien-dziadka-zolta-ilustris-s-c,p1252843504,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36612734
https://www.empik.com/torebka-prezentowa-dzien-dziadka-zolta-ilustris-s-c,p1252858667,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36613007
https://www.empik.com/torebka-prezentowa-dzien-babci-laka-ilustris-s-c,p1252859019,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36613014
https://www.empik.com/torebka-prezentowa-dzien-babci-laka-ilustris-s-c,p1252852919,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36612932
https://www.empik.com/torebka-prezentowa-dzien-dziadka-torkusowa-ilustris-s-c,p1252794679,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36609604
https://www.empik.com/torba-prezentowa-dzien-dziadka-turkusowa-ilustris-s-c,p1252857066,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36612970
https://www.empik.com/torba-prezentowa-dzien-dziadka-turkusowa-ilustris-s-c,p1252857066,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36612970
https://www.empik.com/torebka-prezentowa-dzien-babci-rozowa-ilustris-s-c,p1252858278,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36612994


2999
/ kubek 

ceramiczny

2999
/ kubek 

ceramiczny

3999
/ poduszka

2999
/ kosmetyczka

1999
/ magnes

1999
/ magnes

4999
/ torba

2999
/ przepiśnik

4499
/ filiżanka 

ceramiczna
2999

/ kosmetyczka

2499
/ skarpetki

2499
/ skarpetki

2999
/ kubek ceramiczny

1999
/ dekoracja 

1999
/ dekoracja 

2999
/ etui na okulary

2999
/ etui na okulary

60

kolekcja nowość
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https://www.empik.com/kolekcje-wlasne/dzien-babci-i-dziadka,4609,s


5999
/ 2 kubki 

ceramiczne

3999
/ ramka

4999
/ ramka

1999
/ brelok

2999
/ etui na okulary,

1 szt.

3499
/ kubek 

ceramiczny,
1 szt.

7499
/ zestaw 
kubków

4999
/ zestaw skarpetki 

+ brelok

21, 22 
stycznia

Dzień Babci
i Dziadka

kolekcjanowość

5999
/ fartuch i rękawica

6999
/ zestaw kubek + 

herbata 

4499
/ magnes + brelok

3999
/ otwieracz i brelok

3999
/ kubek 

ceramiczny

6999
/ zestaw kubek + 

brelok 

3499
/ otwieracz + brelok

6499
/ zestaw kubek + 

herbata
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4999
/ kubek 

ceramiczny

4999
/ kubek 

ceramiczny

4999
/ kubek 

ceramiczny

4999
/ kubek 

ceramiczny

4999
/ kubek 

ceramiczny
4999

/ kubek 
ceramiczny

5999
/ zestaw kubków

2499
/ wizytownik

4999
/ kubek 

ceramiczny

9999
/ pościel 

140 x 200 cm

9999
/ torba 

kurierska

9999
/ torba 

kurierska

7999
/ kosmetyczka

5999
/ portmonetka 4999

/ szklanka

5999
/ zestaw 

kubków do 
espresso

2499
/ przybornik 

na karty

4999
/ szklanka

4999
/ szklanka

5999
/ miseczka

kolekcja nowość
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2999
/ breloczek,

1 szt.

3999
/ breloczek

7999
/ kubek 

porcelanowy

7999
/ kubek 

porcelanowy

2499
/ magnesy

4999
/ plakaty,

zestaw

4999
/ plakaty,

zestaw

7999
/ butelka 

termiczna

od

8999
/ butelka termiczna 

i długopis4999
/ szkalnka

4999
/ kubek,

1 szt.

4999
/ kubek,

1 szt.

4999
/ kubek,

1 szt.

4999
/ kubek

6999
/ kubek

6499
/ kubek

3999
/ magnes

5499
/ kubek 

termoaktywny

5499
/ kubek 

termoaktywny

5999
/ miska

kolekcjanowość
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4499
/ album mały

4999
/ szkatułka

5999
/ butelka 

termiczna

4499
/ lunchbag

2999
/ ołówki

3999
/ torba

2499
/ świeca

2999
/ kubek 

porcelanowy

4999
/ poduszka

2499
/ notes

1999
/ piórnik

2999
/ zestaw karteczek

kolekcja nowość
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2499
pozostałe 
tomy, 1 szt.

2599

od

Hanako – Duch ze Szkolnej Toalety. Tom 8
Wśród uczniów Akademii Kamome od lat krążą plotki o Siedmiu Tajem-
nicach – nadnaturalnych zjawiskach, jakie można spotkać na terenie 
szkoły. Najsłynniejszą z nich jest legenda o Hanako, która zamieszkuje 
damską łazienkę w starym budynku szkoły. Ponoć każdy, kto odważy 
się ją wywołać, będzie mógł poprosić o spełnienie dowolnego życzenia. 
Jednak niewielu śmiałków decyduje się na ten krok. Cena jaką trze-
ba bowiem zapłacić, jest straszliwa... Nene Yashiro nie zraża jednak ta 
perspektywa. Dziewczyna udaje się do nawiedzonej toalety i wywołuje 
Hanako – jak twierdzi, jedyną istotę, która jest w stanie pomóc jej w pro-
blemach miłosnych. Ku zdumieniu Yashiro okazuje się, że Hanako… to 
chłopak! I w niczym nie przypomina potężnego ducha. A choć zgadza się 
spełnić jej życzenie, dziewczyna już wkrótce pożałuje, że zdecydowała 
się poprosić go o pomoc...

prasanowość
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https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=hanako+duch+ze+szkolnej+toalety


art&craft

4499
/ pędzle

11900
/ zestaw farb 
akrylowych

3499
/ zestaw 
akwarela

5999
/ kredki
akwarelowe

2999
/ kredki
żelowe

9999
/ zestaw

9999
/ zestaw

9999
/ zestaw

9999
/ zestaw

3299
/ 1 szt.

4999
/ szkicownik
XXL

3499
/ zestaw 
akryl

1499
/ 1 szt.Zestaw papierów A5 do scrapbookingu, różne rodzaje

Zestaw farb
akwarelowych

Zestaw farb
akrylowych

Zestaw do akwareli
z kredkami

Zestaw do rysunku

Szkicownik Van Gogh, ilość kartek: 120, 
wymiary: 18,4 x 25,7cm

Zestaw papierowych 
kształtów, kwiaty, 28 szt. 699
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art&craft

Malowanie po numerach
Zestaw do ciekawego i kreatywnego spę-
dzania czasu zarówno dla młodzieży, jak i dla 
dorosłych. Malowanie po numerach już po 
raz kolejny wraca do łask hobbystów. Dzięki 
ponumerowanym polom i farbkom, z łatwo-
ścią naniesiesz odpowiedni kolor na płótno 
i samodzielnie namalujesz piękny obraz.

Zdrapka wydrapywanka 
Obrazy zdrapki to czarne arkusze kryjące pod 
spodem przepiękne kolorowe obrazy do wydra-
pania. Zabawa polega na zdrapywaniu górnej 
warstwy czarnej farby specjalnym rysikiem, w za-
znaczonych miejscach na arkuszach – co pozwa-
la na stopniowe odsłanianie pięknego, ukrytego 
rysunku. Jest to wspaniała zabawa dla każdego.
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Zestaw artysty, 168 el. Wielka kreatywna walizka

Maskotki, różne rodzaje

Zestaw do TIE DYE 

Magiczna wydrapywanka, 
mix wzorów

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze/zestawy-diy/malowanie-po-numerach,4007041201,s
https://www.empik.com/zdrapka-wydrapywanka-40-5x28-5-norimpex,p1275936441,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39424730


68

art&craft nowość

Robotime, składany model drewniany, puzzle 3D, różne rodzaje
Miniatury z tej serii zostały znakomicie zaprojektowane i wykonane z dużym naciskiem na detale w skali 1:24 (około). Wszystkie elementy zostały lase-
rowo wycięte i znajdują się w oddzielnych workach. Dołączona kolorowa i czytelna instrukcja ułatwia montaż. Zestaw zawiera wszystkie podstawowe 
narzędzia potrzebne do wykonania modelu. Farby są bezwonne i dają się łatwo usunąć wodą. Musisz jednak uważać,ponieważ ilość materiałów jest 
ograniczona. Nie marnuj ich i postępuj zgodnie z instrukcją, a na pewno uda ci się ukończyć budowę. Bądź kreatywny – zamieniaj, dodawaj i buduj własne 
elementy wystroju.  Znakomicie nadaje się zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych miłośników tworzenia własnych miniświatów. Jeśli 
przeznaczysz trochę czasu i cierpliwość jest twoją cechą to z pewnością odczujesz dużą satysfakcje po ukończeniu tego wyzwania.

Zestaw DIY mozaika diamentowa
Zestaw zawiera: płótno z nadrukowanym obrazkiem pokryte 
warstwą klejącą oraz zabezpieczone folią, schemat jak układać 
diamenciki , kolorowe diamenciki/kryształki, zapakowane w 
ponumerowane woreczki, uchwyt do nakładania diamencików, 
pojemnik, tzw. suchy klej, woreczki na diamenciki. Wymiary ob-
razu: 40 x 50 cm
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=robotime%2C+sk%C5%82adany+model+drewniany&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szukaj/produkt?brandFacet=yuanlin
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