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zabawki nowość

Disney Villainous

Który gracz zostanie największym złoczyńcą Disneya? Każdy gracz wciela się w rolę jednego 
z najbardziej znanych złoczyńców Disneya i dąży do swojego przebiegłego celu, dopasowując go 
do postaci! Kim chcesz być? Graj jako jeden z sześciu kultowych złoczyńców Disneya (Maleficent, 
Ursula, Jafar, Prince John, Queen of Hearts lub Captain Hook). Za pomocą filmu objaśniającego 
i przejrzystej instrukcji gry możesz szybko wejść do gry! Ponadto na początku gry każdy gracz 
otrzymuje własnego przewodnika złoczyńców ze wskazówkami, specjalnymi funkcjami i umiejęt-

nościami swojej postaci. Unikalne ilustracje, pokręcony świat gry i artystycznie zaprojektowane 
postacie sprawiają, że Villainous jest czymś wyjątkowym – nie tylko dla fanów Disneya, ale dla 
wszystkich fanów gier strategicznych. 

21999

2–4 wiek

10+Scrabble Original 

Podstawowa, najbardziej popularna wersja gry, w której „Liczy się każde słowo”! 
Klasyczna gra w „Scrabble” polega na wymyślaniu powiązanych ze sobą słów 
i układaniu ich na planszy, w sposób przypominający krzyżówkę. Słowa należy 
ułożyć z płytek, na których znajdują się litery o różnej wartości punktowej, 
a wygrywa ten, kto za ułożone słowa zdobędzie najwięcej punktów. 

10399
12999

2–6 wiek

10+

gra
w nowej

szacie
graficznej
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gry dla studentów

14999

12999 3–6 wiek

8+

Top Trumps Quiz: Star Wars, Marvel, Domówka vol. 2

5999

/ 1 szt.

2+ wiek

8+
2+ wiek

16+
2+ wiek

6+

Dixit, Dixit Odyseja
Wstrzymaj na chwilę oddech! Karty 
zostały odkryte. Ich wspólną cechą 
jest tajemnicze zdanie, lecz tylko jed-

na z kart jest do niego kluczem. Użyj 
swojego sprytu i intuicji, by nie dać się 
złapać w pułapkę zastawioną przez po-

zostałych graczy. 

„Dixit” to wesoła i zaskakująca gra 
skojarzeń do wspólnego odkrywania 
w gronie przyjaciół i rodziny.

2+ wiek

8+Pictionary Air

Przedstawiamy „Pictionary Air” – przeza-

bawną nową wersję klasycznej rodzinnej gry 
w rysowanie! W tej nowej wersji znanej gry 
rysujesz w powietrzu, a Twój rysunek pojawia 
się na ekranie.

2+ wiek

6+Nope!

Towarzyska gra z małym psikusem – graj kartami, ale 
z nich nie schodź. Gra, w której wygrywa gracz, który 
jako ostatni będzie miał chociaż jedną kartę w ręku. 

9999

3999

3–10 wiek

10+
Gra na emocjach

W „Grze na emocjach” zadajesz pytanie 
zaczynające się od „Jak się czuję, gdy...”, 
a pozostali gracze wykładają po jednej 
karcie – takiej, która pasuje do Twojej 
odpowiedzi.

4999
5999

1999
2999

Palce w Pralce

„Palce w Pralce” to gra, w której gra-

cze klaszczą w rytm klasycznego 
utworu „We Will Rock You”. Jedno-

cześnie pokazują gesty, które ma-

ją na swoich kartach i przekazują 
kolejkę dalej – wywołując innych 
graczy ich gestami. Wywołany 
gracz musi odpowiedzieć swoim 
gestem i przekazać kolejkę do ko-

lejnej, wybranej osoby.

4–12 wiek

10+

4999

2–6 wiek

10+
No Way José!

W tej zabawnej grze sprawdzisz swoją wie-

dzę na różne tematy! Twoim zadaniem jest 
zdecydować, czy odpowiedzi są prawdziwe, 
czy fałszywe. Gracz, który zbierze więk-

szość żetonów, wygrywa. Zaskakujące, 
kolorowe i zabawne. Świetna zabawa dla 
całej rodziny lub grupy przyjaciół!

2+ wiek

10+
Na końcu języka 2
Kontynuacja jednej z najlepszych na świecie 
gier imprezowych. Gracze kolejno wykładają 
karty. Gdy na kartach 2 graczy pojawi się ten 
sam obrazek, następuje pojedynek!

3599
4499

6399
7999

2+ wiek

8+Slam Dice

Dzięki unikatowemu shakerowi w te uzależ-

niające gry możesz grać wszędzie. Potrzą-

śnij kubkiem, przyciśnij go i sprawdź, jaki 
masz wynik. Gry z serii „Slam Dice” są źró-

dłem natychmiastowej zabawy i śmiechu.

2499

/ 1 zestaw

3999
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gry dla studentów

Trivial Pursuit 
Domówka Ultimate

Odkryj ULTIMATE poziom rozrywki 
i zmierz się z kultowym quizem „Tri-
vial Pursuit: Domówka” w nowej, 
planszowej wersji!  Czeka na ciebie 
aż 1800 pytań, podzielonych na 6 ka-

tegorii: Muzyka, Podróże, Lifestyle, 
Kuchnie świata, Filmy i seriale oraz 
Kim jestem?.

Eksplodujące 
Kotki: Imprezka 

Jeszcze więcej zabawy, 
wybuchów i kombino-

wania w zupełnie nowej 
odsłonie „Eksplodują-

cych Kotków”! Imprezka 
to rozbudowana wersja 
gry zawierająca aż 120 
kart i pozwalająca na 
zabawę aż 10 osobom 
jednocześnie!

2+ wiek

16+

2–10 wiek

12+

2–5 wiek

12+

7 słów
W tej grze słownej gracze muszą wymyślać jak naj-
dłuższe słowa zawierające nie tylko litery widoczne 
na stole, ale mogą też dodawać inne, których potrze-

bują. Punkty dostaną jedynie za litery dostępne na 
stole, a im rzadsza litera, tym więcej daje punktów. 
Jakie jest najdłuższe znane wam słowo? Pamię-

tajcie, żeby nie „przeintelektualizować” waszych 
odpowiedzi!

5999

2+ wiek

16+

6399
7999

10999

12999

9599
11999

Podaj dalej!
Bez cenzury

Bestsellerowa gra imprezowa po-

wraca, tym razem w wersji dla do-

rosłych! Tu hasła kojarzą się tylko 
z jednym i są jeszcze trudniejsze 
do narysowania. Niezależnie, czy 
uda się Wam przekazać słowa dalej, 
czy też po drodze Wasze myślenie 
skręci w zupełnie nieznane rejony 
– z pewnością czeka Was mnóstwo 
śmiechu i doskonałej zabawy!

4–8 wiek

18+
7999

9999

2+ wiek

18+Shit Happens

„Shit Happens” – wersja PL, gra dla dorosłych. 
Życie to kręta droga, wybrukowana żałosnymi 
sytuacjami, które napotykamy, gdy najmniej się 
ich spodziewamy... więc spróbujmy się z nich po-

śmiać! „Shit Happens” to gra, w której na kartach 
przedstawiono naprawdę pokręcone sytuacje. 
Waszym zadaniem będzie ułożenie ich w odpo-

wiedniej kolejności, zgodnie ze specjalistyczną 
skalą na Gównometrze! Aby zdobyć kartę od-

gadnij jej wskaźnik rozpaczy! Zdobywca 10 kart 
zostaje zwycięzcą!

10999

Dylematy 2

Sądzisz, że po rozgrywkach w Dy-

lematy znasz swoich znajomym na 
wylot? Nic bardziej mylnego! Dzię-

ki części drugiej staniecie przed no-

wymi wyborami moralnymi i po-

znacie się z zupełnie innej strony!

wiek2+

18+

4799
5999

Taboo

Czas działa przeciwko Tobie. Wiesz, co chcesz 
powiedzieć, jeśli tylko znajdziesz odpowied-

nie słowa. Ale w życiu są rzeczy, które są tabu. 
Jak sprawić, by Twoja drużyna powiedziała 
np. „przecinek”, jeśli nie wolno Ci użyć słów 
„interpunkcja”, „znak”, „przestanek”, „zdanie” 
ani „kropka”? 

4+ wiek

13+

12999

2–8 wiek

14+Tajniacy

Dwie drużyny, którym przewodzi dwóch Szefów 
Wywiadu, próbują jak najszybciej nawiązać kon-

takt ze wszystkimi swoimi agentami. Problem leży 
w tym, że Szef Wywiadu może podawać swojej 
drużynie tylko jedno hasło na turę.

6499
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na	małym	i	dużym	ekranie

Stranger Things

5999 1499

1499 12999
1 wiek

8+
2+ wiek

15+
2+ wiek

17+

14999

2+ wiek

14+

3999

/ 1 szt.

5999

18+

2+

wiek

12+

2+

wiek

8+

2+

wiek

8+2+

wiek

6+

2+

wiek

6+

3999

/ 1 szt.

3999
4999

1599
1999

3999
4999

4999
5999

13999

16999

3999
5999
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na	małym	i	dużym	ekranie

3299

puzzle 1000 el.
2499

puzzle 250 el.
3999

puzzle 1000 el.

3999

puzzle 1000 el.

3299

puzzle 1000 el.Dom z papieru

Teoria Wielkiego
Podrywu 

Peaky Blinders

007

2+ wiek

12+
2+ wiek

8+

3999

puzzle 1000 el.
3999

puzzle 1000 el.

3299

puzzle 1000 el.

4999
5999

12999

14999

1599

1999

12999

14999

3199

/ 1 szt.

3999

4999

/ 1 szt.

5999
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superoferta

4+ wiek

10+
2+ wiek

7+

2+ wiek

4+
2+ wiek

4+

2 wiek

5+

2+ wiek

14+

2+ wiek

12+

2+ wiek

7+

Doktor Piguła 
Zaliczaj jak najwięcej eksperymentów, dzięki 
Twojemu „Wymyślonemu Przyjacielowi”, 
który odgaduje hasła.Zarówno Ty, jak i on 
gracie pod działaniem skutków ubocznych!

Sumo Slam!

Gra zręcznościowa w rzucanie zawodnikami Sumo tak aby zatrzymali się w jak najlepiej punk-

towanym układzie i nie wypadli poza ring.

EGO Pictures 

„EGO Pictures” to niezwykle dynamiczna 
gra. Zapewnia fantastyczną zabawę za każ-

dym razem, gdy grasz ze znajomymi, z ro-

dziną, a nawet osobami, których jeszcze nie 
znasz! Tu nie ma oczywistych odpowiedzi. 
Uczestnicy wybierają je spomiędzy zdjęć. 
Każde opowiada inną historię, a ilu graczy, 
tyle interpretacji. Liczba kombinacji jest 
niemal nieograniczona! 

Picto Rush 

Macie 20 sekund, aby nagryzmolić 20 ry-

sunków... dokładnie tak! Tylko 1 sekunda 
na rysunek! Ale to nie wszystko! Następ-

nie „Lektor” rzuci wyzwanie pozostałym 
graczom, aby odtworzyli z pamięci słowa, 
które reprezentują ich rysunki! Czy dadzą 
radę przypomnieć sobie, co mieli na myśli, 
gryzmoląc  20 rysunków w swojej tabelce?

Super Zings, Kid Kazom 

Masz moc? Wybierz postać i odpowiadają-

ce jej karty Mocy. Umieść odwrócone karty 
mocy Kid Kazoom na planszy do gry, tak aby 
były widoczne dla wszystkich graczy. Wy-

bierz jedną kartę mocy, aby walczyć z Kid 
Kazoom i umieść ją przed sobą odwróconą 
obrazkiem do dołu. Przetasuj i odwróć jed-

ną z kart Mocy Kid Kazoom. Gracze, którzy 
pokonali Kid Kazoom, mogą przesunąć się 
o jedno pole na planszy.

Super Zings Zbierz Drużynę  
Zbierz swoją drużynę i poprowadź ją do 
zwycięstwa! Wybierz postać oraz rozłóż 
przed sobą 4 kolorowe karty z ukrytymi 
bohaterami Twojej drużyny. Gdy na plan-

szy wylądujesz, na polu w kolorze Twojej 
drużyny, spróbuj wylosować przy pomocy 
kostki ten sam numer co na jednej z kart, 
jeśli ci się uda odwróć kartę. W grze znajdu-

ją się karty mocy, które zwiększają szanse 
gracza na wygraną.

Tryktrak Retro 

Klasyczna gra dla każdego miłośnika emo-

cjonujących pojedynków „Tryktrak”, które-

go korzenie sięgają 3000 r. p.n.e., doskonale 
łączy w sobie czynnik losowy z elementami 
strategii. Podejmijcie wyzwanie i przeko-

najcie się, kto pierwszy wyprowadzi swoje 
pionki z planszy. Powrót do przeszłości to 
doskonała okazja, by na nowo zatopić się 
w świecie tradycyjnych zabaw.

Ludzie kontra kamienie

„Ludzie kontra kamienie” to wyjątkowa gra 
quizowa dla małych i dużych! Czy jesteś 
mądrzejszy niż pudełko kamieni? Sprawdź! 
Proste zasady i emocjonująca rozgrywka!

5949
8499

4999
9999

2700
8999

2999
5999

2999
5999

4199
5999

4899
6999

6299
8999
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superoferta

L.O.L. Surprise!, laleczka 
niespodzianka Tiny Toys 

L.O.L. Surprise! OMG, 
głowa do stylizacji

L.O.L. Surprise! OMG, 
głowa do stylizacji L.O.L. Surprise! Fuzzy Pets

Stetoskop Puzzle 6 w 1

Łamigłówka cytrynaMensa Block Out Łamigłówka banan

Mały Chemik

Play-Doh Wóz strażackiUczę się pokonywać strach

2099
2999

11899
16999

8499
16999

2449
3499

750
2499

2449
3499

2799
3999

3499
6999

4899
6999

7999
15999

3499
4999

6999
13999
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łamigłówki

2999
3999

3999
5499

3499
4999

2999
3999

1499

/ 1 szt.

wiek

8+Łamigłówki od MENSA
Najlepsze łamigłówki od MENSA, która tworzy łamigłówki już od 1946 roku. To 
obowiązkowe pozycje dla każdego, kto uwielbia testować umiejętności logicznego 
myślenia. 

3999
5499

3999
5499

3999
5499

5999
7999

3999
5999

6999

/ 1 szt.

8999

3999
4999

8999
10999

2999
4499

3499
4999

5999
7999

4999
6999

tylko w empik
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Klocki 
Marioinex

na	drugi,	tańszy	zestaw

-20%

7499
Mini Waffle

140 szt.
/ 1 zestaw

14999
Mini Waffle

300 szt.
/ 1 zestaw

7499
Mini Waffle

140 szt.
/ 1 zestaw

4999
Mini Waffle
Księżniczka

/ 1 zestawMini Waffle

Nowatorski, miękki, przypominający w dotyku gumę materiał. Klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie. Zestawy 
tematyczne to kreatywne budowle z klocków o elastycznej i miękkiej teksturze inspirowane otoczeniem. 

Micro Waffle

To miękkie w dotyku klocki, z których 
można układać różne wzory. Dzięki 
kolorystyce i rozmiarom można two-

rzyć własne kreacje. Zabawka rozwi-

ja motorykę oraz kreatywność. Micro 
Waffle pomagają w rozwoju zdolności 
manualnych i zmysłu kolorystycznego. 
Z Micro Waffle można układać obrazki.

2499
Micro Waffle

80 szt.
/ 1 zestaw

3999
Mini Waffle

70 szt.
 / 1 zestaw

4999
Micro Waffle

150 szt.
/ 1 zestaw

1999
Mini Waffle

35 szt.
/ 1 zestaw

4999
Mini Waffle

Strażak
/ 1 zestaw

4999
Mini Waffle

Rolnik
/ 1 zestaw

zestawy Marioinex
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zabawkinowość

Klocki 
Marioinex

6999

/ 1 szt.



999
karteczki 

samoprzylepne, 
76 x 76mm, 1 szt.

Akcesoria do 
domowego biura

1799
teczka kartonowa 
A4 z gumką, 1 szt.

2499
segregator A4/80 
z mechanizmem, 

1 szt.

999
klip biurowy 

25 mm, 16 szt., 
1 opak.

999
klip biurowy 

19 mm, 30 szt., 
1 opak.

999
zakładki 

indeksujące, 
1 opak.

2999
zakreślacz, 4 szt., 

1 opak.

2999
 dziurkacz, 

1 szt.

1999
zszywacz, 

1 szt.

999
taśma 

dwustronna, 1 szt.

2999
kalkulator, 1 szt.

1499
kołozeszyt A4/80, 

1 szt.

2499
tablica korkowa 
60 x 40 cm, 1 szt.

3299
album ofertowy, 

60 koszulek, 1 szt.

199
skoroszyt A4, 

1 szt.

299
pióro żelowe, 

1 szt.
4799

kosz na śmieci 
15 l, 1 szt.

1499
tablica 

kredowa, 1 szt.

70

artykuły	szkolno-biurowe

Prezentowane	ceny	obowiązują	w	salonach	Empik.	



Wszyscy, którym na sercu leży dobro naszej planety, w salonach Empik i na 
Empik.com znajdą coś dla siebie wśród certyfikowanych, ekologicznych przy-

borów szkolnych. Szukaj produktów oznaczonych certyfikatami:

499
ołówek, 3 szt.

1299
kredki, 12 kolorów, 

1 opak.

3499
pojemnik na 

dokumenty, 1 szt.

3299
segregator A4/50, 

1 szt.

429
zeszyt A5/60, 

1 szt. 4999
kołozeszyt 

A4/120, 1 szt.

2499
teczka, 1 szt.

5999
karteczki 

samoprzylepne, 
76 x 76 mm, 1 opak.

2799
klej w taśmie, 

1 szt.

1999
taśma klejąca, 1 szt.

699
deska A4 

z klipem, 1 szt.

999
pióro kulkowe, 1 szt.

2999
zakreślacz, 4 kolory, 

1 opak.1999
długopis, 2 szt., 

1 opak.

3499
 cienkopisy, 

8 kolorów, 1 opak.

Prezentowane	ceny	obowiązują	w	salonach	Empik.	

artykuły	szkolno-biurowe

71



Przygotuj się na nowy rok akademicki

2999
kołozeszyt A4/100, 

1 szt.

3499
kołozeszyt 

A4/80, 1 szt.

1499
zeszyt A4/60, 

1 szt.2299
zakreślacze, 

4 kolory, 1 opak.

2499
cienkopisy, 

12 kolorów, 1 opak.

2299
segregator, 1 szt.

999
zeszyt A4/80, 

1 szt.

999
teczka A4+ 

z gumką, 1 szt.

1299
długopis żelowy, 

1 szt.
749

 długopis 
wymazywalny, 

1 szt.

1299
długopis, 

1 szt.

8999
kalkulator 

naukowy, 1 szt.

1999
kalkulator, 

1 szt.

3999
kalkulator, 

1 szt.

1999
długopis, 

1 szt.

3499
kołozeszyt 

A5/80, 1 szt. 

5499
notes B5, 

1 szt.

72

artykuły	szkolno-biurowe

Prezentowane	ceny	obowiązują	w	salonach	Empik.	



3499
planner 2022, 

1 szt.

3999
 notes Harry Potter, 

1 szt.

3999
 notes Friends, 

1 szt.

3499
planner 2022, 

1 szt.

2499
planner 2022, 

1 szt.

2499
notes, 1 szt.

3499
planner 2022, 

1 szt.

Prezentowane	ceny	obowiązują	w	salonach	Empik.	

artykuły	szkolno-biurowenowość

73



4999
/ kredki, 36 kolorów

2999
/ kredki, 

24 kolory

1199
/ cienkopis,

różne kolory 
i grubości,

1 szt.

6999
/ zestaw

farb
akrylowych,

10 x 12 ml

11900
/zestaw farb 

akwarelowych 
20 x 5 ml

9999
/ zestaw

farb
akrylowych,

20x12 ml

9999
/zestaw farb 

olejnych 
wodoroz- 

cieńczalnych 
10 x 12 ml

9999
/zestaw farb 

olejnych
10 x 12 ml

6999
/zestaw farb 

akrawelowych
10 x 5 ml

17900
/zestaw 

farb olejnych 
wodoroz- 

cieńczalnych 
20 x 12 ml

17900
/zestaw farb 

olejnych
20 x 12 ml

4499
/ szkicownik

A4

2799
/ szkicownik

A5
2799

/ szkicownik
A5

4499
/ szkicownik

A4

3499
/ cienkopisy,

7 grubości 
końcówek

1499
/ kredki, 12 kolorów

3999
/  pastele

suche, 24 kolory 

1999
/ pastele

suche, 12 kolorów

1499
/ pastele olejne, 

metaliczne, 
12 kolorów

3999
/ markery

do szkicowania,
12 szt.

3999
/ markery

do szkicowania, 
pastelowe

12 szt.

999
/ kredki,

12 kolorów

74

art&craft nowość

Prezentowane	ceny	obowiązują	w	salonach	Empik.



1799
/ szkicownik A6,

mix kolorów, 
96 kartek, 100 g/m2 

1799
/ szkicownik A5, 

50 kartek, 100g/m2

1799
/ szkicownik A6, 

80 kartek, 100 g/m2

3799
/ szkicownik A4, 

50 kartek, 100 g/m2

3999
/ szkicownik A5, 

40 kartek, 
225 g/m2

4499
/ szkicownik A4, 

96 kartek, 100 g/m2

2799
/ szkicownik A5, 

96 kartek, 100 g/m2

1799
/ szkicownik A6, 

96 kartek, 100 g/m2

3299
/ szkicownik 

18,4 x 25,7 cm,
120 kartek, 110 g/m2

4999
/ szkicownik A4, 

204 kartek, 80 g/m2

3499
/ szkicownik A5, 

204 kartek, 80 g/m2

2799
/ szkicownik A5,

mix kolorów, 
96 kartek, 100 g/m2 
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Mozaika diamentowa

Diamond painting, inaczej haft diamentowy lub mozaika diamentowa, to akrylo-

we diamenciki o pięknych kolorach, które nakleja się według wzoru na tkaninie, 
tworząc olśniewającą diamentową mozaikę. Haft diamentowy to świetny sposób 
na odpoczynek i relaks. Wprawia w radosny nastrój, pobudza nasz umysł i rozwija 
zdolności manualne. Diamentowy obraz może być wspaniałym prezentem. Wspa-

niałe kolory, ciekawe wzory o różnorodnej tematyce i wysokiej jakości akcesoria 
zadowolą nawet najbardziej wymagających pasjonatów tej pięknej techniki.

1199
/ wycinanka A4, 

8 kartek,
samoprzylepna, 

brokatowa 

1199
/ wycinanka 

samoprzylepna B5 
z powycinanymi 

kształtami, 8 kartek

999
/ szkicownik A5, 

204 kartek, 80 g/m2

599
/ wycinanka A5, 

8 kartek,
samoprzylepna, 

metalizowana 

599
/ wycinanka A5, 

8 kartek,
samoprzylepna, 

brokatowa 

2999
/ 1 szt.

Nowe wzory Mozaiki Diamentowej

NAJLEPSZA

OFERTA
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Pluszaki do samodzielnego uszycia

W zestawie znajdziesz: wykrojone elementy pluszaka, głowę pluszaka do przyszycia, wy-

pełnienie (wata), pluszowe serduszko do przyszycia, nici, instrukcję. Igły nie są zawarte w ze-

stawie! Zszyj poszczególne elementy pluszaka ze sobą, wypełnij zamieszczonym w pudełku 
wypełniaczem, umieść w środku pluszowe serduszko i gotowe.

3499
/ 1 szt.

1999
/ ciastolina 
z brokatem

Barbie, 1 szt.

2999
/ kamienne
malowanki

3499
/ stwórz zaplataną

lampkę

4499
/ stwórz własną

lampkę LED

4499
/ stwórz własną

lampkę LED

2999
/ stwórz własną

bransoletkę,
1 zestaw

3699
/ stwórz własną

bransoletkę,
1 zestaw

1199
/ stwórz własną

mozaikę

5499
/ zestaw ciastolin

Barbie,

6499
/ zestaw z ciastoliną

Barbie,

7999
/ zestaw z ciastoliną

brokatową Barbie,

Zestawy dla kreatywnego dziecka

1699
/ ciastolina

Barbie, 1 szt.
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Rok pełen smaku. 2022 Kalendarz z przepisami 
Siostry Anastazji

Szykuje się kolejny wyjątkowy rok z Siostrą Anastazją. „Wyjątkowy”, bo… pełen smaku!
Mistrzyni polskiej kuchni znowu zabierze nas w podróż po tradycyjnych potrawach, dobrze 
znanych z domu rodzinnego.
Jednocześnie odkryje przed nami tajniki swojego kulinarnego warsztatu, dzięki czemu będziemy 
mogli zaskoczyć najbliższych smacznymi, oryginalnymi potrawami.

Kalendarz Create Yourself 2022
Rozwój dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu.

Rok 2022 rozpocznij z tym niezwykłym kalendarzem-organizerem. Opracował go dla Ciebie 
dr Mateusz Grzesiak – konsultant, terapeuta, wykładowca, doktor trzech dyscyplin: zarządzania, 
psychologii i pedagogiki. Wewnątrz kalendarza Create Yourself 2022 znajdziesz gotowy plan 
rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego – we wszystkich ważnych obszarach Twoje-

go życia: marketingu, zarządzania, rozwoju osobistego i duchowości. Jeden miesiąc to jedno 
zagadnienie, nad którym będziesz pracować, przyswajając teorię i wykonując zadania, jakie na 
dany dzień zaplanował dla Ciebie dr Grzesiak.
Przygotuj się na dużą dawkę wiedzy z dziedziny umiejętności miękkich!

Kalendarz Mały Poradnik Życia 2022
Kalendarz Mały Poradnik Życia obecny jest w naszych domach już od wielu lat i wpisał 
się na stałe w codzienne rytuały. Wspaniale jest zerwać rano kolejną kartkę, przeczytać 
nowe hasło i z uśmiechem zacząć dzień! Praktyczne porady, złote myśli, sentencje pełne 
mądrości i życiowe drogowskazy – tego właśnie szukamy w tym kultowym już kalendarzu. 
W dodatku jego liczni czytelnicy zgłaszają, iż ma w sobie jakąś magię, która sprawia, że 
każde kolejne hasło zdaje się idealnie pasować do bieżącej sytuacji i trafnie komentować 
aktualne wydarzenia. Jak to możliwe, pozostaje tajemnicą… Jedno jest pewne – z roku na 
rok kalendarz nie traci ani na wartości, ani na popularności!

Kalendarz A. Mleczko 2022

Zabawny kalendarz ilustrowany komiksami Andrzeja Mleczki urozmaici mijające miesiące 
śmiesznymi obrazkami.
Produkt, który spodoba się wszystkim fanom twórczości Andrzeja Mleczki. Wejdź w nowy rok 
kalendarzowy z ilustracjami jednego z bardziej znanych polskich rysowników.

3299

4990

1490

3999
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Kalendarz dzienny
Format: B6, układ: dzienny, liczba stron: 336

Kalendarz tygodniowy

Format: A6, układ: tygodniowy, liczba stron: 128

Kalendarz kieszonkowy
Format: A6/B6, układ: tygodniowy, liczba stron: 63/176

Kalendarz tygodniowy 

Format: B6, układ: tygodniowy, liczba stron: 176

3999

/ 1 szt.

2499

/ 1 szt.

2299

/ 1 szt.
3499

/ 1 szt.



4999
/ kubek 

z zaparzaczem

5999
/ filiżanka

4999
/ zestaw szklanek

4999
/ planner 

z długopisem
2499

/ notes z gumką

2499
/ kubek ceramiczny,

1 szt.

4499
/ album 

kieszeniowy

1999
/ piórnik

4499
/ lunchbag

2499
/ świeca

1499
/ mała 

kosmetyczka

4999
/ podkładka pod 

laptopa

4999
/ szkatułka
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3999
/ poduszka

2999
/ fartuch 

kuchenny

2999
/ bokserki rozm. 

M/L, L/XL 

4999
/ kubek ceramiczny 

+ brelok

1499
/ brelok, 1 szt.,

2499
/ skarpetki rozmiar 

39-42, 43-46,
1 para

3999
/ kubek 

ceramiczny

kolekcjanowość
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3999
/ kubek

ceramiczny

3499
/ kubek

ceramiczny,
1 szt.

3999
/ kubek-
-puchar

5999
/ zestaw

kubek + brelok

5999
/ zestaw

kubek 
+ skarpety

3999
/ zestaw

skarpety + 
otwieracz

4499
/ zestaw

skarpety + brelok,
1 szt. 2499

/ poducha,
1 szt.

2499
/ zestaw

otwieracz
+ brelok, 1 szt.

1599
/ brelok, 1 szt.

1499
/ otwieracz

3999
/ kubek

emaliowany,
1 szt.

4499
/ zestaw

skarpety + brelok

6499
/ zestaw

skarpety + kubek

września
Dzień	Chłopaka

30



2499
/ PowerBot

3999
/ Battle Spinner 
(różne rodzaje)

1199
/ PowerJet

5499
/ blister

10

3999
/ blister

41499
/ zestaw 

startowy

399
/ saszetka 

z figurką

W nowej serii SuperThings kontrolę przejmują Power Machines! Jest ponad 80 nowych 
SuperThingsów do zebrania. Wśród nich są postacie w kolorze srebrnym, złotym oraz 
ultrarzadki Doctor Volt, który błyszczy w ciemności! Każdy SuperThing ma swojego rywala 
– znajdź pary rywali i buduj własne Superdrużyny.

Redakcja: Redakcja „Tomu Kultury”,  
	 ul.	Marszałkowska	104/122,	00-017	Warszawa
	 tel.	(22)	551_33_33,	e-mail:	tom.kultury@.com
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

