
Gadżety
      z Owieczką



Idealne miejsce do przechowywania  
i kolekcjonowania kart z Owieczką. Wzbo-
gacony wieloma przydatnymi informacjami 
związanymi z poszczególnymi okresami 
liturgicznymi. Specjalnie przygotowane  
nacięcia sprawiają, że w każdej chwili  
można wyjąć kartę i wrócić do Słowa  
Bożego z dowolnej niedzieli.

Naklejka z folii adhezyjnej (bez kleju). 
Można ją wielokrotnie przyklejać i odklejać. 
Nie pozostawia żadnych śladów. Świetny 
element dekoracyjny w każdym dziecięcym 
pokoju. Przyczepi się do lustra, mebli, szyb 
oraz innych płaskich powierzchni.  
Wielkość ok. 18 cm.

Średnica 56 mm. Odtąd Owieczka będzie 
mogła towarzyszyć dzieciom w każdej  
ich wyprawie. Świetnie sprawdzi się  
przyczepiona do plecaka lub bluzki.

ALBUM KOLEKCJONERSKI 

NIEDZIELA Z OWIECZKĄ

NAKLEJKA ADHEZJA

PRZYPINKI Z AGRAFKĄ 

Cena: 5,00 zł

Cena dla parafii: 3,00 zł 
(zamówienia podzielne przez 10)

Cena: 2,00 zł (za sztukę)

Cena: 1,50 zł (za sztukę)

Plecak bawełniany ecru dla dzieci,  
o wym. ok. 40 x 34 cm. Idealny na wszelkie 
dziecięce skarby i drobiazgi. W zestawie  
6 pisaków do tkanin, którymi dziecko może 
dowolnie pokolorować Owieczkę. Dzięki 
temu plecak nabierze wyjątkowego  
i niespotykanego charakteru. 

Duża, 63 cm pluszowa owieczka może 
posłużyć księżom jako pomoc przy animacji 
kazań. Może być także przekazywana  
co tydzień kolejnym dzieciom pod opiekę.

PLECAK

PLUSZOWA OWIECZKA

Cena: 19,90 zł (za sztukę)

Cena: 59,90 zł (za sztukę)

Produkt przeznaczony do sprzedaży wśród parafian.
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WYPOŻYCZ STRÓJ OWIECZKI MAGDY

Owieczka z chęcią odwiedzi dzieci w parafiach, 
które korzystają z naszego projektu. Może być 
idealnym gościem na festynie parafialnym  
czy na zakończenie niedzielnej Mszy Świętej. 

Wypożyczenie stroju jest bezpłatne!

Więcej informacji: Robert Olejnik, tel. 603 154 517



poleca 

Owie�ka Magda
„Mały Przewodnik Katolicki” 
Miesięcznik dla dzieci w wieku 6-11 lat

Przy zakupie „Małego 
Przewodnika Katolickiego” 

książki z 50% rabatem
w listopadzie

w październiku

29,90 zł

14,95 zł
19,90 zł

9,95 zł

 

 

 

 

 

•  cykl 11 „katechez” wspierających przygotowanie 
    do I Komunii Świętej 

•  11 opowieści biblijnych napisanych językiem dziecka

• 11 spotkań z „Tajemnicami” – jak mówić 
     o sakramentach i jak je przeżywać

• 11 książeczek do samodzielnego wykonania, 
     które pomogą dzieciom zrozumieć świat i samych siebie. 

Dla parafii zamawiających „Mały Przewodnik Katolicki”

oferujemy 5% rabatu.
Gwarantujemy pełne prawo zwrotu.

od września 2017

Emilia Mielewska 

+48 61 659 37 59 
mielewska@swietywojciech.pl

 

Elżbieta Grześkowiak 

+48 61 659 37 56 
grzeskowiak@swietywojciech.pl

Święty Wojciech 
Dom Medialny sp. z o.o.

ul. Chartowo 5
61-245 Poznań

www.swietywojciech.pl

ZAMÓWIENIA


