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 � aktualne informacje na temat oferty katechetycznej WAM
 � materiały uzupełniające do podręczników do pobrania za darmo
 � kalendarz szkoleń i konferencji dla nauczycieli religii
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Więcej informacji

Bartłomiej Bester 
Koordynator katechetyczny 
b.bester@wydawnictwowam.pl 
tel. 12 62 93 249

Drogie Katechetki, Szanowni Katecheci,
w tym roku zakończyliśmy ważny etap związany z adaptacją treści nowej Podstawy programowej katechezy. W czerw-
cu ukażą się komplety materiałów do ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum i technikum. Oprócz 
książek pakiety tworzą multibooki dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz płyty z materiałami 
do tablic interaktywnych. Wszystkich, którzy pracują już na nowych podręcznikach WAM i chcieliby uzupełnić swoje 
wyposażenie metodyczne, zapraszamy do skorzystania z promocji „Bezpłatne pakiety startowe nowych podręczni-
ków WAM 2014” na stronie pakiety.wydawnictwowam.pl. 

W tym roku zakończymy również nasz nowatorski projekt filmów edukacyjnych zrealizowanych specjalnie do 
wybranych jednostek lekcyjnych z podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej oraz gimnazjum (seria „Odsłonić 
twarz Chrystusa”). Przygotowaliśmy jak dotąd 40 produkcji dla klas pierwszych i drugich. Natomiast nauczyciele klas 
trzecich, którzy pracują na nowych podręcznikach WAM, podczas wakacji otrzymają bezpłatnie płyty DVD z najnow-
szymi filmami.

Przygotowanie podręczników oraz pozostałych materiałów edukacyjnych wiązało się  dla naszego Wydawnictwa 
z ogromem pracy. Dlatego tym bardziej cieszą nas dobre opinie i sugestie, które otrzymujemy od Was. Odpowia-
dając na nie, w tym roku m.in. wprowadzimy do sprzedaży e-booki podręczników metodycznych. Więcej informacji 
o naszej ofercie katechetycznej znajdą Państwo na następnych stronach tego katalogu. 

Zapraszamy do odwiedzania internetowego serwisu katechetycznego katecheza.wydawnictwowam.pl, strony 
„Katechizmy WAM” na Facebooku, deon.pl oraz facebog.deon.pl, gdzie znajdą Państwo różne informacje oraz praktycz-
ne materiały do nauczania religii.

W roku szkolnym 2014/2015 wszystkim katechetom życzymy dobrych owoców pracy ewangelizacyjno-dydaktycznej.

ks. Jacek Siepsiak SJ

Redaktor Naczelny Wydawnictwa WAM



Konferencja Episkopatu Polski

DYREKTORIUM KATECHETYCZNE 
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

ss. 112, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7097-874-7

cena det. 12.90 zł 
e-book cena det. 10.32 zł

ss. 128, format 156×232 mm 
ISBN 978-83-7505-561-0

cena det. 17.00 zł 
e-book cena det. 13.60 zł

ss. 236, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7505-689-1

cena det. 25.00 zł 
e-book cena det. 20.00 zł

Konferencja Episkopatu Polski

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY 
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE 
NOWE WYDANIE
Znowelizowany tekst Podstawy programowej kateche-
zy z 2001 r. Dokument został przyjęty podczas 351. zebra-
nia plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 
8 marca 2010 r.

Komisja Wychowania Katolickiego  
Konferencji Episkopatu Polski

PROGRAM NAUCZANIA 
RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ 
W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH
Dokument jest w pełni zgodny z założeniami zawartymi 
w nowej Podstawie programowej katechezy. PNR został 
przyjęty 9 czerwca 2010 r. 
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red. Władysław Kubik SJ

NASZA BOŻA RODZINA

Religia dla dzieci trzyletnich
Podręcznik nr AZ-01-01/10-KR-1/11
zatwierdzony w dniu 11 kwietnia 2011 r.
Nr Imprimatur: 1038/2011

GRATIS 
Płyta z nagraniami wszystkich 
opowiadań z podręcznika

red. Władysław Kubik SJ

BÓG KOCHA DZIECI

Religia dla dzieci czteroletnich
Podręcznik nr AZ-02-01/10-KR-1/11
zatwierdzony w dniu 7 marca 2011 r.
Nr Imprimatur: 715/2011

GRATIS 
Płyta z nagraniami wszystkich 
opowiadań z podręcznika

ss. 80 + naklejki, format 205x240 mm 
ISBN 978-83-7505-764-5

cena det. 16.00 zł

ss. 120 + naklejki, format 205x240 mm 
ISBN 978-83-7505-763-8

cena det. 16.00 zł

ss. 52, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7505-806-2

cena det. 9.00 zł 
e-book cena det. 7.20 zł

ss. 212, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7505-807-9

cena det. 29.00 zł 
*e-book cena det. 23.20 zł

red. Władysław Kubik SJ

NASZA BOŻA RODZINA

Poradnik metodyczny do religii  
dla dzieci trzyletnich

red. Władysław Kubik SJ

BÓG KOCHA DZIECI

Poradnik metodyczny do religii  
dla dzieci czteroletnich

*e-book nie zawiera materiałów z płyty 5

PRZEDSZKOLEseria Kochamy dobrego Boga
Seria podręczników jest  zgodna z programem „Kochamy dobrego 
Boga” (nr AZ-0-01/10) autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego 
KEP zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r.

Do poradnika dołączono płytę, na której 
znajdują się piosenki w wykonaniu star-
szych dzieci i ich wersje instrumentalne 
w formacie mp3, a także materiały do 
wydrukowania (rozkład materiału, po-
moce do przeprowadzenia katechez).
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seria Kochamy dobrego BogaPRZEDSZKOLE

red. Władysław Kubik SJ

JESTEŚMY DZIEĆMI BOGA

Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0
Podręcznik nr AZ-03-01/10-KR-1/11 zatwierdzony w dniu 11 kwietnia 2011 r.
Nr Imprimatur: 1099/2011

ss. 156 + naklejki, format 205x240 mm 
ISBN 978-83-7505-750-8

cena det. 16.00 zł

red. Władysław Kubik SJ

JESTEŚMY DZIEĆMI BOGA

Poradnik metodyczny do religii 
dla klasy 0
ss. 252, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7505-808-6

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

Do poradnika dołączona jest płyta, na której znajdują się piosenki w wykonaniu 
starszych dzieci i ich wersje instrumentalne w formacie mp3, a także materiały 
do wydrukowania (rozkład materiału, pomoce do przeprowadzenia katechez).

*e-book nie zawiera materiałów z płyty



Przemysław Sałamacha

JEZUS PRZYWRACA ŻYCIE 
I UZDRAWIA

Kolorowanka

ss. 20, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7767-898-5

cena det. 4.90 zł
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Do poradnika metodycznego dołączono płytę z piosenkami i mate-
riałami do wydrukowania, a także płytę DVD z filmami edukacyjnymi 
specjalnie przygotowanymi do treści wybranych jednostek lekcyjnych 
z podręcznika.

red. Władysław Kubik SJ

JESTEŚMY W RODZINIE PANA 
JEZUSA

Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły 
podstawowej
Podręcznik nr AZ-11-01/10-KR-1/11  
zatwierdzony w dniu 11 kwietnia 2011 r.
Nr Imprimatur: 1098/2011

ss. 132, format 210x290 mm 
ISBN 978-83-7505-765-2 

cena det. 16.00 zł

ss. 96, format 205x240 mm 
ISBN 978-83-7505-771-3 

cena det. 10.50 zł

ss. 272, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7505-809-3 

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

red. Władysław Kubik SJ

JESTEŚMY W RODZINIE PANA 
JEZUSA

Zeszyt ucznia. 
Ćwiczenia do religii dla klasy 1 szkoły 
podstawowej

red. Władysław Kubik SJ

JESTEŚMY W RODZINIE PANA JEZUSA

Poradnik metodyczny do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej

WYJĄTKOWY DODATEK
Płyta DVD z 10 filmami 

edukacyjnymi

*e-book nie zawiera materiałów z płyt88

seria W drodze do Wieczernika
Seria podręczników jest zgodna z programem „W drodze do Wie-
czernika” (nr AZ-1-01/10) autorstwa Komisji Wychowania Katoli-
ckiego KEP zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA



red. Władysław Kubik SJ

KOCHAMY PANA JEZUSA

Podręcznik do religii dla klasy 2 szkoły 
podstawowej
Podręcznik nr AZ-12-01/10-KR-1/12
zatwierdzony w dniu 7 maja 2012 r.
Nr Imprimatur: 1684/2012

ss. 144, format 210x290 mm  
ISBN 978-83-7767-057-6

cena det. 17.50 zł

ss. 124, format 205x240 mm 
ISBN 978-83-7767-058-3

cena det. 10.50 zł

ss. 340, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7767-078-1

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

red. Władysław Kubik SJ

KOCHAMY PANA JEZUSA

Zeszyt ucznia. Ćwiczenia do religii dla 
klasy 2 szkoły podstawowej

red. Władysław Kubik SJ

KOCHAMY PANA JEZUSA

Poradnik metodyczny do religii dla klasy 2  
szkoły podstawowej

Do poradnika metodycznego dołączono płytę z piosenkami i ma-
teriałami do wydrukowania, a także płytę DVD z filmami eduka-
cyjnymi specjalnie przygotowanymi do treści jednostek lekcyjnych 
z podręcznika.

*e-book nie zawiera materiałów z płyt

WYJĄTKOWY DODATEK
Płyta DVD z 10 filmami 

edukacyjnymi
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SZKOŁA PODSTAWOWAseria W drodze do Wieczernika



SZKOŁA PODSTAWOWA seria W drodze do Wieczernika

Do poradnika metodycznego dołączono płytę z piosenkami i materia-
łami do wydrukowania, a także płytę DVD z filmami edukacyjnymi spe-
cjalnie przygotowanymi do treści jednostek lekcyjnych z podręcznika.

UWAGA!
Wersja poradnika metodycznego dla klasy 3 szkoły podstawowej z filmami edu-
kacyjnymi w sprzedaży od sierpnia 2014 r.

red. Władysław Kubik SJ

PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA

Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły 
podstawowej
Podręcznik nr AZ-13-01/10-KR-14/13
zatwierdzony w dniu 21 czerwca 2013 r.
Nr Imprimatur: 1259/2013

ss. 176, format 210x290 mm  
ISBN 978-83-7767-862-6

cena det. 17.50 zł

ss. 152, format 205x240 mm 
ISBN 978-83-7767-863-3

cena det. 10.50 zł

ss. 352, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7767-864-0

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

red. Władysław Kubik SJ

PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA

Zeszyt ucznia. Ćwiczenia do religii dla 
klasy 3 szkoły podstawowej

red. Władysław Kubik SJ

PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA

Poradnik metodyczny do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej

*e-book nie zawiera materiałów z płyt

WYJĄTKOWY DODATEK
płyta DVD z 5 filmami 

edukacyjnymi
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W A Ż N E !

Na stronie katecheza.wydawnictwowam.pl można: 
• obejrzeć przykładowe filmy w całości oraz fragmenty pozostałych
• zobaczyć listę jednostek lekcyjnych, do których zostały przygotowane produkcje
• pobrać za darmo wprowadzenia metodyczne do pracy z wykorzystaniem filmów 

podczas lekcji religii.
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SZKOŁA PODSTAWOWA Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

ks. Ryszard Czekalski, Ewa Jancewicz

IDZIEMY DO PANA JEZUSA

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

ss. 120, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7505-839-0

cena det. 18.99 zł

ss. 60, format 146x202 mm  
ISBN 978-83-7505-840-6

cena det. 6.00 zł

Materiały nr AZ-p-13-01/10-KR-3/12 zatwierdzone w dniu 21 lipca 2012 r.
Nr Imprimatur: 181/2011

zgodne z nową Podstawą programową katechezy 

Pamiętnik dzieckaMateriały dla kapłanów i katechetów

PRZYJDŹ, PANIE JEZU

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej
Modlitewnik
Wydanie modlitewnika cenionego w wielu polskich 
diecezjach wzbogacone o litanie do św. Jana Pawła II 
i bł. ks. Jerzego Popiełuszki

wydanie trzecie 
oprawa twarda w kolorze białym, bordowym lub czar-
nym, z zaokrąglonymi brzegami 
ss. 432, format 80x116 mm  
ISBN:  978-83-7318-575-3

cena det. 14.50 zł 
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red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

ZAPROSZENI PRZEZ BOGA

Podręcznik do religii dla 4 klasy  
szkoły podstawowej
Podręcznik nr AZ-021-01/10-KR-2/12
zatwierdzony w dniu 11 czerwca 2012 r.
Nr Imprimatur: 1627/2012

ss. 144, format 165x235 mm  
ISBN 978-83-7505-779-9

cena det. 16.00 zł

ss. 108, format 165x235 mm  
ISBN 978-83-7767-074-3

cena det. 10.50 zł

ss. 212, format 156x232 mm  
ISBN 978-83-7505-780-5

cena det. 35.00 zł 

*e-book cena det. 28.00 zł

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

ZAPROSZENI PRZEZ BOGA

Zeszyt ucznia do religii dla 4 klasy 
szkoły podstawowej

red. Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

ZAPROSZENI PRZEZ BOGA

Poradnik metodyczny do religii dla 4 klasy  
szkoły podstawowej

SZKOŁA PODSTAWOWAseria Drogi Przymierza

*e-book nie zawiera materiałów z płyty

GRATIS 
Płyta DVD z pomocami 

dydaktycznymi do tablic 
interaktywnych
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Seria podręczników jest zgodna z programem „Poznaję Boga  
i w Niego wierzę” (nr AZ-2-01/10) autorstwa Komisji Wychowania 
Katolickiego KEP zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r.



seria Drogi PrzymierzaSZKOŁA PODSTAWOWA

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

OBDAROWANI PRZEZ BOGA

Podręcznik do religii dla 5 klasy  
szkoły podstawowej
Podręcznik nr AZ-22-01/10-KR-5/13
zatwierdzony w dniu 8 maja 2013 r.
Nr Imprimatur: 675/2013

ss. 156, format 165x235 mm  
ISBN 978-83-7505-781-2

cena det. 17.50 zł

ss. 120, format 165x235 mm  
ISBN 978-83-7767-815-2

cena det. 10.50 zł

ss. 184, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7505-782-9

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

OBDAROWANI PRZEZ BOGA

Zeszyt ucznia do religii dla 5 klasy 
szkoły podstawowej

red. Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

OBDAROWANI PRZEZ BOGA

Podręcznik metodyczny do religii dla 5 klasy   
szkoły podstawowej

*e-book nie zawiera materiałów z płyty

GRATIS
Płyta DVD z pomocami 
dydaktycznymi do tablic 
interaktywnych
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przykładowe materiały



SZKOŁA PODSTAWOWAseria Drogi Przymierza
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Do podręczników metodycznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej dołączono płytę 
z materiałami do wydrukowania oraz pomocami multimedialnymi (prezentacje, 
nagrania, krótkie filmy, wersje interaktywne wielu zadań z zeszytu ucznia) przy-
gotowanymi do treści każdej jednostki lekcyjnej. 
Pomoce mogą być prezentowane przy użyciu rzutnika lub tablicy interaktywnej.



GRATIS
Płyta DVD z pomocami 
dydaktycznymi do tablic 
interaktywnych

16

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA

Podręcznik do religii dla 6 klasy 
szkoły podstawowej
Podręcznik nr AZ-23-01/10-KR-1/14
zatwierdzony w dniu 13 stycznia 2014 r.
Nr Imprimatur: 262/2014

ss. ok. 160, format 165x235 mm  
ISBN 978-83-7505-783-6

cena det. 17.50 zł

ss. ok. 130, format 165x235 mm 
ISBN 978-83-277-0087-2

cena det. 10.50 zł

ss. ok. 150, format 156x232 mm  
ISBN 978-83-7505-784-3

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA

Zeszyt ucznia do religii dla 6 klasy 
szkoły podstawowej

red. Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA

Podręcznik metodyczny do religii dla 6 klasy 
szkoły podstawowej

seria Drogi PrzymierzaSZKOŁA PODSTAWOWA

N O W
O Ś Ć

N O W
O Ś Ć

N O W
O Ś Ć

*e-book nie zawiera materiałów z płyty



• Pakiet wypełnia wszystkie wytyczne „Programu nauczania 
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” Komi-
sji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 
z 2010 r., nr programu AZ-2-01/10.  

• Zgodnie w wytycznymi Programu treści przekazywane w pakie-
cie skoncentrowane są wokół tajemnicy Chrystusowego Kościoła, 
który mocą Ducha Świętego wypełnia Boże obietnice zbawienia. 
Zapisane w programie cele, treści i wymagania zostały przypo-
rządkowane przeżywanym, świętowanym i wyznawanym w cią-
gu roku liturgicznego zbawczym wydarzeniom. Przekazowi temu 
towarzyszy kształtowanie postaw chrześcijańskich. Treści przypo-
rządkowane zostały ośmiu grupom tematycznym. Każdą z nich 
rozpoczyna jednostka lekcyjna oparta na analizie perykopy biblij-
nej. Jej celem jest przybliżenie uczniom Bożego widzenia ludzkie-
go życia po to, by im pomagać w nabywaniu umiejętności religij-
nego interpretowania życiowych wydarzeń.  

• Pakiet edukacyjny tworzą: podręcznik i zeszyt dla ucznia oraz 
podręcznik metodyczny dla katechety. Podręcznik dla kateche-
ty zawiera scenariusze katechez oraz pomocne multimedialne 
do wszystkich jednostek lekcyjnych.  

• Pakiet koreluje proces katechetyczny, w którym biorą udział 
katecheta i uczeń. 

• Wsparciem dla katechizowanych przy odczytywaniu Bożego 
zamiaru zbawienia są postaci biblijne oraz święci Kościoła. 

SZKOŁA PODSTAWOWAseria Drogi Przymierza

17



Książka zawiera:

• scenariusze katechez
• karty pracy
• Podstawę programową 

katechezy specjalnej.

Na płycie CD znajdują się:

• materiały do wydrukowania: 
karty pracy, zdjęcia oraz dyplomy  

• multimedialne gry dydaktyczne 
związane z treścią zajęć 

• nagrania piosenek,  
ich wersje instrumentalne 
oraz odgłosy natury

• krótkie opowieści biblijne 
w interpretacji Anny Dymnej.
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seria Szczególnie umiłowaniSZKOŁA PODSTAWOWA

red. Małgorzata Alberska  
i ks. Janusz Mółka SJ

ZA RĘKĘ Z JEZUSEM

Materiały pomocnicze do katechezy 
uczniów z umiarkowanym i znacznym 
stopniem niepełnosprawności 
intelektualnej

zgodne z nową Podstawą programową 
katechezy

ss. 228, format 210×290 mm 
ISBN 978-83-7505-627-3

cena det. 39.00 zł

ss. 108, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7767-031-6

cena det. 17.00 zł

Materiały dla kapłanów 
i katechetów

ss. 72, format 146x202 mm 
ISBN 978-83-7767-030-9

cena det. 9.90 zł

Pamiętnik uczestnika  
katechezy parafialnej

ks. Ryszard Czekalski, Ewa Jancewicz

CHRZTU ŚWIĘTEGO WIELKI DAR

Przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego

„Przygotowując uczniów do re-
alizacji celów nauczania religii 
w klasach IV-VI, (...) można (...) 
na zakończenie klasy VI wręczyć 
im tekst Wyznania wiary (...). 
Ponadto proponuje się, aby wrę-
czenie tekstu Wyznania wiary 
poprzedziło uroczyste odnowie-
nie chrztu świętego, w którym 
uczestniczyliby rodzice i rodzice 
chrzestni”.
Komisja Wychowania Katolickie-
go KEP, Program naucznia religii 
rzysmskokatolickiej w przedszko-
lach i szkołach, s. 105.

Materiały nr AZ-p-23-01/10-KR-4/12 zatwierdzone w dniu 21 lipca 2012 r. 
Nr Imprimatur: 88/2012
zgodne z nową Podstawą programową katechezy



GRATIS 
Płyta DVD z pomocami 

dydaktycznymi do tablic 
interaktywnych
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GIMNAZJUMseria W drodze do Emaus

red. Zbigniew Marek SJ

JEZUS UCZY I ZBAWIA

Podręcznik do religii dla 1 klasy 
gimnazjum
Podręcznik nr AZ-031-01/10-KR-2/12
zatwierdzony w dniu 11 czerwca 2012 r.
Nr Imprimatur: 1626/2012

ss. 172, format 165x235 mm  
ISBN 978-83-7505-772-0

cena det. 18.00 zł

ss. 116, format 146×202 mm  
ISBN 978-83-7767-859-6

cena det. 10.50 zł

ss. 148, format 156x232 mm  
ISBN 978-83-7767-858-9

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

JEZUS UCZY I ZBAWIA

Zeszyt ucznia do religii dla 1 klasy 
gimnazjum

red. Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

JEZUS UCZY I ZBAWIA

Podręcznik metodyczny do religii dla klasy 1 gimnazjum

Seria podręczników jest zgodna z programem „Pójść za Jezusem 
Chrystusem” (nr AZ-3-01/10) autorstwa Komisji Wychowania Ka-
tolickiego KEP zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r.

*e-book nie zawiera materiałów z płyty



GIMNAZJUM seria W drodze do Emaus

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

JEZUS DZIAŁA I ZBAWIA

Podręcznik do religii dla 2 klasy 
gimnazjum
Podręcznik nr AZ-032-01/10-KR-12/13
zatwierdzony w dniu 20 maja 2013 r.
Nr Imprimatur: 674/2013

ss. 228, format 165x235 mm  
ISBN 978-83-7505-774-4

cena det. 18.00 zł

ss. 132, format 146×202 mm 
ISBN 978-83-7767-871-8

cena det. 10.50 zł

ss. 160, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7505-775-1

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

JEZUS DZIAŁA I ZBAWIA

Zeszyt ucznia do religii dla 2  klasy 
gimnazjum

red. Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

JEZUS DZIAŁA I ZBAWIA

Podręcznik metodyczny do religii dla 2 klasy gimnazjum

GRATIS 
Płyta DVD z pomocami 
dydaktycznymi do tablic 
interaktywnych

przykładowe materiały

*e-book nie zawiera materiałów z płyty20



Do podręczników metodycznych dla wszystkich klas gimnazjum dołączono płytę z ma-
teriałami do wydrukowania oraz pomocami multimedialnymi (prezentacje, nagrania, 
krótkie filmy) przygotowanymi do treści każdej jednostki lekcyjnej.
Pomoce mogą być prezentowane przy użyciu rzutnika lub tablicy interaktywnej.
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GIMNAZJUM seria W drodze do Emaus

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

JEZUS PROWADZI I ZBAWIA

Podręcznik do religii dla 3 klasy 
gimnazjum
Podręcznik nr AZ-033-01/10-KR-2/14
zatwierdzony w dniu 13 stycznia 2014 r.
Nr Imprimatur: 367/2014

ss. ok. 220, format 165x235 mm  
ISBN 978-83-7505-776-8

cena det. 18.00 zł

Książka z płytą DVD 
ss. ok. 120, format 146x202 mm  
ISBN 978-83-277-0086-5

cena det. 13.00 zł

ss. ok. 140, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-277-0031-5

cena det. 35.00 zł 

*e-book cena det. 28.00 zł

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

JEZUS PROWADZI I ZBAWIA

Zeszyt oraz multimedialny podręcznik 
ucznia do religii dla 3 klasy gimnazjum

red. Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

JEZUS PROWADZI I ZBAWIA

Podręcznik metodyczny do religii dla klasy 3 gimnazjum

GRATIS 
Płyta DVD z pomocami 
dydaktycznymi do tablic 
interaktywnych

GRATIS
Płyta DVD z multimedialną wersją podręczni-
ka ucznia do wykorzystania przy użyciu kom-
puterów lub tabletów

*e-book nie zawiera materiałów z płyty22

N O W
O Ś Ć

N O W
O Ś Ć

N O W
O Ś Ć



• Treści zawarte w podręczniku objaśniają istotę chrześcijańskie-
go rozumienia i wyrażania w życiu odpowiedzialności za siebie 
i swoje otoczenie. W pakiecie położono nacisk na to, by swoje 
wysiłki katechizowany łączył z pomocą niesioną mu przez Boga 
w sakramencie bierzmowania. W tym świetle zostaje objaśniana 
potrzeba ludzkiego wysiłku do rozwijania w sobie Bożego życia, 
które Jezus Chrystus ofiarowuje człowiekowi za pośrednictwem 
Kościoła i jego sakramentów. Ponieważ sam rozwój życia opar-
tego na zasadach wiary może przyjmować bardzo różne formy, 
zostają młodzieży podane charakterystyczne jego rysy, które na-
kreślił przed ludźmi w Modlitwie Pańskiej sam Jezus Chrystus.

• Treści pakietu przyporządkowane zostały dziewięciu grupom te-
matycznym. Każdą z nich rozpoczyna  jednostka lekcyjna, któ-
rej celem jest przybliżenie młodzieży Bożego patrzenia na spra-
wy ludzkiego życia. Zetknięcie się ze słowem Bożym ma nieść 
jej pomoc w nabywaniu umiejętności religijnego interpretowa-
nia spraw ludzkiego życia, które komentują postaci ze świata na-
uki czy kultury.  

• Pakiet tworzą: podręcznik (w wersji tradycyjnej – papierowej 
albo elektronicznej), zeszyt dla ucznia oraz podręcznik meto-
dyczny dla katechety.  W podręczniku metodycznym katecheta 
znajdzie scenariusze katechez oraz pomocne multimedialne do 
wszystkich jednostek lekcyjnych.  

• Wiarygodności odpowiedzi udzielanych człowiekowi przez Pana 
Boga katechizowany może doszukiwać się w postaciach, które 
w swoim życiu odpowiedzialnie potraktowały Boga i Jego słowa. 
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GIMNAZJUM seria Odsłonić twarz Chrystusa

WYJĄTKOWY DODATEK 
Płyta DVD z 10 filmami edukacyjnymi

24

Do poradnika metodycznego dołączono płytę CD z materiałami do wydrukowania, a także płytę 
DVD z filmami edukacyjnymi specjalnie przygotowanymi do treści wybranych jednostek lekcyjnych 
z podręcznika.

red. Władysław Kubik SJ

SZUKAM WAS

Podręcznik do religii  
dla klasy 1 gimnazjum
Podręcznik nr AZ-031-01/10-KR-1/11
zatwierdzony w dniu 30 maja 2011 r.
Nr Imprimatur: 1653/2011

ss. 144, format 210x290 mm 
ISBN 978-83-7505-766-9

cena det. 18.00 zł

red. Władysław Kubik SJ

SZUKAM WAS

Poradnik metodyczny do religii 
dla klasy 1 gimnazjum
ss. 288, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7505-810-9

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

Podręczniki swoją formą i proponowa-
nymi metodami pracy nawiązują do serii 
„Odsłonić twarz Chrystusa” wydawanej 
w latach 2006-2010. Zostały jednak napi-
sane na bazie nowej Podstawy programo-
wej katechezy oraz Programu nauczania 
religii „Pójść za Jezusem Chrystusem”  
(nr AZ-3-01/10) autorstwa Komisji Wy-
chowania Katolickiego KEP zatwierdzo-
nym w dniu 9 czerwca 2010 r. W związku 
z tym zawierają treści, których nie było 
w poprzednich wydaniach.

*e-book nie zawiera materiałów z płyt



WYJĄTKOWY DODATEK 
Płyta DVD z 10 filmami edukacyjnymi

25

Do poradnika metodycznego dołączono płytę CD z materiałami do wydrukowania, a także płytę 
DVD z filmami edukacyjnymi specjalnie przygotowanymi do treści wybranych jednostek lekcyj-
nych z podręcznika.

GIMNAZJUMseria Odsłonić twarz Chrystusa

red. Władysław Kubik SJ

JESTEM Z WAMI

Podręcznik do religii dla klasy 2 gimnazjum
Podręcznik nr AZ-032-01/10-KR-3/12 zatwierdzony w dniu 11 czerwca 2012 r.
Nr Imprimatur: 1962/2012
ss. 148, format 210x290 mm 
ISBN 978-83-7767-072-9

cena det. 18.00 zł

red. Władysław Kubik SJ

JESTEM Z WAMI

Poradnik metodyczny do religii 
dla klasy 2 gimnazjum
ss. 328, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7767-073-6

cena det. 35.00 zł
*e-book cena det. 28.00 zł

*e-book nie zawiera materiałów z płyt



Do poradnika metodycznego dołączono płytę CD z materiałami do wydrukowania, a także płytę 
DVD z filmami edukacyjnymi specjalnie przygotowanymi do treści wybranych jednostek lekcyjnych 
z podręcznika.

U W A G A !
Wersja poradnika metodycznego dla klasy 3 gimnazjum z filmami edukacyjnymi w sprzedaży od sierpnia 2014 r.

*e-book nie zawiera materiałów z płyt26

GIMNAZJUM seria Odsłonić twarz Chrystusa

red. Władysław Kubik SJ

CHODŹMY RAZEM

Podręcznik do religii dla klasy 3 gimnazjum
Podręcznik nr AZ-033-01/10-KR-4/13 zatwierdzony w dniu 11 kwietnia 2013 r.
Nr Imprimatur: 927/2013

ss. 176, format 210x290 mm 
ISBN 978-83-7767-860-2

cena det. 18.00 zł

red. Władysław Kubik SJ

CHODŹMY RAZEM

Poradnik metodyczny do religii 
dla klasy 3 gimnazjum
ss. 352, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7767-861-9

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

WYJĄTKOWY DODATEK 
Płyta DVD z 5 filmami edukacyjnymi



W A Ż N E !

Na stronie katecheza.wydawnictwowam.pl można: 
• obejrzeć przykładowe filmy w całości oraz fragmenty pozostałych
• zobaczyć listę jednostek lekcyjnych, do których zostały przygotowane produkcje
• pobrać za darmo wprowadzenia metodyczne do pracy z wykorzystaniem filmów 

podczas lekcji religii.

27



• Podręczniki ucznia (na płytach) zawierają teksty wzbo-
gacone o elementy interaktywne (nagrania, np. prezen-
tacje postaci świętych oraz fragmenty filmowe, galerie 
zdjęć itp.).

     zob. s. 30

Pierwsze w Polsce podręczniki do religii w formie 
multibooków dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

• Do podręczników metodycznych dołączono płyty z mate-
riałami do wydrukowania oraz pomocami multimedial-
nymi (prezentacje, nagrania audycji, krótkie filmy) przy-
gotowanymi do treści każdej jednostki lekcyjnej. Zarówno 
zawartość podręczników ucznia, jak i ww. pomoce mogą 
być prezentowane przy użyciu rzutnika lub tablicy 
interaktywnej. 

     zob. s. 3128

• bestsellerowy atlas biblijny po raz pierwszy w formie e-booka 
• do wykorzystania przy użyciu rzutników multimedialnych, 

tablic interaktywnych lub tabletów
• na wszystkie poziomy edukacji szkolnej

Płyta CD, cena det. 13.50 zł

Giacomo Perego

BIBLIJNY ATLAS SZKOLNY
29 map (od czasów patriarchów do podróży apostolskich), fotografie oraz komenta-
rze wprowadzające do każdej epoki. Ponadto zwięzła historia Palestyny ujęta w tabe-
li chronologicznej oraz indeks nazw geograficznych.



*e-book nie zawiera materiałów z płyt 29

LICEUM I TECHNIKUMseria Drogi świadków Chrystusa
Seria podręczników jest zgodna z programem „Świadek Chrystusa” 
(nr AZ-4-01/10) autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP 
zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2010 r.

red. Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

W KOŚCIELE

Podręcznik i notes ucznia dla 1 klasy  
liceum i technikum
Podręcznik nr AZ-041-01/10-KR-1/12
zatwierdzony w dniu 26 maja 2012 r.
Nr Imprimatur: 1625/2012

red. Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN

W ŚWIECIE

Podręcznik i notes ucznia dla 2 klasy liceum 
oraz 2 i 3 technikum
Podręcznik nr AZ-042-01/10-KR-6/13
zatwierdzony w dniu 6 maja 2013 r.
Nr Imprimatur: 673/2013

Podręcznik metodyczny  
do religii dla 1 klasy liceum 
i technikum

Podręcznik metodyczny  
dla 2 klasy liceum  
oraz 2 i 3 technikum

Książka z płytą CD 
ss. 128, format 146×202 mm 
ISBN 978-83-7767-077-4

cena det. 18.00 zł

Książka z płytą DVD 
ss. 120, format 146×202 mm 
ISBN 978-83-7767-186-3

cena det. 18.00 zł

ss. 188, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7767-079-8

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

ss. 144, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-7767-187-0

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł



LICEUM I TECHNIKUM seria Drogi świadków Chrystusa

Przykładowe materiały z multibooka dla ucznia

30



Przykładowe materiały do tablic interaktywnych
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LICEUM I TECHNIKUM

GRATIS 
Płyta DVD z pomocami dydaktycznymi 
do tablic interaktywnych

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

W RODZINIE

Podręcznik i notes ucznia dla 3 klasy 
liceum oraz 4 technikum
Podręcznik nr AZ-043-01/10-KR-3/14 
zatwierdzony w dniu 13 stycznia 2014 r. 
Nr Imprimatur: 287/2014
Multimedialny podręcznik na płycie DVD

Książka z płytą DVD 
ss. ok. 110, format 146×202 mm 
ISBN 978-83-277-0088-9

cena det. 18.00 zł

ss. ok. 110, format 156x232 mm 
ISBN 978-83-277-0032-2

cena det. 35.00 zł 
*e-book cena det. 28.00 zł

red. Zbigniew Marek SJ 
Anna Walulik CSFN

W RODZINIE

Podręcznik metodyczny dla 3 klasy liceum 
oraz 4 technikum

*e-book nie zawiera materiałów z płyty

seria Drogi świadków Chrystusa

• Pakiet tworzy elektroniczna wersja podręcznika dla ucz-
nia, „Notes ucznia” oraz „Podręcznik metodyczny”, do 
którego dołączono medialne pomoce do wszystkich jed-
nostek lekcyjnych.

• Zgodnie w wymaganiami programu myślą przewodnią 
przekazywanych treści jest problematyka małżeństwa 
i rodziny. W jej ujęciu dominuje dążenie do kształtowa-
nia chrześcijańskiego myślenia o małżeństwie i rodzi-
nie, a także o ważności przygotowania się do założenia 
rodziny poprzez odpowiedzialne kształtowanie relacji 
między dziewczyną i chłopcem. Innym wymiarem reli-
gijnego życia rodziny jest jej udział w życiu społecznym.

• Treści pakietu przyporządkowane zostały sześciu gru-
pom tematycznym. Każdą z nich rozpoczyna jednostka 
lekcyjna, której celem jest przybliżenie młodzieży Bo-
żego patrzenia na tematy ludzkiego życia, szczególnie 
te związane z życiem małżeńsko-rodzinnym. Zetknię-
cie się ze słowem Bożym ma nieść młodym ludziom 
pomoc w nabywaniu umiejętności religijnego inter-
pretowania ich spraw. Refleksje nad chrześcijańskim 
odkrywaniem życia małżeńsko-rodzinnego zostały wpi-
sane w życie Kościoła z podkreśleniem roli Kościoła lo-
kalnego, w którym toczą się najważniejsze wydarzenia 
życia religijnego.
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LICEUM I TECHNIKUMseria Drogi świadków Chrystusa

• Pakiet zakłada korelowanie procesu katechetycznego, w którym 
biorą udział katecheta i katechizowany. Katechizowany na noś-
niku elektronicznym otrzymuje nie tylko treści odnoszące się do 
tematu katechezy, ale też dodatkowe informacje poszerzające 
jego wiedzę i skłaniające do refleksji nad chrześcijańskim życiem.

Szukasz więcej materiałów  
na lekcje religii?

katecheza.deon.pl

facebog.deon.pl
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POMOCE AUDIO-VIDEO

34

Ks. Jan Twardowski

CZY WIEM, W KOGO WIERZĘ?  
ROZMOWY NIE TYLKO Z DZIEĆMI
Teksty wybrała: Aleksandra Iwanowska
Czyta: Wojciech Malajkat

Nagrania 17 utworów Autora pochodzące z różnych pub-
likacji. Na płycie znajdziemy m. in.: „Co to znaczy: „Wierzę 
w Boga”?”, „O znaku krzyża”, „O niewiernym Tomku”, „O prze-
prowadzkach Pana Jezusa”, „Umyta dusza”, „O chrzcie”.

płyta CD audio, cena det. 19.90 zł
Cz. 1 - płyta DVD, czas 26’ 20”, cena det. 29.90 zł
Cz. 2 - płyta DVD, czas 18’ 36”, cena det. 29.90 zł płyta DVD, czas 10’ 37”, cena det. 19.90 zł

reż. Tomasz Mucha

FILMOWE GODZINY WYCHOWAWCZE CZ. 1 
FILMOWE GODZINY WYCHOWAWCZE CZ. 2
Tematyka filmów dotyczy problemów, z którymi gimna-
zjaliści spotykają się w codziennym życiu. Dlatego mogą 
one być ciekawą propozycją dla indywidualnego odbiorcy, 
jak i doskonałą pomocą dydaktyczną dla wychowawców 
i katechetów młodzieży. Kolekcję tworzy osiem kilkumi-
nutowych historii zebranych na dwóch płytach, do których 
dołączono propozycje scenariuszy lekcji wychowawczych.
Ww. filmy znajdują się również na płytach w poradnikach 
metodycznych z serii „Odsłonić twarz Chrystusa”.

reż. Dariusz Fedorowicz 

ADRENALINA
Jednym wystarczy koszykówka, gra w piłkę z kolegami 
lub trzy lekcje wuefu w tygodniu. Są też i tacy, którzy po-
trzebują więcej. Potrzebują adrenaliny... 
Do filmu został przygotowany scenariusz lekcji, który 
można pobrać za darmo ze strony internetowej 
katecheza.wydawnictwowam.pl

Informacje na temat wszystkich tytułów  
z serii: „Uwaga życie!” można znaleźć na 
stronie e.wydawnictwowam.pl w dziale: 
filmy DVD, zakładka: Edukacyjne.

N O W
O Ś Ć
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PODRĘCZNIKI DO RELIGII ZGODNE Z PROGRAMEM Z 2001 ROKU 

35

PODRĘCZNIKI UCZNIA
przedszkole  cena det. 14.00 zł
szkoła podstawowa (klasa 1 i 4)  cena det. 16.00 zł    
 (pozostałe klasy)  cena det. 17.50 zł
gimnazjum  cena det. 18.00 zł
szkoła zawodowa  cena det. 18.00 zł
liceum i technikum  cena det. 20.00 zł

PODRĘCZNIKI METODYCZNE
cena det. 49.00 zł

ZESZYTY UCZNIA
cena det. 10.50 zł
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 � Rozpoczynasz pracę w szkole lub zmieniłeś poziom edukacji?
 � Szukasz podręczników oraz praktycznych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych?
 � Pracujesz już na nowych podręcznikach WAM i potrzebujesz kompletów do kolejnych klas?

więcej informacji: pakiety.wydawnictwowam.pl


