
W papiernik’u: • Odbierz zamówienia 
z .com i 

• Drukuj zdjęcia 
w 3 minuty

 
papiernikbyempik papiernikbyempik.pl

Legionowo, Galeria Zegrzyńska, Gdańsk, ul. Rakoczego 19
Warszawa, al. KEN 83 lok. U-3, Warszawa, ul. F. Klimczaka 17
Warszawa, ul. Nowaka Jeziorańskiego 44 [otwarcie 5.12]

Warszawa, ul. Rydygiera 18, Kraków, Osiedle Avia 3, lok. 3 [otwarcie 14.12]

Kraków, Galeria ATUT, ul. Grażyny 4
Poznań, King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156

Oferta ważna w dniach 28.11-26.12.2018 r. lub do wyczerpania asortymentu.

2999
Pluszowy pamiętnik 

Format A5

3499
Pluszowy pamiętnik   z długopisem

Format A5

Pamiętnik na spirali, 
zamykany na gumkę, 

różne okładki do wyboru

1799
15 x 15 cm

2499
15 x 21 cm

499
Naklejki żelowe

1 zestaw

699
Naklejki żelowe

1 zestaw

999
Zawieszki ceramiczne 

z farbkami

1499
Zawieszki 

ceramiczne  
z farbkami

/ 4 szt

999
Dekoracje z filcu do samodzielnego 

uszycia, różne wzory

1499
Bombka ceramiczna LED 

z farbkami

1499
Kubek ceramiczny 

z farbkami

699
Witraże z farbkami, różne wzory

/ 1 zestaw

1

1  termofor renifer 54,99 zł |  2  nauszniki 39,99 zł |  3   kubek w pudełku 24,99 zł 

4  kubek z pluszakiem 29,99 zł |  5   ogrzewacz 19,99 zł |  6  termofor 39,99 zł 

7   termofor 49,99 zł |  8   kubek termiczny z nausznikami  59,99 zł

9  ogrzewacz 9,99 zł |  10   kubek termiczny 34,99 zł

Kreatywna plastelina Creadu

2499

1999
1 szt

2999
Poduszka do samodzielnego uszycia

/ duża,  1 szt.

1999
Poduszka do samodzielnego uszycia

/ mała,  1 szt.

999
Zestaw filcowy do uszycia

/ 1 szt.

1499
Maskotka do samodzielnego uszycia

/ 1 szt.

1999
Maskotka pluszowa 

do samodzielnego uszycia
/ 1 szt.

4999
Kreatywny słoik

1499

Katarzyna Huzar-Czub
Krok po kroku. Seria książek.

Seria sztywno stronicowych książeczek, dzięki 
którym najmłodsze dzieci zdobędą nowe 
umiejętności, wyćwiczą je, poznają i zrozumieją 
to, co je otacza, a także oswoją nowe, nierzadko 
trudne dla nich sytuacje, np. rozstanie ze 
smoczkiem.

2999

Joanna Liszewska
Krok po kroku. Album maluszka

„Album maluszka” to najlepszy prezent 
dla przyszłych i świeżo upieczonych 

rodziców.

W tym pięknym albumie rodzice mogą 
opisywać najpiękniejsze wspomnienia 

z oczekiwania na narodziny dziecka oraz 
najważniejsze wydarzenia z pierwszego 

roku życia maluszka, a także wklejać 
zdjęcia i drobne pamiątki. W ten sposób 
stworzą niezwykłą, oryginalną kronikę 

dokumentującą wszystkie ważne chwile 
i wyjątkowe momenty ich pociechy.

Po latach album będzie skarbnicą 
wspomnień dla całej rodziny.

3999

Zofia Stanecka
Basia. Bajki na dobranoc

Bądź wreszcie cicho! Przez ciebie boli mnie głowa! I wszystko inne! 
I jestem zła! Zupełnie jak... niedźwiedź! Ogromny, włochaty niedźwiedź!
– Błabła niebieć? Lomny? – zainteresował się Franek.
Uspokoił się i przestał krzyczeć. Wtedy Basia opowiedziała mu bajkę. 
A kiedy skończyła, okazało się, że Franek śpi. I teraz już każdy w rodzinie 
Basi wiedział, co jest najlepszym sposobem na usypianie: bajki 
na dobranoc!
24 bajki autorstwa rodziny Basi  (i Zofii Staneckiej) czekają, 
by opowiedzieć je na dobranoc. Zabawne, melancholijne, niektóre 
rymowane, krótkie, w sam raz na raz! 

3499

Rundell Katherine
Świąteczne życzenie

Mały Theo zostaje w Wigilię w domu jedynie ze swoją 
nianią. Wypatruje pierwszej gwiazdy, by wypowiedzieć 

życzenie. Bardzo chciałby mieć przyjaciół. Chwilę 
później ozdoby na choince zaczynają ożywać…

Idealna książka na świąteczny czas.

2499

Mielech Agnieszka
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą święta
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn przygotowują się do Świąt. Cała 
paczka pojedzie na wielkie sprzątanie do babci Emi do Żabiego Rogu. 
Tajna misja: odszukać magię świąt!
W wydaniu: o ekologicznych świętach, o świętach w różnych stronach 
świata oraz radości dawania prezentów, nawet tych najprostszych, 
a także byciu razem.

2690

Jeff Kinney
Dziennik Cwaniaczka. Jak po lodzie.

Gimnazjum zostaje zamknięte do odwołania z powodu 
śnieżycy, a sąsiedztwo Heffleyów zmienia się w pole 

bitwy na śnieżki. A Greg i Rowley? No cóż, próbują 
nie dać się zwariować… 

2690

Anna Włodarkiewicz
Zima Toli

Poznajcie czteroletnią Tolę. Wraz z rodzicami obserwuje 
zmieniające się pory roku. Co ciekawego przynosi zima? Zimą 
wszystko przykryte jest kołderką białego śniegu. Zimą Tola 
ubiera ciepłą kurteczkę, a uszy chowa pod grubą czapką. 
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799

Joanna Liszewska
Krok po kroku. Harmonijka

Nowość w serii „Krok po kroku”. 
Sztywno stronicowe książeczki 
w formie harmonijki – na każdej 

stronie przedstawiony jest jeden duży 
element. Rozłożona książeczka tworzy 

dwustronną kolorową planszę, na której 
maluch może wskazywać i nazywać 

zwierzęta, pojazdy lub zabawki.

1499
Dekoracje z filcu do samodzielnego 

uszycia, różne wzory

999
Zawieszki drewniane 

z farbkami

6499
długopisy żelowe, 

12 szt. 3499
piórnik

1499
długopis żelowy

4999
flamastry,

12 szt. 

2799
długopisy żelowe,

2 szt. 

1499
gumki, 2 szt. 

5990

Małgorzata Kalicińska
Pakiet: Trzymaj się, Mańka! 

/ Miłość na walizkach

3699
okładka miękka 

Błędowska Katarzyna, 
Błędowska Paulina

O matko i córko

3999
okładka miękka 

Opracowanie zbiorowe
Słodki i słony.

Dania w dwóch smakach

KSIĄŻKIART & CRAFTART & CRAFTART. SZKOLNO-BIUROWE KSIĄŻKI
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Mała Syrenka

Dzielny 
Ołowiany Żołnierzyk

Pinokio

PUZZLE 3D

Czerwony 
Kapturek

7999

2400

1 szt

2499
Play-Doh

Zestaw tub 4-pak  2999
Play-Doh

Zestaw tub 6-pak

gra planszowa
5 sekund

różne wersje

gra karciana
UNO

2499

1799

gra planszowa Dixit. Odyseja

12999

9999

gra planszowa 
Pan tu nie stał!

7499

4999

2999
Planer Kubuś. Winnie the Pooh

Format 14,5/20,5

2999
Planer Minnie

Format 14,5/20,5

3990
Optymistyczny Kalendarz 

Dawida Kwiatkowskiego

2499
Kalendarz Girls
Format 12/16,5

3999
Kalendarze Disney.

Zielona Sowa
1 szt.

2499
Kalendarz Syrenka

4999
Kalendarz  Dziennik 2019

Karolina Gołębiewska

Piórnik + długopisNotes + długopis

Kosmetyczka + długopis

Cekinowy notes + długopis

Notes + piórnik

Zestawy prezentowe
Jeśli szukasz fantazyjnego i niebanalnego prezentu – wybierz nasze zestawy 

prezentowe. Oprócz swojego ciekawego wyglądu, są bardzo przydatnymi 
gadżetami do damskiej torebki. Taki prezent ucieszy każdą kobietę.

2999
Bullet Journal 

Format A5
Planuj życie kreatywnie! „Bullet Journal” 
to organizer, terminarz, notes i skarbnica 

kreatywnych pomysłów w jednym. Dzięki niemu 
będziesz mieć wszystkie ważne rzeczy  w jednym 

miejscu. W środku jest miejsce na notowanie 
pomysłów, adresów, tytułów przeczytanych 

książek, terminów spotkań, bazgranie, ozdabianie, 
kolorowanie. „Bullet Journal” motywuje, inspiruje 

i pomaga osiągnąć zamierzone cele.

Bombki od 9,99 zł

Zawieszki choinkowe od 3,99 zł

Figurki od 4,99 zł

Pudełka od 4,99 zł

gra planszowa 
Rummikub

9999

7999

gra zręcznościowa
Jenga Refresh

9999

6999

Torebki prezentowe od 3,99 zł

Pudełka prezentowe od 4,99 zł

3–6 8+

1+ 6+

2–6 8+

3999
Planer taki jak Ty od Gabrieli Gargaś 

Zaplanuj cudowny czas razem z Gabrielą 
Gargaś! Autorka bestsellerowych 

powieści będzie wspierać Cię 
w realizacji celów, a w trudnych chwilach 

rozbawi jak nikt inny. Już dziś zacznij 
spełniać marzenia!

W dniach 3–9.12.2018
wszystkie produkty marki 20%*

taniej

3–6 3+

8999

6999

1 szt

gra planszowa
Gierki Małżeńskie

13999

10999

gra planszowa
Monopoly Classic 

13999

9999

2+ 6+

2+ 18+

2+ 6+

3–6 8+

2–5 10+ 2+ 7+

-20%
na wszystkie klocki LEGO®

KALENDARZEGRYZABAWKI ART. SZKOLNO-BIUROWEPAKOWANIE
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Legionowo, Galeria Zegrzyńska, Gdańsk, ul. Rakoczego 19
Warszawa, al. KEN 83 lok. U-3, Warszawa, ul. F. Klimczaka 17
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Oferta ważna w dniach 28.11-26.12.2018 r. lub do wyczerpania asortymentu.

2999
Pluszowy pamiętnik 

Format A5

3499
Pluszowy pamiętnik   z długopisem

Format A5

Pamiętnik na spirali, 
zamykany na gumkę, 

różne okładki do wyboru

1799
15 x 15 cm

2499
15 x 21 cm

499
Naklejki żelowe

1 zestaw

699
Naklejki żelowe

1 zestaw

999
Zawieszki ceramiczne 

z farbkami

1499
Zawieszki 

ceramiczne  
z farbkami

/ 4 szt

999
Dekoracje z filcu do samodzielnego 

uszycia, różne wzory

1499
Bombka ceramiczna LED 

z farbkami

1499
Kubek ceramiczny 

z farbkami

699
Witraże z farbkami, różne wzory

/ 1 zestaw

1

1  termofor renifer 54,99 zł |  2  nauszniki 39,99 zł |  3   kubek w pudełku 24,99 zł 

4  kubek z pluszakiem 29,99 zł |  5   ogrzewacz 19,99 zł |  6  termofor 39,99 zł 

7   termofor 49,99 zł |  8   kubek termiczny z nausznikami  59,99 zł

9  ogrzewacz 9,99 zł |  10   kubek termiczny 34,99 zł

Kreatywna plastelina Creadu

2499

1999
1 szt

2999
Poduszka do samodzielnego uszycia

/ duża,  1 szt.

1999
Poduszka do samodzielnego uszycia

/ mała,  1 szt.

999
Zestaw filcowy do uszycia

/ 1 szt.

1499
Maskotka do samodzielnego uszycia

/ 1 szt.

1999
Maskotka pluszowa 

do samodzielnego uszycia
/ 1 szt.

4999
Kreatywny słoik

1499

Katarzyna Huzar-Czub
Krok po kroku. Seria książek.

Seria sztywno stronicowych książeczek, dzięki 
którym najmłodsze dzieci zdobędą nowe 
umiejętności, wyćwiczą je, poznają i zrozumieją 
to, co je otacza, a także oswoją nowe, nierzadko 
trudne dla nich sytuacje, np. rozstanie ze 
smoczkiem.

2999

Joanna Liszewska
Krok po kroku. Album maluszka

„Album maluszka” to najlepszy prezent 
dla przyszłych i świeżo upieczonych 

rodziców.

W tym pięknym albumie rodzice mogą 
opisywać najpiękniejsze wspomnienia 

z oczekiwania na narodziny dziecka oraz 
najważniejsze wydarzenia z pierwszego 

roku życia maluszka, a także wklejać 
zdjęcia i drobne pamiątki. W ten sposób 
stworzą niezwykłą, oryginalną kronikę 

dokumentującą wszystkie ważne chwile 
i wyjątkowe momenty ich pociechy.

Po latach album będzie skarbnicą 
wspomnień dla całej rodziny.

3999

Zofia Stanecka
Basia. Bajki na dobranoc

Bądź wreszcie cicho! Przez ciebie boli mnie głowa! I wszystko inne! 
I jestem zła! Zupełnie jak... niedźwiedź! Ogromny, włochaty niedźwiedź!
– Błabła niebieć? Lomny? – zainteresował się Franek.
Uspokoił się i przestał krzyczeć. Wtedy Basia opowiedziała mu bajkę. 
A kiedy skończyła, okazało się, że Franek śpi. I teraz już każdy w rodzinie 
Basi wiedział, co jest najlepszym sposobem na usypianie: bajki 
na dobranoc!
24 bajki autorstwa rodziny Basi  (i Zofii Staneckiej) czekają, 
by opowiedzieć je na dobranoc. Zabawne, melancholijne, niektóre 
rymowane, krótkie, w sam raz na raz! 

3499

Rundell Katherine
Świąteczne życzenie

Mały Theo zostaje w Wigilię w domu jedynie ze swoją 
nianią. Wypatruje pierwszej gwiazdy, by wypowiedzieć 

życzenie. Bardzo chciałby mieć przyjaciół. Chwilę 
później ozdoby na choince zaczynają ożywać…

Idealna książka na świąteczny czas.

2499

Mielech Agnieszka
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą święta
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn przygotowują się do Świąt. Cała 
paczka pojedzie na wielkie sprzątanie do babci Emi do Żabiego Rogu. 
Tajna misja: odszukać magię świąt!
W wydaniu: o ekologicznych świętach, o świętach w różnych stronach 
świata oraz radości dawania prezentów, nawet tych najprostszych, 
a także byciu razem.

2690

Jeff Kinney
Dziennik Cwaniaczka. Jak po lodzie.

Gimnazjum zostaje zamknięte do odwołania z powodu 
śnieżycy, a sąsiedztwo Heffleyów zmienia się w pole 

bitwy na śnieżki. A Greg i Rowley? No cóż, próbują 
nie dać się zwariować… 

2690

Anna Włodarkiewicz
Zima Toli

Poznajcie czteroletnią Tolę. Wraz z rodzicami obserwuje 
zmieniające się pory roku. Co ciekawego przynosi zima? Zimą 
wszystko przykryte jest kołderką białego śniegu. Zimą Tola 
ubiera ciepłą kurteczkę, a uszy chowa pod grubą czapką. 
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799

Joanna Liszewska
Krok po kroku. Harmonijka

Nowość w serii „Krok po kroku”. 
Sztywno stronicowe książeczki 
w formie harmonijki – na każdej 

stronie przedstawiony jest jeden duży 
element. Rozłożona książeczka tworzy 

dwustronną kolorową planszę, na której 
maluch może wskazywać i nazywać 

zwierzęta, pojazdy lub zabawki.

1499
Dekoracje z filcu do samodzielnego 

uszycia, różne wzory

999
Zawieszki drewniane 

z farbkami

6499
długopisy żelowe, 

12 szt. 3499
piórnik

1499
długopis żelowy

4999
flamastry,

12 szt. 

2799
długopisy żelowe,

2 szt. 

1499
gumki, 2 szt. 

5990

Małgorzata Kalicińska
Pakiet: Trzymaj się, Mańka! 

/ Miłość na walizkach

3699
okładka miękka 

Błędowska Katarzyna, 
Błędowska Paulina

O matko i córko

3999
okładka miękka 

Opracowanie zbiorowe
Słodki i słony.

Dania w dwóch smakach

KSIĄŻKIART & CRAFTART & CRAFTART. SZKOLNO-BIUROWE KSIĄŻKI
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Mała Syrenka

Dzielny 
Ołowiany Żołnierzyk

Pinokio

PUZZLE 3D

Czerwony 
Kapturek

7999

2400

1 szt

2499
Play-Doh

Zestaw tub 4-pak  2999
Play-Doh

Zestaw tub 6-pak

gra planszowa
5 sekund

różne wersje

gra karciana
UNO

2499

1799

gra planszowa Dixit. Odyseja

12999

9999

gra planszowa 
Pan tu nie stał!

7499

4999

2999
Planer Kubuś. Winnie the Pooh

Format 14,5/20,5

2999
Planer Minnie

Format 14,5/20,5

3990
Optymistyczny Kalendarz 

Dawida Kwiatkowskiego

2499
Kalendarz Girls
Format 12/16,5

3999
Kalendarze Disney.

Zielona Sowa
1 szt.

2499
Kalendarz Syrenka

4999
Kalendarz  Dziennik 2019

Karolina Gołębiewska

Piórnik + długopisNotes + długopis

Kosmetyczka + długopis

Cekinowy notes + długopis

Notes + piórnik

Zestawy prezentowe
Jeśli szukasz fantazyjnego i niebanalnego prezentu – wybierz nasze zestawy 

prezentowe. Oprócz swojego ciekawego wyglądu, są bardzo przydatnymi 
gadżetami do damskiej torebki. Taki prezent ucieszy każdą kobietę.

2999
Bullet Journal 

Format A5
Planuj życie kreatywnie! „Bullet Journal” 
to organizer, terminarz, notes i skarbnica 

kreatywnych pomysłów w jednym. Dzięki niemu 
będziesz mieć wszystkie ważne rzeczy  w jednym 

miejscu. W środku jest miejsce na notowanie 
pomysłów, adresów, tytułów przeczytanych 

książek, terminów spotkań, bazgranie, ozdabianie, 
kolorowanie. „Bullet Journal” motywuje, inspiruje 

i pomaga osiągnąć zamierzone cele.

Bombki od 9,99 zł

Zawieszki choinkowe od 3,99 zł

Figurki od 4,99 zł

Pudełka od 4,99 zł

gra planszowa 
Rummikub

9999

7999

gra zręcznościowa
Jenga Refresh

9999

6999

Torebki prezentowe od 3,99 zł

Pudełka prezentowe od 4,99 zł

3–6 8+

1+ 6+

2–6 8+

3999
Planer taki jak Ty od Gabrieli Gargaś 

Zaplanuj cudowny czas razem z Gabrielą 
Gargaś! Autorka bestsellerowych 

powieści będzie wspierać Cię 
w realizacji celów, a w trudnych chwilach 

rozbawi jak nikt inny. Już dziś zacznij 
spełniać marzenia!

W dniach 3–9.12.2018
wszystkie produkty marki 20%*

taniej

3–6 3+

8999

6999

1 szt

gra planszowa
Gierki Małżeńskie

13999

10999

gra planszowa
Monopoly Classic 

13999

9999

2+ 6+

2+ 18+

2+ 6+

3–6 8+

2–5 10+ 2+ 7+

-20%
na wszystkie klocki LEGO®

KALENDARZEGRYZABAWKI ART. SZKOLNO-BIUROWEPAKOWANIE



W papiernik’u: • Odbierz zamówienia 
z .com i 

• Drukuj zdjęcia 
w 3 minuty

 
papiernikbyempik papiernikbyempik.pl

Legionowo, Galeria Zegrzyńska, Gdańsk, ul. Rakoczego 19
Warszawa, al. KEN 83 lok. U-3, Warszawa, ul. F. Klimczaka 17
Warszawa, ul. Nowaka Jeziorańskiego 44 [otwarcie 5.12]

Warszawa, ul. Rydygiera 18, Kraków, Osiedle Avia 3, lok. 3 [otwarcie 14.12]

Kraków, Galeria ATUT, ul. Grażyny 4
Poznań, King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156

Oferta ważna w dniach 28.11-26.12.2018 r. lub do wyczerpania asortymentu.

2999
Pluszowy pamiętnik 

Format A5

3499
Pluszowy pamiętnik   z długopisem

Format A5

Pamiętnik na spirali, 
zamykany na gumkę, 

różne okładki do wyboru

1799
15 x 15 cm

2499
15 x 21 cm

499
Naklejki żelowe

1 zestaw

699
Naklejki żelowe

1 zestaw

999
Zawieszki ceramiczne 

z farbkami

1499
Zawieszki 

ceramiczne  
z farbkami

/ 4 szt

999
Dekoracje z filcu do samodzielnego 

uszycia, różne wzory

1499
Bombka ceramiczna LED 

z farbkami

1499
Kubek ceramiczny 

z farbkami

699
Witraże z farbkami, różne wzory

/ 1 zestaw

1

1  termofor renifer 54,99 zł |  2  nauszniki 39,99 zł |  3   kubek w pudełku 24,99 zł 

4  kubek z pluszakiem 29,99 zł |  5   ogrzewacz 19,99 zł |  6  termofor 39,99 zł 

7   termofor 49,99 zł |  8   kubek termiczny z nausznikami  59,99 zł

9  ogrzewacz 9,99 zł |  10   kubek termiczny 34,99 zł

Kreatywna plastelina Creadu

2499

1999
1 szt

2999
Poduszka do samodzielnego uszycia

/ duża,  1 szt.

1999
Poduszka do samodzielnego uszycia

/ mała,  1 szt.

999
Zestaw filcowy do uszycia

/ 1 szt.

1499
Maskotka do samodzielnego uszycia

/ 1 szt.

1999
Maskotka pluszowa 

do samodzielnego uszycia
/ 1 szt.

4999
Kreatywny słoik

1499

Katarzyna Huzar-Czub
Krok po kroku. Seria książek.

Seria sztywno stronicowych książeczek, dzięki 
którym najmłodsze dzieci zdobędą nowe 
umiejętności, wyćwiczą je, poznają i zrozumieją 
to, co je otacza, a także oswoją nowe, nierzadko 
trudne dla nich sytuacje, np. rozstanie ze 
smoczkiem.

2999

Joanna Liszewska
Krok po kroku. Album maluszka

„Album maluszka” to najlepszy prezent 
dla przyszłych i świeżo upieczonych 

rodziców.

W tym pięknym albumie rodzice mogą 
opisywać najpiękniejsze wspomnienia 

z oczekiwania na narodziny dziecka oraz 
najważniejsze wydarzenia z pierwszego 

roku życia maluszka, a także wklejać 
zdjęcia i drobne pamiątki. W ten sposób 
stworzą niezwykłą, oryginalną kronikę 

dokumentującą wszystkie ważne chwile 
i wyjątkowe momenty ich pociechy.

Po latach album będzie skarbnicą 
wspomnień dla całej rodziny.

3999

Zofia Stanecka
Basia. Bajki na dobranoc

Bądź wreszcie cicho! Przez ciebie boli mnie głowa! I wszystko inne! 
I jestem zła! Zupełnie jak... niedźwiedź! Ogromny, włochaty niedźwiedź!
– Błabła niebieć? Lomny? – zainteresował się Franek.
Uspokoił się i przestał krzyczeć. Wtedy Basia opowiedziała mu bajkę. 
A kiedy skończyła, okazało się, że Franek śpi. I teraz już każdy w rodzinie 
Basi wiedział, co jest najlepszym sposobem na usypianie: bajki 
na dobranoc!
24 bajki autorstwa rodziny Basi  (i Zofii Staneckiej) czekają, 
by opowiedzieć je na dobranoc. Zabawne, melancholijne, niektóre 
rymowane, krótkie, w sam raz na raz! 

3499

Rundell Katherine
Świąteczne życzenie

Mały Theo zostaje w Wigilię w domu jedynie ze swoją 
nianią. Wypatruje pierwszej gwiazdy, by wypowiedzieć 

życzenie. Bardzo chciałby mieć przyjaciół. Chwilę 
później ozdoby na choince zaczynają ożywać…

Idealna książka na świąteczny czas.

2499

Mielech Agnieszka
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą święta
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn przygotowują się do Świąt. Cała 
paczka pojedzie na wielkie sprzątanie do babci Emi do Żabiego Rogu. 
Tajna misja: odszukać magię świąt!
W wydaniu: o ekologicznych świętach, o świętach w różnych stronach 
świata oraz radości dawania prezentów, nawet tych najprostszych, 
a także byciu razem.

2690

Jeff Kinney
Dziennik Cwaniaczka. Jak po lodzie.

Gimnazjum zostaje zamknięte do odwołania z powodu 
śnieżycy, a sąsiedztwo Heffleyów zmienia się w pole 

bitwy na śnieżki. A Greg i Rowley? No cóż, próbują 
nie dać się zwariować… 

2690

Anna Włodarkiewicz
Zima Toli

Poznajcie czteroletnią Tolę. Wraz z rodzicami obserwuje 
zmieniające się pory roku. Co ciekawego przynosi zima? Zimą 
wszystko przykryte jest kołderką białego śniegu. Zimą Tola 
ubiera ciepłą kurteczkę, a uszy chowa pod grubą czapką. 
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799

Joanna Liszewska
Krok po kroku. Harmonijka

Nowość w serii „Krok po kroku”. 
Sztywno stronicowe książeczki 
w formie harmonijki – na każdej 

stronie przedstawiony jest jeden duży 
element. Rozłożona książeczka tworzy 

dwustronną kolorową planszę, na której 
maluch może wskazywać i nazywać 

zwierzęta, pojazdy lub zabawki.

1499
Dekoracje z filcu do samodzielnego 

uszycia, różne wzory

999
Zawieszki drewniane 

z farbkami

6499
długopisy żelowe, 

12 szt. 3499
piórnik

1499
długopis żelowy

4999
flamastry,

12 szt. 

2799
długopisy żelowe,

2 szt. 

1499
gumki, 2 szt. 

5990

Małgorzata Kalicińska
Pakiet: Trzymaj się, Mańka! 

/ Miłość na walizkach

3699
okładka miękka 

Błędowska Katarzyna, 
Błędowska Paulina

O matko i córko

3999
okładka miękka 

Opracowanie zbiorowe
Słodki i słony.

Dania w dwóch smakach

KSIĄŻKIART & CRAFTART & CRAFTART. SZKOLNO-BIUROWE KSIĄŻKI
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W papiernik’u:• Odbierz zamówienia 
z .com i 

• Drukuj zdjęcia 
w 3 minuty

 
papiernikbyempikpapiernikbyempik.pl

Legionowo, Galeria Zegrzyńska, Gdańsk, ul. Rakoczego 19
Warszawa, al. KEN 83 lok. U-3, Warszawa, ul. F. Klimczaka 17
Warszawa, ul. Nowaka Jeziorańskiego 44 [otwarcie 5.12]

Warszawa, ul. Rydygiera 18, Kraków, Osiedle Avia 3, lok. 3 [otwarcie 14.12]

Kraków, Galeria ATUT, ul. Grażyny 4
Poznań, King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156

Oferta ważna w dniach 28.11-26.12.2018 r. lub do wyczerpania asortymentu.

2999
Pluszowy pamiętnik 

Format A5

3499
Pluszowy pamiętnik   z długopisem

Format A5

Pamiętnik na spirali, 
zamykany na gumkę, 

różne okładki do wyboru

1799
15 x 15 cm

2499
15 x 21 cm

499
Naklejki żelowe

1 zestaw

699
Naklejki żelowe

1 zestaw

999
Zawieszki ceramiczne 

z farbkami

1499
Zawieszki 

ceramiczne  
z farbkami

/ 4 szt

999
Dekoracje z filcu do samodzielnego 

uszycia, różne wzory

1499
Bombka ceramiczna LED 

z farbkami

1499
Kubek ceramiczny 

z farbkami

699
Witraże z farbkami, różne wzory

/ 1 zestaw

1

1 termofor renifer 54,99 zł | 2 nauszniki 39,99 zł | 3 kubek w pudełku 24,99 zł 

4 kubek z pluszakiem 29,99 zł | 5 ogrzewacz 19,99 zł | 6 termofor 39,99 zł 

7 termofor 49,99 zł | 8 kubek termiczny z nausznikami  59,99 zł

9 ogrzewacz 9,99 zł | 10 kubek termiczny 34,99 zł

Kreatywna plastelina Creadu

2499

1999
1 szt

2999
Poduszka do samodzielnego uszycia

/ duża,  1 szt.

1999
Poduszka do samodzielnego uszycia

/ mała,  1 szt.

999
Zestaw filcowy do uszycia

/ 1 szt.

1499
Maskotka do samodzielnego uszycia

/ 1 szt.

1999
Maskotka pluszowa 

do samodzielnego uszycia
/ 1 szt.

4999
Kreatywny słoik

1499

Katarzyna Huzar-Czub
Krok po kroku. Seria książek.

Seria sztywno stronicowych książeczek, dzięki 
którym najmłodsze dzieci zdobędą nowe 
umiejętności, wyćwiczą je, poznają i zrozumieją 
to, co je otacza, a także oswoją nowe, nierzadko 
trudne dla nich sytuacje, np. rozstanie ze 
smoczkiem.

2999

Joanna Liszewska
Krok po kroku. Album maluszka

„Album maluszka” to najlepszy prezent 
dla przyszłych i świeżo upieczonych 

rodziców.

W tym pięknym albumie rodzice mogą 
opisywać najpiękniejsze wspomnienia 

z oczekiwania na narodziny dziecka oraz 
najważniejsze wydarzenia z pierwszego 

roku życia maluszka, a także wklejać 
zdjęcia i drobne pamiątki. W ten sposób 

stworzą niezwykłą, oryginalną kronikę 
dokumentującą wszystkie ważne chwile 

i wyjątkowe momenty ich pociechy.

Po latach album będzie skarbnicą 
wspomnień dla całej rodziny.

3999

Zofia Stanecka
Basia. Bajki na dobranoc

Bądź wreszcie cicho! Przez ciebie boli mnie głowa! I wszystko inne! 
I jestem zła! Zupełnie jak... niedźwiedź! Ogromny, włochaty niedźwiedź!
– Błabła niebieć? Lomny? – zainteresował się Franek.
Uspokoił się i przestał krzyczeć. Wtedy Basia opowiedziała mu bajkę. 
A kiedy skończyła, okazało się, że Franek śpi. I teraz już każdy w rodzinie 
Basi wiedział, co jest najlepszym sposobem na usypianie: bajki 
na dobranoc!
24 bajki autorstwa rodziny Basi  (i Zofii Staneckiej) czekają, 
by opowiedzieć je na dobranoc. Zabawne, melancholijne, niektóre 
rymowane, krótkie, w sam raz na raz! 

3499

Rundell Katherine
Świąteczne życzenie

Mały Theo zostaje w Wigilię w domu jedynie ze swoją 
nianią. Wypatruje pierwszej gwiazdy, by wypowiedzieć 

życzenie. Bardzo chciałby mieć przyjaciół. Chwilę 
później ozdoby na choince zaczynają ożywać…

Idealna książka na świąteczny czas.

2499

Mielech Agnieszka
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą święta
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn przygotowują się do Świąt. Cała 
paczka pojedzie na wielkie sprzątanie do babci Emi do Żabiego Rogu. 
Tajna misja: odszukać magię świąt!
W wydaniu: o ekologicznych świętach, o świętach w różnych stronach 
świata oraz radości dawania prezentów, nawet tych najprostszych, 
a także byciu razem.

2690

Jeff Kinney
Dziennik Cwaniaczka. Jak po lodzie.

Gimnazjum zostaje zamknięte do odwołania z powodu 
śnieżycy, a sąsiedztwo Heffleyów zmienia się w pole 

bitwy na śnieżki. A Greg i Rowley? No cóż, próbują 
nie dać się zwariować… 

2690

Anna Włodarkiewicz
Zima Toli

Poznajcie czteroletnią Tolę. Wraz z rodzicami obserwuje 
zmieniające się pory roku. Co ciekawego przynosi zima? Zimą 
wszystko przykryte jest kołderką białego śniegu. Zimą Tola 
ubiera ciepłą kurteczkę, a uszy chowa pod grubą czapką. 
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799

Joanna Liszewska
Krok po kroku. Harmonijka

Nowość w serii „Krok po kroku”. 
Sztywno stronicowe książeczki 
w formie harmonijki – na każdej 

stronie przedstawiony jest jeden duży 
element. Rozłożona książeczka tworzy 

dwustronną kolorową planszę, na której 
maluch może wskazywać i nazywać 

zwierzęta, pojazdy lub zabawki.

1499
Dekoracje z filcu do samodzielnego 

uszycia, różne wzory

999
Zawieszki drewniane 

z farbkami

6499
długopisy żelowe, 

12 szt. 3499
piórnik

1499
długopis żelowy

4999
flamastry,

12 szt. 

2799
długopisy żelowe,

2 szt. 

1499
gumki, 2 szt. 

5990

Małgorzata Kalicińska
Pakiet: Trzymaj się, Mańka! 

/ Miłość na walizkach

3699
okładka miękka 

Błędowska Katarzyna, 
Błędowska Paulina

O matko i córko

3999
okładka miękka 

Opracowanie zbiorowe
Słodki i słony.

Dania w dwóch smakach

KSIĄŻKI ART & CRAFT ART & CRAFT ART. SZKOLNO-BIUROWEKSIĄŻKI

Oferta waż
na do wycz
erpania zap
asów



Mała Syrenka

Dzielny 
Ołowiany Żołnierzyk

Pinokio

PUZZLE 3D

Czerwony 
Kapturek

7999

2400

1 szt

2499
Play-Doh

Zestaw tub 4-pak  2999
Play-Doh

Zestaw tub 6-pak

gra planszowa
5 sekund

różne wersje

gra karciana
UNO

2499

1799

gra planszowa Dixit. Odyseja

12999

9999

gra planszowa 
Pan tu nie stał!

7499

4999

2999
Planer Kubuś. Winnie the Pooh

Format 14,5/20,5

2999
Planer Minnie

Format 14,5/20,5

3990
Optymistyczny Kalendarz 

Dawida Kwiatkowskiego

2499
Kalendarz Girls
Format 12/16,5

3999
Kalendarze Disney.

Zielona Sowa
1 szt.

2499
Kalendarz Syrenka

4999
Kalendarz  Dziennik 2019

Karolina Gołębiewska

Piórnik + długopisNotes + długopis

Kosmetyczka + długopis

Cekinowy notes + długopis

Notes + piórnik

Zestawy prezentowe
Jeśli szukasz fantazyjnego i niebanalnego prezentu – wybierz nasze zestawy 

prezentowe. Oprócz swojego ciekawego wyglądu, są bardzo przydatnymi 
gadżetami do damskiej torebki. Taki prezent ucieszy każdą kobietę.

2999
Bullet Journal 

Format A5
Planuj życie kreatywnie! „Bullet Journal” 
to organizer, terminarz, notes i skarbnica 

kreatywnych pomysłów w jednym. Dzięki niemu 
będziesz mieć wszystkie ważne rzeczy  w jednym 

miejscu. W środku jest miejsce na notowanie 
pomysłów, adresów, tytułów przeczytanych 

książek, terminów spotkań, bazgranie, ozdabianie, 
kolorowanie. „Bullet Journal” motywuje, inspiruje 

i pomaga osiągnąć zamierzone cele.

Bombki od 9,99 zł

Zawieszki choinkowe od 3,99 zł

Figurki od 4,99 zł

Pudełka od 4,99 zł

gra planszowa 
Rummikub

9999

7999

gra zręcznościowa
Jenga Refresh

9999

6999

Torebki prezentowe od 3,99 zł

Pudełka prezentowe od 4,99 zł

3–6 8+

1+ 6+

2–6 8+

3999
Planer taki jak Ty od Gabrieli Gargaś 

Zaplanuj cudowny czas razem z Gabrielą 
Gargaś! Autorka bestsellerowych 

powieści będzie wspierać Cię 
w realizacji celów, a w trudnych chwilach 

rozbawi jak nikt inny. Już dziś zacznij 
spełniać marzenia!

W dniach 3–9.12.2018
wszystkie produkty marki 20%*

taniej

3–6 3+

8999

6999

1 szt

gra planszowa
Gierki Małżeńskie

13999

10999

gra planszowa
Monopoly Classic 

13999

9999

2+ 6+

2+ 18+

2+ 6+

3–6 8+

2–5 10+ 2+ 7+

-20%
na wszystkie klocki LEGO®

KALENDARZEGRYZABAWKI ART. SZKOLNO-BIUROWEPAKOWANIE

W papiernik’u: • Odbierz zamówienia 
z .com i 

• Drukuj zdjęcia 
w 3 minuty

 
papiernikbyempik papiernikbyempik.pl

Legionowo, Galeria Zegrzyńska, Gdańsk, ul. Rakoczego 19
Warszawa, al. KEN 83 lok. U-3, Warszawa, ul. F. Klimczaka 17
Warszawa, ul. Nowaka Jeziorańskiego 44 [otwarcie 5.12]

Warszawa, ul. Rydygiera 18, Kraków, Osiedle Avia 3, lok. 3 [otwarcie 14.12]

Kraków, Galeria ATUT, ul. Grażyny 4
Poznań, King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156

Oferta ważna w dniach 28.11-26.12.2018 r. lub do wyczerpania asortymentu.

2999
Pluszowy pamiętnik 

Format A5

3499
Pluszowy pamiętnik   z długopisem

Format A5

Pamiętnik na spirali, 
zamykany na gumkę, 

różne okładki do wyboru

1799
15 x 15 cm

2499
15 x 21 cm

499
Naklejki żelowe

1 zestaw

699
Naklejki żelowe

1 zestaw

999
Zawieszki ceramiczne 

z farbkami

1499
Zawieszki 

ceramiczne  
z farbkami

/ 4 szt

999
Dekoracje z filcu do samodzielnego 

uszycia, różne wzory

1499
Bombka ceramiczna LED 

z farbkami

1499
Kubek ceramiczny 

z farbkami

699
Witraże z farbkami, różne wzory

/ 1 zestaw

1

1  termofor renifer 54,99 zł |  2  nauszniki 39,99 zł |  3   kubek w pudełku 24,99 zł 

4  kubek z pluszakiem 29,99 zł |  5   ogrzewacz 19,99 zł |  6  termofor 39,99 zł 

7   termofor 49,99 zł |  8   kubek termiczny z nausznikami  59,99 zł

9  ogrzewacz 9,99 zł |  10   kubek termiczny 34,99 zł

Kreatywna plastelina Creadu

2499

1999
1 szt

2999
Poduszka do samodzielnego uszycia

/ duża,  1 szt.

1999
Poduszka do samodzielnego uszycia

/ mała,  1 szt.

999
Zestaw filcowy do uszycia

/ 1 szt.

1499
Maskotka do samodzielnego uszycia

/ 1 szt.

1999
Maskotka pluszowa 

do samodzielnego uszycia
/ 1 szt.

4999
Kreatywny słoik

1499

Katarzyna Huzar-Czub
Krok po kroku. Seria książek.

Seria sztywno stronicowych książeczek, dzięki 
którym najmłodsze dzieci zdobędą nowe 
umiejętności, wyćwiczą je, poznają i zrozumieją 
to, co je otacza, a także oswoją nowe, nierzadko 
trudne dla nich sytuacje, np. rozstanie ze 
smoczkiem.

2999

Joanna Liszewska
Krok po kroku. Album maluszka

„Album maluszka” to najlepszy prezent 
dla przyszłych i świeżo upieczonych 

rodziców.

W tym pięknym albumie rodzice mogą 
opisywać najpiękniejsze wspomnienia 

z oczekiwania na narodziny dziecka oraz 
najważniejsze wydarzenia z pierwszego 

roku życia maluszka, a także wklejać 
zdjęcia i drobne pamiątki. W ten sposób 
stworzą niezwykłą, oryginalną kronikę 

dokumentującą wszystkie ważne chwile 
i wyjątkowe momenty ich pociechy.

Po latach album będzie skarbnicą 
wspomnień dla całej rodziny.

3999

Zofia Stanecka
Basia. Bajki na dobranoc

Bądź wreszcie cicho! Przez ciebie boli mnie głowa! I wszystko inne! 
I jestem zła! Zupełnie jak... niedźwiedź! Ogromny, włochaty niedźwiedź!
– Błabła niebieć? Lomny? – zainteresował się Franek.
Uspokoił się i przestał krzyczeć. Wtedy Basia opowiedziała mu bajkę. 
A kiedy skończyła, okazało się, że Franek śpi. I teraz już każdy w rodzinie 
Basi wiedział, co jest najlepszym sposobem na usypianie: bajki 
na dobranoc!
24 bajki autorstwa rodziny Basi  (i Zofii Staneckiej) czekają, 
by opowiedzieć je na dobranoc. Zabawne, melancholijne, niektóre 
rymowane, krótkie, w sam raz na raz! 

3499

Rundell Katherine
Świąteczne życzenie

Mały Theo zostaje w Wigilię w domu jedynie ze swoją 
nianią. Wypatruje pierwszej gwiazdy, by wypowiedzieć 

życzenie. Bardzo chciałby mieć przyjaciół. Chwilę 
później ozdoby na choince zaczynają ożywać…

Idealna książka na świąteczny czas.

2499

Mielech Agnieszka
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Idą święta
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn przygotowują się do Świąt. Cała 
paczka pojedzie na wielkie sprzątanie do babci Emi do Żabiego Rogu. 
Tajna misja: odszukać magię świąt!
W wydaniu: o ekologicznych świętach, o świętach w różnych stronach 
świata oraz radości dawania prezentów, nawet tych najprostszych, 
a także byciu razem.

2690

Jeff Kinney
Dziennik Cwaniaczka. Jak po lodzie.

Gimnazjum zostaje zamknięte do odwołania z powodu 
śnieżycy, a sąsiedztwo Heffleyów zmienia się w pole 

bitwy na śnieżki. A Greg i Rowley? No cóż, próbują 
nie dać się zwariować… 

2690

Anna Włodarkiewicz
Zima Toli

Poznajcie czteroletnią Tolę. Wraz z rodzicami obserwuje 
zmieniające się pory roku. Co ciekawego przynosi zima? Zimą 
wszystko przykryte jest kołderką białego śniegu. Zimą Tola 
ubiera ciepłą kurteczkę, a uszy chowa pod grubą czapką. 
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799

Joanna Liszewska
Krok po kroku. Harmonijka

Nowość w serii „Krok po kroku”. 
Sztywno stronicowe książeczki 
w formie harmonijki – na każdej 

stronie przedstawiony jest jeden duży 
element. Rozłożona książeczka tworzy 

dwustronną kolorową planszę, na której 
maluch może wskazywać i nazywać 

zwierzęta, pojazdy lub zabawki.

1499
Dekoracje z filcu do samodzielnego 

uszycia, różne wzory

999
Zawieszki drewniane 

z farbkami

6499
długopisy żelowe, 

12 szt. 3499
piórnik

1499
długopis żelowy

4999
flamastry,

12 szt. 

2799
długopisy żelowe,

2 szt. 

1499
gumki, 2 szt. 

5990

Małgorzata Kalicińska
Pakiet: Trzymaj się, Mańka! 

/ Miłość na walizkach

3699
okładka miękka 

Błędowska Katarzyna, 
Błędowska Paulina

O matko i córko

3999
okładka miękka 

Opracowanie zbiorowe
Słodki i słony.

Dania w dwóch smakach

KSIĄŻKIART & CRAFTART & CRAFTART. SZKOLNO-BIUROWE KSIĄŻKI
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