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HURTOWNIA RHEMA  
 

 

Księgarnia katolicka Rhema zaznaczyła już swoją obecność na 

rynku, istnieje od 10 lat. Posiada swoją siedzibę w Krakowie przy 

ulicy Lubicz 10, a także oferuje swoje usługi za pomocą strony in-

ternetowej www.rhema.pl. Właścicielem firmy jest Adam Karkow-

ski. Firma prowadzi sprzedaż głównie hurtową, ale także detaliczną. 

Księgarnia zajmuje się propagowaniem książki katolickiej. Swoje 

usługi oferuje odbiorcom hurtowym, głównie księgarniom, kateche-

tom, księżom, ale również wszystkim, którzy zainteresowanie są 

kupnem książki katolickiej. Właściciel firmy pisze, że jego działal-

ność jest jedną z form ewangelizacji, jaką mogą zajmować się 

świeccy w ramach Kościoła. Klikając na napis Nasza oferta możemy 

poszukać książek według autorów, tytułów, wydawnictw, w kategorii 

płyty i kasety video, płyty i kasety audio. Wyodrębniono także działy 

adoracje, aforyzmy, anegdoty, albumy, albumy komunijne, bajki, 

kategoria Benedykt XVI, Biblia, bierzmowanie, biografie, święci, 

Boże Narodzenie, Adwent, chrzest, Droga Krzyżowa, duchowość, 

encykliki, listy, encyklopedie, słowniki, Eucharystia, Ewangelia, 

Fatima, filozofia, historia, dokument, homiletyka, I Komunia św., 

Jan Paweł II, kalendarze, katecheci, rodzice, komentarze do czytań 

niedzielnych, kuchnia, zdrowie, maryjne, Medziugorje, Miłosierdzie 

Boże, Modlitwy komunijne, modlitewniki, modlitwa, myśl, rozważa-

nia, młodzież, naukowe, nowenny i modlitwy, objawienia, cuda, ob-

rzędy, rytuały, opowiadania, eseje, pamiątki, prezenty, pamiętniki, 

wspomnienia, pielgrzymkowe, pierwsze piątki, podręczniki, poezja, 

                                                           
1 Biblioteka Główna Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
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popularnonaukowe, poradniki, powieści, psychologia, rachunek 

sumienia, refleksyjna, rodzina, Różaniec św., sakramenty, scenariu-

sze, sekty, wróżby i czary, śpiewniki, teologia, Wielkanoc, Wielki 

Post. W nawiasie podane są liczby pozycji z danej kategorii.  

Można też wyszukać nowości, nowości z dziedziny homiletyki. 

Stosuje się kategorie najpopularniejsze. Są to nowości książkowe, 

których sprzedało się najwięcej w ciągu 14 dni. W tej kategorii są linki 

kategorii Najpopularniejsze wydania Pisma Świętego, Najpopularniej-

sze albumy, Najpopularniejsze książki dla dzieci, Najpopularniejsze 

książki o Janie Pawle II, Najpopularniejsze książki maryjne, Najpopu-

larniejsze płyty i kasety  video, audio, Najpopularniejsze tomiki poezji, 

Najpopularniejsze modlitewniki, modlitewniki komunijne, Najpopu-

larniejsze podręczniki do religii, Najpopularniejsze kalendarze.  

Istnieje też możliwość wyszukiwania według kategorii podręcz-

niki, oferty specjalnej. W kategorii Ostania szansa, prezentuje się 

książki, których kończą się nakłady. W kategorii oferta specjalna 

przestawia się pozycje, które szczególnie są polecane. W momencie 

pisania tego artykułu poleca się książki z Prymasowskiej Serii Bi-

blijnej, wydawanej przez wydawnictwo Vocatio np. Leksykon biblij-

ny, Katolicki komentarz biblijny, Grecko-polski Nowy Testament, 

Słownik wiedzy biblijnej.  

Szczególnie wyróżnione są oferty wydawnictw Rhema, firma też 

zajmuje się wydawaniem książek, Oferta wydawnictwa WAM, Ofer-

ta Księgarnii św, Jacka, Oferta Wydawnicza Księży Sercanów, Ofer-

ta Wydawnicza Wydawnictwa Jedność w Kielcach. 

Klikając na poszczególnie kategorie, znajdziemy szczegółowe 

oferty, wydawanych książek przez te wydawnictwa.  

Każdy z czytelników może napisać recenzję książki, klikając na 

napis skomentuj, otwiera się formularz, w którym każdy może napi-

sać swoją recenzję książki. Klikając na napis Książki z opiniami 

czytelników znajdziemy, książki z recenzjami czytelników.  

Istnieje również archiwum, Książki można nabywać internetowo, 

albo bezpośrednio w księgarni. Adres firmy to : Rhema Księgarnia 

Katolicka, ul. Lubicz 10, 31-504 Kraków, tel./ fax (0-12) 429-46-72. 

Firma prowadzi różnego rodzaju statystyki, których wyniki są 

opublikowane na stronie internetowej np. statystyka liczby wywołań 

miesięczna, dzienna, statystyka katalogów, statystyka klientów, we-
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dług statystyki krajów, z tej strony internetowej korzystają klienci 

z Polski, USA, Belgii, Niemiec, Holandii, Brazylii, Argentyny, Chin, 

Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Federacji Rosyjskiej, Słowacji, 

Japonii, Kanady, Meksyku, Estonii, Portugalii, Południowej Afryki, 

Szwajcarii.  


