
KSIĄŻKI STARSI

Sowy i ptaki szponiaste. 
Spotkania z przyrodą.

Sowy i ptaki szponiaste to niezwykłe, tajemnicze i ciekawe 
zwierzęta. Wokół ich życia narosło wiele przesądów i 
zabobonów. Z książką poznasz ich prawdziwą naturę i życie 
np. orłów, jastrzębi, sokołów, myszołowów i innych 
szponiastych. Przekonaj się, jakimi są znakomitymi łowcami, 
troskliwymi rodzicami, jak ważną rolę pełnią w przyrodzie, 
oraz jak bardzo zasługują na szacunek i ochronę.

Czy wiesz, że sokół wędrowny ściga ofiarę z prędkością 180 
km/h? Czy wiesz, że czasem dwa samotne samce płomykówki 
zajmują się lęgiem jednej samicy? Czy wiesz, że orle oczy 
widzą małą mysz z wysokości ponad kilometra?

W książce znajdziesz znakomite opisy i 260 zdjęć wszystkich 
europejskich gatunków sów oraz ptaków szponiastych.

liczba stron: 256, format: 13,3 x 19 cm

1

Minerały, kamienie szlachetne, 
skały. Spotkania z przyrodą

Szczegółowy przewodnik po kamieniach i minerałach. Dzięki 
dokładnym zdjęciom oraz wyczerpującym opisom 
rozpoznawanie skał, minerałów oraz kamieni nie będzie 
problemem. Jaspis, celestyn, tyrolit, diament, granit... czyli 
ponad 700 minerałów, kamieni szlachetnych i skał.

W przewodniku tym znajdziesz:
● rysunki kryształów, ponad 800 zdjęć wszystkich opisanych 
minerałów, kamieni szlachetnych i ozdobnych, skał oraz 
meteorytów;
● niezbędne wyposażenie poszukiwacza kamieni, najlepsze 
miejsca poszukiwań, savoir-vivre zbieracza, rady dotyczące 
zakupu lub wymiany okazów;
● praktyczne porady, jak uniknąć pomyłek przy 
rozpoznawaniu kamieni;
● niezawodny klucz do oznaczania oparty na barwie rysy, 
twardości i warunkach powstania minerałów i skał;
● zasady tworzenia kolekcji, najlepsze metody 
przechowywania okazów.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 448, format: 13 x 19 cm
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KSIĄŻKI STARSI

Muszle. Spotkania z przyrodą

Podobają Ci się muszle? A może masz już ich kolekcję? 
Ciekawe są nie tylko muszle, ale także zwierzęta, które je 
wytwarzają, czyli mięczaki. Muszla jest nie tylko pamiątką z 
wakacyjnej wyprawy, niesie też wiele informacji o jej 
mieszkańcu, o tym jak żył i dlaczego wytworzył muszlę o 
takim, a nie innym kształcie.

Poczytaj o muszlach, zainteresuj się życiem mięczaków. 
Przewodnik ten wprowadzi Cię w krainę malakologii – nauki 
o mięczakach. Nauczysz się rozpoznawać muszle ponad

450 gatunków tych zwierząt, dowiesz się w jakich morzach i 
oceanach żyją, czy są pospolite, czy też należą do rzadkości.

W treści: część ogólna - jak kolekcjonować muszle, co to 
jest mięczak, problemy z nazewnictwem;
część szczegółowa - przegląd systematyczny gatunków i ich 
muszli.

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 336, format: 13 x 19 cm

2

Gwiazdy i planety. Mała 
encyklopedia ilustrowana

W barwnych opowieściach Jerzego Rafalskiego – znanego 
popularyzatora astronomii – nawet najtrudniejsze pojęcia 
dotyczące Wszechświata stają się proste dla każdego.

Dzięki tej książce zrozumiesz jak działa kosmos. Poznasz nie 
tylko nasz Układ Słoneczny, ale także odległe galaktyki. 
Dowiesz się, jak rodzą się gwiazdy i jak z nich powstają 
planety, jakie zjawiska astronomiczne rządzą w kosmosie.

„Gwiazdy i planety” to zajmująca wiedza w pigułce na 
temat otaczającego nas Wszechświata.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3, klik4, klik5, klik6
liczba stron: 176, format: 21 x 28 cm
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EGZAMIN 8-KLASISTY

Egzamin ósmoklasisty - język 
polski. Repetytorium

Przedstawiamy najlepszą książkę dla każdego 
ósmoklasisty, który chce szybko, sprawnie i skutecznie 
przygotować się do egzaminu kończącego szkołę 
podstawową. Repetytorium prezentuje cały wymagany 
na egzaminie materiał. Przygotowano omówienia 
lektur obowiązkowych z klas 7-8 - przy każdej lekturze 
uczeń znajdzie profesjonalne opracowanie tekstu, 
streszczenie, charakterystyki bohaterów, motywy 
pomocne przy pisaniu wypracowania, zestawienie 
najważniejszych wątków, problemów i nawiązań.

Repetytorium zawiera również rozdział dotyczący 
wymaganych na egzaminie form pisemnych z 
przykładami, jak powinny wyglądać wypracowania.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 208, format: 20,5 x 29 cm

3

Egzamin ósmoklasisty - język 
polski. Arkusze

To zestaw sześciu arkuszy egzaminacyjnych, które pod 
względem konstrukcji i rodzajów zadań są identyczne z 
oryginalnymi arkuszami Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej.

Ósmoklasista znajdzie tutaj wszystkie typy zadań, 
zarówno zamkniętych, jak i otwartych, oraz wskazówki 
i sugestie do każdego zadania. Zgodnie z 
obowiązującym programem nauczania arkusze oparte 
są na lekturach dla klas VII-VIII.

Do każdego arkusza dołączono klucz rozwiązań, który 
pozwoli sprawdzić uzyskany wynik oraz zapoznać się z 
przykładami odpowiedzi do zadań otwartych.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 148, format: 20,5 x 29 cm 29 PUNKTÓW
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EGZAMIN 8-KLASISTY

Egzamin ósmoklasisty -
matematyka. Repetytorium

Książka zawiera cały wymagany na egzaminie materiał, 
a wszystkie tematy oprócz przystępnie 
przedstawionych zagadnień teoretycznych zawierają 
mnóstwo przykładów i zadań, a wśród nich precyzyjne 
pewniaki na teście, skonstruowane tak, jak zadania, z 
którymi uczeń styka się na co dzień na testach i 
sprawdzianach oraz z jakimi zetknie się na egzaminie.

Najnowsze wydanie zostało dostosowane do nowych 
wytycznych Centralnej Komisji Edukacyjnej dotyczącej 
prostszego egzaminu. Zadania przećwiczysz 
rozwiązując trzy próbne arkusze egzaminacyjne, które 
również zostały rozwiązane, co pozwoli samodzielnie 
sprawdzić rozwiązania, tok rozumowania i obliczenia.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 232, format: 20,5 x 29 cm

4

Egzamin ósmoklasisty -
matematyka. Arkusze

To zestaw sześciu arkuszy egzaminacyjnych, które pod 
względem rodzajów zadań i ich konstrukcji są 
identyczne z oryginalnymi arkuszami Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej.

Są tutaj wszystkie typy zadań, zarówno zamkniętych, 
jak i otwartych. Do każdego arkusza dołączony jest 
klucz rozwiązań, zawierający odpowiedzi i szczegółowe 
rozwiązanie każdego zadania krok po kroku. Dzięki 
temu uczeń może sprawdzić, czy uzyskał poprawny 
wynik i prześledzić rozwiązanie od początku do końca.

Każde zadanie posiada też wskazówki, które 
podpowiadają, jak je rozwiązać, na co zwrócić uwagę, 
jaka wiedza będzie potrzebna.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 128, format: 20,5 x 29 cm 29 PUNKTÓW
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EGZAMIN 8-KLASISTY

Egzamin ósmoklasisty – język 
angielski. Repetytorium

Książka zawiera wszystkie potrzebne na egzaminie 
wiadomości. Słownictwo zebrano w działy tematyczne, 
a do każdego z nich przygotowane zostały zadania 
dokładnie takie, jakie pojawią się na egzaminie. 
Gramatyka jest opisana w sposób przejrzysty, logiczny i 
przyjazny, a liczne ćwiczenia pomagają utrwalić 
zdobyte wiadomości. W książce znajdują się 
odpowiedzi do wszystkich zadań. Repetytorium 
pozwala opanować szybko i skutecznie wszystkie 
niezbędne umiejętności: znajomość środków i funkcji 
językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi, 
reagowanie w sytuacjach dnia codziennego, tworzenie 
form pisemnych. 

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 240, format: 20,5 x 29 cm

5

Egzamin ósmoklasisty – język 
angielski. Arkusze

Egzamin ósmoklasisty - arkusze - język angielski to 
zestaw sześciu arkuszy egzaminacyjnych, które pod 
względem konstrukcji i rodzajów zadań są identyczne 
jak oryginalne arkusze Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej.

Są tutaj wszystkie typy zadań, jakie pojawiają się na 
egzaminie - zadania sprawdzające rozumienie ze 
słuchu razem z nagraniami oraz zadania z zakresu 
rozumienia tekstu pisanego, zadania testujące 
umiejętności językowe, znajomość słownictwa, a także 
tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych.

Do każdego arkusza dołączono klucz rozwiązań, który 
pozwala nie tylko sprawdzić uzyskany wynik, ale też 
zapoznać się z przykładowymi wypowiedziami 
pisemnymi. Każde zadanie opatrzono też wskazówkami 
i sugestiami, które podpowiadają, jak je rozwiązać i na 
co zwrócić szczególną uwagę.

Zobacz więcej: klik1, klik2, klik3
liczba stron: 116, 

format: 20,5 x 29 cm
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MATURA
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Repetytorium maturzysty – język polski – 2022

Repetytorium Maturzysty język polski jest książką wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom 
maturzystów - zawiera całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej 
aktualnej formule. Całość jest zgodna z obowiązującą podstawą programową (matura 2022) i 
zawiera materiał zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Treści z poziomu 
rozszerzonego oznaczono graficznie paskiem na marginesie, by łatwo je było znaleźć. Nowa 
wersja książki obejmuje także dział Wiedza o języku.

Co ważne, książka ta nie została przeładowana niepotrzebnymi informacjami, a zawarte w niej 
treści zaprezentowano przystępnym, zrozumiałym językiem. Niezaprzeczalnym atutem są 
oznaczenia „pewniak na teście”, wskazujące najważniejsze treści, które z największym 
prawdopodobieństwem pojawią się na sprawdzianie, teście czy klasówce. Tam, gdzie było to 
możliwe, zostały zastosowane ułatwiające naukę formy tabelek, wykresów, diagramów. 
Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Wielkim atutem 
książki jest znaczek "pewniak na teście", wskazujący treści, które z największym 
prawdopodobieństwem pojawią się na klasówce, sprawdzianie czy egzaminie. Są to wiadomości 
kluczowe, zatem podczas nauki warto zwrócić na nie szczególną uwagę!

Repetytorium Maturzysty język polski jest doskonałą pomocą nie tylko dla tegorocznych 
maturzystów poziomu podstawowego i rozszerzonego, ale także dla uczniów młodszych klas 
liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć 
materiał.

Wielką zaletą repetytorium jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. 
W publikacji uwzględniono tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Zobacz więcej: klik1, klik2

liczba stron: 456, format: 16,5 x 23,5 cm

43 PUNKTY
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Repetytorium maturzysty – matematyka – 2022

Repetytorium Maturzysty matematyka jest książką wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom 
maturzystów - zawiera całość materiału niezbędnego do przygotowania się do matury w jej 
aktualnej formule. Całość jest zgodna z obowiązującą podstawą programową (matura 2022) i 
zawiera zagadnienia zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Każdy poziom 
zawarto w osobnej części książki, aby ułatwić korzystanie z niej.

Wszystkie zadania w repetytorium zostały opatrzone szczegółowymi informacjami, jak je 
rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Dzięki temu można prześledzić tok 
myślenia przy pracy, a także sprawdzić samodzielnie wykonywane obliczenia. Komentarze na 
marginesach wskazują szczególnie ważne momenty w działaniach i objaśniają opisywane 
czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki.

Każdy dział poprzedzono potrzebnymi informacjami teoretycznymi i użytecznymi wskazówkami. 
Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Wielkim atutem 
książki jest znaczek "pewniak na teście", wskazujący treści, które z największym 
prawdopodobieństwem pojawią się na klasówce, sprawdzianie czy egzaminie. Są to wiadomości 
kluczowe, zatem podczas nauki warto zwrócić na nie szczególną uwagę!

Repetytorium Maturzysty matematyka jest doskonałą pomocą nie tylko dla tegorocznych 
maturzystów poziomu podstawowego i rozszerzonego, ale także dla uczniów młodszych klas 
liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć 
materiał.

Wielką zaletą repetytorium jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. 
W publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Zobacz więcej: klik1, klik2

liczba stron: 340, format: 16,5 x 23,5 cm

43 PUNKTY

https://www.greg.pl/imgs/covers/500/Repetytorium-maturzysty-matematyka-2022_rlm.jpg
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rlm/


MATURA

8

Repetytorium maturzysty – język angielski – 2022

Repetytorium maturzysty - język angielski to książka zgodna z podstawą programową 
obowiązującą na maturze 2022 i zawierająca wszystkie niezbędne wiadomości oraz słownictwo 
ze wszystkich wymaganych działów tematycznych, zarówno z poziomu podstawowego, jak i 
rozszerzonego. Jest ona doskonałym wyborem zarówno do przygotowania się do matury, jak i do 
codziennej nauki, przed sprawdzianem czy powtórką.

Publikacja została przygotowana w kolorze, z niezwykłą dbałością o estetykę, dzięki czemu jest 
bardzo przejrzysta i czytelna, ważne informacje zostały wyróżnione, słownictwo zebrane w 
odpowiednie ramki i tabelki. Pierwsza część książki to dział językowy, druga zawiera 
wyczerpująco opracowane zagadnienia gramatyczne.

Wielkim atutem jest uproszczona wymowa słówek, która gwarantuje, że każdy uczeń będzie od 
razu wiedział, jak wymówić nowo poznane słowo. Szeroki wybór zadań pozwala poćwiczyć 
potrzebne umiejętności, a dzięki kluczowi można sprawdzić prawidłowość rozwiązań. Do książki 
dołączono też płytę z zadaniami ze słuchu, umożliwiającą przygotowanie się również do tego 
rodzaju zadań. Ważnym uzupełnieniem jest wstęp teoretyczny, zawierający opis egzaminu 
maturalnego.

Zobacz więcej: klik1, klik2

liczba stron: 224, format: 16,5 x 23,5 cm
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Repetytorium maturzysty – biologia – 2022

Repetytorium Maturzysty biologia to książka najlepiej spełniająca oczekiwania maturzystów -
zawarto w niej całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej aktualnej 
formule. Publikacja jest zgodna z obowiązującą podstawą programową (matura 2022), 
uwzględnia też treści z klasy I, które dla wygody korzystania dodatkowo oznaczono graficznie 
paskiem na marginesie.

Co ważne, książka ta prezentuje wyłącznie ważne i potrzebne informacje, bez faktów 
ponadprogramowych, a przyswojenie zawartych w niej treści ułatwia przystępny, zrozumiały 
język. Wszędzie, gdzie było to możliwe, zastosowano przyspieszające naukę rozwiązania 
graficzne - tabelki, wykresy, wyliczenia, diagramy. Najważniejsze definicje wyróżniono wyraźnie 
widocznymi na stronie ramkami. Wielkim atutem książki jest znaczek "pewniak na teście", 
wskazujący treści, które z największym prawdopodobieństwem pojawią się na klasówce, 
sprawdzianie czy egzaminie. Są to wiadomości kluczowe, zatem podczas nauki warto zwrócić na 
nie szczególną uwagę!

Repetytorium Maturzysty biologia jest doskonałą pomocą zarówno dla osób, które podjęły 
decyzję o wyborze biologii jako przedmiotu maturalnego, jak dla uczniów pierwszej klasy liceum, 
którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.

Zobacz więcej: klik1, klik2

liczba stron: 512, format: 16,5 x 23,5 cm

43 PUNKTY
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Repetytorium maturzysty – chemia – 2022

Repetytorium Maturzysty chemia to książka, która idealnie trafia w oczekiwania maturzystów -
zawiera kompletny materiał niezbędny do przygotowania się do matury w jej aktualnej formule. 
Całość jest zgodna z obowiązującą podstawą programową (matura 2022) i zawiera zagadnienia 
ze wszystkich klas liceum, w tym z klasy I, które pojawiają się w podstawie programowej po raz 
pierwszy.

Zadania w repetytorium opatrzono szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z 
tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Również w zadaniach typu testowego pokazano 
prawidłowe odpowiedzi. Dzięki temu można prześledzić tok myślenia przy pracy, a także 
sprawdzić poprawność wykonywanych samodzielnie działań. Komentarze na marginesach 
wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to 
potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki.

Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem, z dbałością o proste 
do zrozumienia ujęcie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień. Pomocne są liczne 
dokładne rysunki, ilustrujące ważne zagadnienia. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie 
widocznymi na stronie ramkami.

Repetytorium Maturzysty chemia to doskonała pomoc w okresie nauki w liceum - nie tylko dla 
tegorocznych maturzystów, ale także dla uczniów młodszych klas, którym zależy na szybkiej, 
bezproblemowej nauce i dobrych ocenach.

Zobacz więcej: klik1, klik2

liczba stron: 360, format: 16,5 x 23,5 cm

43 PUNKTY

https://www.greg.pl/imgs/covers/500/Repetytorium-maturzysty-chemia-2022_rlc.jpg
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rlc/
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Repetytorium maturzysty – fizyka – 2022

Repetytorium maturzysty - fizyka jest zgodne z podstawą 
programową obowiązującą na maturze 2022, zawiera wszelkie 
niezbędne wiadomości i wymagane typy zadań.

Ogromnym atutem tej książki są rozwiązania zadań 
przeprowadzone krok po kroku i uzupełnione komentarzami 
wyjaśniającymi tok rozumowania i tłumaczącymi trudne 
momenty. Fizyka nie jest łatwa, ale dzięki takiemu sposobowi 
prezentacji zadań można ją naprawdę zrozumieć. Dużym plusem 
jest też czytelność i przejrzystość książki - jest tutaj dużo tabel, 
schematów, wykresów, rysunków ułatwiających i 
przyspieszających naukę. Ważne pojęcia i definicje zostały 
wyróżnione ramkami, dzięki czemu łatwo można odnaleźć je na 
stronie. 

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 352, format: 16,5 x 23,5 cm 43 PUNKTY

Repetytorium maturzysty – geografia –
2022

W jednej publikacji zawarta została całość materiału ze 
wszystkich klas liceum, którego znajomość jest niezbędna na 
egzaminie maturalnym oraz na co dzień na lekcjach, dzięki 
czemu książka jest idealną pomocą do nauki przed maturą czy 
sprawdzianem - nie trzeba szukać potrzebnych informacji nigdzie 
indziej! 

Wielkim atutem publikacji jest sposób jej przygotowania. Tekst 
napisany jest przystępnym, zrozumiałym językiem, pojawiające 
się terminy naukowe dokładnie wytłumaczone, ważne pojęcia 
wyróżnione, by łatwo można było je zapamiętać. Wszędzie, gdzie 
to możliwe, zastosowano ułatwiające naukę formy graficzne -
wykresy, tabele, schematy, rysunki. Całość wzbogaca obszerny 
materiał ilustracyjny, zdjęcia i mapy. Korzystanie z książki już od 
pierwszej klasy ułatwia też oznaczenie materiału z tej klasy 
paskiem na marginesie, dzięki czemu łatwo go odnaleźć.

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 432, format: 16,5 x 23,5 cm

43 PUNKTY

https://www.greg.pl/imgs/covers/500/Repetytorium-maturzysty-fizyka-2022_rlf.jpg
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rlf/
https://www.greg.pl/imgs/covers/500/Repetytorium-maturzysty-geografia-2022_rlg.jpg
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rlg/
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Repetytorium maturzysty – historia –
2022

Zawiera całość materiału określonego wymaganiami 
programowymi dla wszystkich klas liceum, w tym także treści z 
klasy pierwszej, które dodatkowo opatrzono oznaczeniem w 
postaci paska na marginesie, by łatwo można było znaleźć je w 
książce.

Publikacja jest przygotowana z dużą dbałością o funkcjonalność, 
dlatego użyty w niej język jest prosty, zrozumiały, 
nieprzeładowany trudnymi terminami, a wszystkie ważne pojęcia 
są wyjaśnione i dodatkowo wyróżnione czytelnymi ramkami, aby 
potrzebne definicje na pewno nie umknęły podczas nauki. 
Zastosowano usprawniające naukę rozwiązania graficzne w 
postaci licznych tabel, wypunktowań, schematów itp., nie 
zabrakło też map, grafik, ilustracji i zdjęć.

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 480, format: 16,5 x 23,5 cm 43 PUNKTY

Repetytorium maturzysty – wiedza o 
społeczeństwie – 2022

Zawiera kompletny materiał potrzebny do przygotowania się do 
matury w jej aktualnej formule. Całość jest zgodna z 
obowiązującą podstawą programową, a treści obejmujące 
materiał z klasy I wyróżniono oznaczeniem graficznym w postaci 
paska na marginesie.

Książka ta stanowi bogate kompendium wiedzy, lecz 
jednocześnie nie przeładowano jej niepotrzebnymi 
informacjami, a wszystkie treści podane są przystępnym, 
zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, zastosowano 
ułatwiające naukę formy tabel, diagramów, schematów. 
Najważniejsze definicje dodatkowo wyróżniono wyraźnie 
widocznymi na stronie ramkami. Dodano też kalendarium 
najważniejszych wydarzeń ostatnich lat w Polsce i na świecie.

Zobacz więcej: klik1, klik2
liczba stron: 408, format: 16,5 x 23,5 cm 43 PUNKTY

https://www.greg.pl/imgs/covers/500/Repetytorium-maturzysty-historia-2022_rlh.jpg
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rlh/
https://www.greg.pl/imgs/covers/500/Repetytorium-maturzysty_rlw.jpg
https://www.greg.pl/ksiazki/_www/rlw/

