
 

     

 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.     

Wiesława Szymborska 

  

W bibliotece szkolnej można wypożyczyć książki na różny interesujący tematy. 
Każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie.  Biblioteka jest ważnym centrum 
informacji dla każdej szkoły. Nasza  biblioteka szkolna jest przyjazna dla uczniów, 
nauczycieli, rodziców oraz  pracowników szkoły. Czytelnicy mają wolny dostęp do 
półek i sami wybierają interesujące ich lektury i książki. 

 

 

 

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI 

Księgozbiór naszej szkolnej biblioteki liczy ponad 7 000 woluminów. Dostosowany 
jest do potrzeb uczniów i nauczycieli. Gromadzone są lektury szkolne literatura piękna, 
książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie, zbiory multimedialne. Nasz 
księgozbiór jest cały czas uzupełniany. 

Teraz możemy się pochwalić dużo większymi zbiorami, iż nasza szkoła wzięła udział 
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.  

 

Zostały zakupione następujące pozycje: 

Lektura:  

K. Wierzbicki „Dziadek i niedźwiadek” 

              D. Gellner „Wścibscy” 

 



 

Książki dla ciekawskich 

Jej wysokość torebka - Bojańczyk Joanna 

Ilustrowana historia toreb i torebek: od najstarszych, składających się z dwóch 
kawałków skóry i patyka, które pierwsi myśliwi zabierali ze sobą na łowy – aż do 
markowych damskich torebek stworzonych przez największych projektantów.  

A pomiędzy? Między innymi sakiewka, worek pielgrzymi, obszerne kieszenie ukryte 
w fałdach sukni, ozdobne woreczki noszone przez panie w ręce albo przypinane 

ozdobną klamrą do paska sukni, kufry i walizki, torba lekarska, saszetka, listonoszka, tornister, 
plecak, teczka, torba hipisowska, siatka oraz… torebka Jej Wysokości (czyli królowej Elżbiety II). 
Poprzez historię zmieniających się toreb i torebek książka opowiada o przemianach kulturalnych i 
obyczajowych. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

Ale patent księga niewiarygodnych wynalazków - Małgorzata Mycielska 

Zwariowany przegląd niezwykłych pomysłów dawnych i współczesnych wynalazców, dowcipnie 
zilustrowany przez Aleksandrę i Daniela Mizielińskich. 
Znajdziecie tu osobisty zachmurzacz, latający rower, bąbelkowy telegraf, lodową 
płytę gramofonową i wiele innych niesamowitych wynalazków - nowatorskich, 
odkrywczych, nieudanych czy wręcz niemożliwych - ale zawsze 
niestandardowych.     
Kiedy na przełomie XV i XVI wieku Leonardo da Vinci wymyślił czołg, samochód, 
helikopter, lotnię, spadochron, łódź podwodną, windę i teleskop, pewnie uznano 

go za marzyciela. Albo nawet wariata. A dziś? Mówi się że to geniusz, który wyprzedził swoją 
epokę. Tak bywa z wynalazcami. To prawda, że nie wszystkie wynalazki się udają. Ale to nie 
szkodzi. Najważniejsze, żeby próbować. Bo gdyby nikt nie próbował, nie powstałoby tyle 
wspaniałych rzeczy! No i ta książka wcale nie byłaby ciekawa…  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy 



Podróżnicy. Wielkie wyprawy Polaków - Fedorowicz Andrzej 

Zbiór pasjonujących opowieści o niezwykłych wyprawach polskich podróżników od 
średniowiecza do czasów współczesnych. 

W nieznane i dookoła świata. Na najwyższe szczyty i niedostępne bieguny. Przez 
bezkresne oceany i bezludne pustkowia. Polacy od wieków podróżują po lądach i 
morzach, zapuszczając się w najdalsze zakątki naszej planety. Przed wami 
historie słynnych polskich podróżników i ich niesamowitych wypraw. Wśród 
bohaterów książki są zesłańcy i piraci, badacze i awanturnicy, sportowcy i 

dziennikarze. Od średniowiecznego mnicha Benedykta Polaka, przez legendarnego Maurycego 
Beniowskiego, Leonida Teligę, Tony’ego Halika i Jerzego Kukuczkę, po Marka Kamińskiego i 
Aleksandra Dobę.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 

Brud. Cuchnąca historia higieny - Joan Aiken, Monika Utnik-Strugała, Piotr Socha 

Nowa książka twórcy bestsellerowych Pszczół i Drzew – bogato ilustrowane 
kompendium wiedzy o obyczajach, przesądach, odkryciach i wynalazkach 
związanych z brudem, higieną i medycyną. 
 
Gdzie Król Słońce chodził piechotą? Co miał w nosie doktor dżuma? 
Co ma pijawka do depilacji? Czy makijaż może zabić? 
Jak kąpano się w starożytności, a jak w średniowieczu? 
Jak dbają o czystość dżiniści, jak Himbowie, a jak kosmonautki? 

 
Gdy chińscy cesarze już od ponad tysiąca lat mieli spłukiwane wodą sedesy, w europejskich 
miastach wciąż wylewano zawartość nocników przez okno. Dawni chrześcijańscy święci uważali 
brud za symbol pobożności, za to Napoleon godzinami pluskał się w wannie. Japończycy nie 
mogli się nadziwić niechlujstwu portugalskich podróżników, którzy w XVI wieku dotarli na ich 
wyspy, a brytyjskie elegantki epoki baroku tak rzadko czyściły swoje gigantyczne peruki, że lęgły 
się w nich myszy. Jeszcze na początku XIX wieku nawet chirurdzy nie myli rąk – w najlepszym 
razie wycierali je w zakrwawiony fartuch. A ubikacja w domu w wielu miejscach na świecie do 
dziś jest luksusem. 
Sięgnijcie po Brud, by poznać te i inne intensywnie pachnące historie – i dowiedzieć się, że 
siedząc na sedesie, korzystacie z jednego z najważniejszych wynalazków ludzkości. Przed wami 
fascynująca, wieloaspektowa opowieść o czystości i brudzie zilustrowana z iście barokowym 
przepychem przez jednego z najdowcipniejszych polskich grafików. 

„Prace nad tą książką zaczęły się jeszcze w 2019 roku. Wkrótce potem wybuchła pandemia 
COVID-19. Kiedy zewsząd posypały się pouczenia o konieczności mycia rąk, a ze sklepów 
zaczęły znikać płyny do dezynfekcji, mydło i papier toaletowy, stało się jasne, że brud i higiena to 
temat nie tylko niezwykle ciekawy, ale też zawsze aktualny.” ze wstępu 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 
 

  



Atlas podróżników. Historie wypraw na krańce świata - Isabel Minhos Martins, Bernardo Pego 
de Carvalho, Tomasz Pindel 

 Efektownie zilustrowana książka edukacyjna o odkrywcach i podróżnikach z 
różnych epok i różnych części świata, nagrodzona prestiżową BolognaRagazzi 
Award 2019. 

Przed wiekami wiele obszarów naszej planety wciąż pozostawało nieznanych. Nie 
wiedzieliśmy niczego o ich geografii, przyrodzie ani ich mieszkańcach. By je 
poznać, trzeba było wyruszyć w drogę. Pieszo, konno, na grzbiecie wielbłąda czy 

na pokładzie statku – śmiałkowie wyprawiali się w nieznane, by powrócić z niezwykłymi 
opowieściami o odległych miejscach. To właśnie oni – podróżnicy z różnych czasów i stron 
świata, tacy jak Pyteasz, Marco Polo, Ibn Battuta, Bartolomeu Dias, Aleksander von Humboldt 
czy Karol Darwin – są bohaterami tej pełnej imponujących ilustracji i niezwykłych przygód książki. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych - Mizielińska 
Aleksandra, Mizieliński Daniel 

 Wielka podróż przez różnorodne parki narodowe w wielkim albumie komiksowym 
pełnym wiedzy o świecie dzikiej przyrody. 

On jest nieśmiały, ona – przebojowa. On – ogromny i ciężki, ona – mała i zwinna. 
Poznajcie żubra Kubę i wiewiórkę Ulę – parę przyjaciół z Puszczy Białowieskiej. 
Właśnie dostali tajemniczy list z Ameryki i wybierają się w wielką podróż tropami 
dzikiej przyrody. 

Poprowadzi ich ona przez osiem niezwykłych parków narodowych w najróżniejszych zakątkach 
naszej planety. Od amerykańskiego Yellowstone przez Park Narodowy Grenlandii po 
indonezyjski Park Narodowy Komodo. Od amazońskiej puszczy przez afrykańską pustynię po 
chiński las bambusowy. W każdym z tych miejsc spotkają miejscowe zwierzęta, poznają ich 
zwyczaje i środowisko, przeżyją wiele przygód i dowiedzą się mnóstwa ciekawych rzeczy. 

Co żubr ma wspólnego z bizonem? 
Jak podróżuje lodowiec? 
Dlaczego wilki są potrzebne? 
Jak zwierzęta radzą sobie z upałem afrykańskiej pustyni, a jak – z mrozami Arktyki? 
Skąd się wzięły nieloty na Nowej Zelandii? 
Na czym polega noc polarna? 
Dlaczego panda musi ciągle jeść? 

Aleksandra i Daniel Mizielińscy są mistrzami przekazywania wiedzy w przystępny i atrakcyjny 
sposób. Tym razem ogrom informacji o dzikiej przyrodzie różnych kontynentów zawarli w 
dowcipnym i wciągającym komiksie, który płynnie przenika się z efektownymi planszami 
edukacyjnymi. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Ale jazda! Historia samochod - Oldrich Ruzicka, praca zbiorow 

Poznajcie historię samochodu od wynalezienia koła do współczesnych bolidów 
Formuły 1! Czy wiecie, że… człowiek wymyślił koło nie po to, by się przemieszczać, 
lecz by... robić gliniane naczynia? Choć trudno w to uwierzyć, historia samochodu 
zaczyna się ponad 5000 lat temu w Mezopotamii od wynalezienia koła 

garncarskiego. 
Znajdziecie w tej książce starodawne wozy, dyliżanse, maszyny parowe, które 



zapoczątkowały erę motoryzacji, pierwsze pojazdy silnikowe jeszcze bez kierownicy, hippomobile, 
automobile, a także niezwykłe auta Jamesa Bonda i Batmana. 
Zobaczcie, z jakich części składa się samochód oraz jak działa jego silnik. Przedstawiamy też 
słynnych konstruktorów, odważnych kierowców i ich szalone rekordy prędkości. 
Książka ma okazały format i składa się z 16 bogato ilustrowanych plansz, urozmaiconych 
ciekawostkami i dowcipnymi komentarzami. 
Gratka dla małych i dużych fanów motoryzacji! Do oglądania i czytania! 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Oto jest Nowy Jork w.2 , Oto jest Wenecja ,Oto jest Paryż ,Oto jest Berlin, Oto jest 
Londyn - Miroslav Sasek 

  Kultowa seria książek dla dzieci o miastach świata . 

 

 

      

Drzewa - Piotr Socha, Wojciech Grajkowski 

 Album pełen wielkoformatowych ilustracji, z którego dowiecie się wszystkiego o 
drzewach. 

Co jest drzewem, a co nie? Do czego służą liście, a do czego korzenie? Kto zjada 
drzewa, kto na nich mieszka, kto przenosi ich nasiona? Jak wysokie jest najwyższe, 
jak grube jest najgrubsze i jak stare jest najstarsze drzewo? Co można zrobić z 

drewna? 

W nowej książce twórców bestsellerowych "Pszczół" znajdziecie odpowiedzi na wszystkie te 
pytania – i na wiele innych. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Atlas zjaw i potworów z całego świata - Magrin Federica 

 Profesor Abraham Van Helsing – słynny łowca wampirów i badacz potworów – 
oddaje w wasze ręce najstraszniejszą książkę, z jaką kiedykolwiek mieliście do 
czynienia. Czy jesteście gotowi, by stanąć oko w oko z mściwymi zjawami, 
przerażającymi duchami i niesamowitymi kreaturami zamieszkującymi świat? 
Potrzeba do tego dużo odwagi i odrobiny szaleństwa. Musicie być gotowi na 
przygody nie z tej ziemi, lecz kiedy już stawicie czoło tym wszystkim monstrom, 
będziecie mogli powiedzieć o sobie z dumą, że i wy, jak Van Helsing, jesteście 

nieustraszonymi tropicielami potworów. 
 
Wielkoformatowy, bogato ilustrowany atlas przedstawia duchy, potwory oraz wszelkiej maści 



straszydła występujące w różnych kulturach na wszystkich kontynentach, zamieszkujące oceany, 
znane z mitologii, literatury i historii. Spotkacie w tej książce aż 136 takich dziwadeł! Dowiecie się, 
jak wyglądają, skąd pochodzą, jakie mają zwyczaje, sekrety i upodobania, a także… czego się 
boją (bo prawie na każdą bestię jest jakiś sposób!) albo (w najgorszym wypadku) jak przed nimi 
uciec.  

Hrabia Drakula, Frankenstein, Mężczyzna bez Głowy, Zielona Dama, Potwór z Loch Ness, King 
Kong, Yeti, Wielka Stopa, Goblin, Ogr, Gremlin, Troll, Smok Wawelski, Bazyliszek, Cyklop, 
Chimera, Minotaur, Feniks, Skylla i Charybda, Ghul, Orang-Bati, Mokele-Mbembe, Alma, 
Huwawa, Chupacabra… Chcecie przyjrzeć się im wszystkim z bliska? Van Helsing zaprasza 
śmiałków w POTWORNĄ podróż dookoła świata! 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Podręcznik dla poszukiwaczy przygód i piratów - Schwendemann Andrea 

 Ahoj! Witaj na pokładzie! Awansując od majtka/majtki do kapitana, nauczysz się z 
tej książki wszystkiego, co jest potrzebne piratowi: wiązać węzły, piec suchary, 
szyfrować tajne wiadomości, rozpoznawać bandery, orientować się według gwiazd, 
przewidywać z chmur pogodę, a nawet robić procę. Ale strzeż się, zazdrośnicy nie 
śpią! Tracz Kostek i Wypatrywacz Will przygotowują bunt! Możesz trafić na Wyspę 
Robali… Przyda ci się kurs sztuki przetrwania! 

Leksykon piractwa. To, co warto wiedzieć o rozbójnikach morskich, piratach i korsarzach. 
Mnóstwo praktycznych rad, wskazówek i pomysłów. Dla chłopców i dziewczynek. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Warszawiacy - Małgorzata Ruszkowska, Marta Ruszkowska 

 Lekkie, dowcipne i wzruszające literackie portrety sławnych warszawiaków. 

Jakie rośliny hodowała w swoim ogródku królowa Bona? Co jadało się u Jana III 
Sobieskiego? Jak udał się pierwszy publiczny występ Chopina? Komu Warszawa 
zawdzięcza kanalizację, kto użyczył twarzy warszawskiej Syrence i kto poprowadził 
pierwszy w Polsce program radiowy? Kim byli, co robili i gdzie bywali Władysław z 
Gielniowa, Anna Jagiellonka, Sokrates Starynkiewicz, Helena Rzeszotarska, 

Bolesław Prus, Franciszek Fiszer, Hanka Ordonówna, Julian Tuwim, Janusz Stanny? Tego 
wszystkiego – i wielu innych rzeczy! – dowiecie się z "Warszawiaków". 

Dwie Siostry i dwie siostry – Małgorzata i Marta Ruszkowskie zapraszają na spacer po 
Warszawie, od tej najdawniejszej po taką, jaką znamy dzisiaj. Spotkacie tu najsłynniejszych i 
najbardziej zasłużonych mieszkańców stolicy. To ludzie, którzy mieszkali w Warszawie, ale byli 
ważni dla całego kraju – królowie i królowe, znani pisarze i wydawcy, słynne aktorki, zasłużeni 
politycy i przedsiębiorcy, wielkie naukowczynie i cała masa innych fascynujących postaci. 

Dzięki siostrom Ruszkowskim te legendy schodzą z piedestałów i przechadzają się po 
stołecznych ulicach. 

Do książki dołączona jest artystyczna mapka Warszawy uwzględniająca miejsca 
wymienione w tekście. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

  



Turonie, żandary, herody - Anna Kaźmierak 

 Szalona i kolorowa karnawałowa książka aktywnościowa. 

Wraz z nastaniem zimy na polskich wsiach od wieków pojawiają się przebierańcy – 
szopkarze, gwiżdże, gwiaździchy, szczodraki, cymprownicy, pucheroki, draby, 
diabły i inne dziady. Trochę straszni, trochę śmieszni – i zupełnie niezwykli. Kim 
są? Co ich łączy? Co przynoszą i czego chcą? 
Ponad 140 stron ciekawostek, zadań, zagadek i świetnej artystycznej zabawy. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Man zou. Chiny dla dociekliwych - Izabella Kaluta 

 Dlaczego Chiny nazywa się Państwem Środka? Ile tysięcy znaków ma chińskie 
pismo? Dlaczego Święto Wiosny w Chinach obchodzi się zimą? I czy dawni 
mistrzowie chińskich sztuk walki naprawdę przenikali przez ściany? 

Chińczycy to najliczniejszy naród na świecie. I bardzo niezwykły! Jadają stuletnie 
jajka i ośnieżone wulkany, herbatę piją na trzy łyki, a na urodziny zamiast tortu 
dostają makaron. Wynaleźli kompas, proch, papier, druk i najtrudniejszą grę 

planszową na świecie. Dużo jeżdżą na rowerze, w święto zmarłych karmią głodne duchy i palą 
sztuczne pieniądze na grobach, a projektując większe budynki, pośrodku umieszczają otwór tak 
duży, by mógł przez niego przelecieć smok (gdyby chciał, oczywiście). 

Chcecie lepiej ich poznać? No to w drogę! Man zou zabierze Was w podróż po Chinach. 

Seria "Świat dla Dociekliwych" prezentuje kulturę różnych krajów: opowiada o miejscach, 
postaciach, zabytkach, potrawach i pojęciach, o których prawie każdy słyszał, ale mało kto 
naprawdę zna kryjące się za nimi historie – a także o tych mniej znanych, które warto poznać. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

W głowie. Przewodnik po mózgu - Martins Minhos Isabel 

 Pasjonująca i przystępna książka popularnonaukowa o tajemnicach ludzkiego 
mózgu i umysłu. 

Kto rządzi w mózgu? Czy naprawdę mamy tylko pięć zmysłów? Skąd wiemy, że 
jesteśmy sobą? Przed nami fascynująca wyprawa do labiryntu ludzkiego umysłu! 
Wszystko, czym jesteśmy – myśli, emocje, pomysły – dzieje się w mózgu. Ale skąd 

się biorą myśli? Jak działa mózg? W jaki sposób zapamiętuje, wymyśla i tworzy? I jak to się stało, 
że ludzki mózg ma tak niezwykłe umiejętności? „W głowie”, przewodnik stworzony we współpracy 
ze specjalistami od neuronauki, filozofami i psychologami, przedstawia nie tylko rozwój mózgu od 
samego początku, ale też pokazuje, w jaki sposób dzięki niemu potrafimy uczyć się, działać i 
współpracować z innymi. W przystępny i dowcipny sposób wyjaśnia wiele zagadek związanych z 
tym niezwykłym narządem, dzięki któremu każdy z nas jest wyjątkowy.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

  



Great! Wielka Brytania dla dociekliwych - Oziewicz Tina 

 Piąty tom serii "Świat dla dociekliwych". Zaskakujący przewodnik po Wielkiej 
Brytanii, jej historii i kulturze. 

Co ma wiking do czekoladek i por do żonkila? Jak rozstrzygnąć, która z dwóch 
najlepszych uczelni jest lepsza? Czy można mierzyć czas butami? 

W tej książce znajdziecie kruki karmione krwawymi ciasteczkami, liczenie łabędzi, 
pogonie za serem i wyścigi z patelniami. Drzwi do świata elfów, zapomniane 

ogrody i kamienne kręgi, w których zwalnia czas. Są tu Szekspir, Robin Hood, Sherlock Holmes i 
Banksy. Jest spacer po miejscach z legendy o królu Arturze i książek o Harrym Potterze. I wiele, 
wiele więcej...  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

S.Z.T.U.K.A. - Sebastian Cichocki 

 Sztuka współczesna jeszcze nigdy nie była tak przystępna! Wydawnictwo Dwie 
Siostry przedstawia czwarty tom w nowatorskiej serii edukacyjnej 
zapoczątkowanej książką „D.O.M.E.K.”. 

Oto książka o sztuce, w której zamiast tradycyjnych obrazów czy rzeźb 
znajdziecie wielodniowe spacery, sadzenie lasu, rozmowy ze zwierzętami, 

krojenie budynków, wybuchy, pływanie tratwą i wiele innych niesamowitych historii. 
Przedstawiając dzieciom 51 dzieł wybitnych współczesnych twórców z całego świata, Sebastian 
Cichocki pokazuje, że sztuka może być niezwykłą przygodą, a artysta – czarodziejem, który 
przemienia rzeczywistość. Wieloryb w bibliotece, szklanka, która stała się dębem, wyspy w 
różowych sukienkach, pisuar jako rzeźba – w tej książce, tak jak w sztuce, wszystko jest możliwe! 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

M.O.D.A. - Świeżak Katarzyna 

 Nowość w przebojowej serii edukacyjnej Dwóch Sióstr. „D.O.M.E.K.” opowiadał o 
architekturze, „D.E.S.I.G.N.” – o wzornictwie. Czas na porywającą opowieść o 
modzie! 
Pasjonująca książka o tym, co najciekawsze w modzie ostatnich 100 lat. Dowiecie 
się z niej, co to jest moda i do czego służy. Przeczytacie o związanych z nią 

miejscach, osobach i wydarzeniach. Poznacie najciekawsze i najbardziej zwariowane pomysły 
projektantów mody. Dowiecie się, skąd wzięły się ubrania, bez których dziś nie wyobrażamy 
sobie życia: dżinsy, spódniczka mini czy buty na obcasie. I przekonacie się, że o ubraniach i 
ubieraniu się można myśleć na tysiąc różnych sposobów. 
Katarzyna Świeżak  - z wykształcenia historyk sztuki, z zawodu dziennikarka. Szefowa działów 
Moda i Styl Życia w „Wysokich Obcasach”. Współautorka książki o młodym pokoleniu polskich 
malarzy z przełomu wieków zatytułowanej „Najgroźniejsze pędzle” i współkuratorka wystawy o 
tym samym tytule, jurorka konkursu Nowy Folk Design. Prywatnie – miłośniczka tańca i 
egzotycznych podróży 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 



Wiersze 

Tańcowała igła z nitką - Jan Brzechwa 

 

Głodomorek - D. Gellner 

 

Ściskam w pasie kontrabasie! - D. Gellner 

 

 

Książki dla najmłodzych 

Myszka - D. Gellner 

 

 

Mydło - M. Strzałkowska 

 

Wielka podróż z abecadłem - M. Strzałkowska 

 



Przepraszam, żabo! - M. Strzałkowska 

 

Z Duchem (do) Teatru - N. Jaworowska-Duchlińska 

 

Plaster Czarownicy i inne baśnie - Strzałkowska Małgorzata 

„Plaster Czarownicy” to plaster na wszelkie zło świata. Czternaście znakomitych 
"bajek na jeden wieczór” rozbawi do łez (jak Czarodziej Kleofas, któremu 
pomieszały się zaklęcia), wzruszy (jak „Wiosenna Bajka”), a przede wszystkim 
przekona, że dobro wciąż ma się świetnie. 

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami... żył bardzo strachliwy Zajączek, 
który na własnej skórze doświadczył, że Czarownica nie jest taka zła, jak ją malują. 

I jak blisko czarownicom do czarodziejek, gdy tylko dostrzeże się w nich dobro. 

Dawno, dawno temu, w zamierzchłych czasach... żyli żądni wojny Wściekły Król i Zawzięty 
Rycerz, ale też skłóceni ze sobą Wysoki Człowiek i Niziutki Człowieczek (z Wysokiej i Niziutkiej 
Wieży) – jednak wystarczyło im zachwycić się światem czy zauważyć zalety drugiego, by dobro 
zwyciężyło.  

A zupełnie niedawno i całkiem niedaleko... wielkie marzenia dzieci uratowały stare drzewa obok 
ich nowego domu.  

Bo dobro jest silniejsze niż zło, które bywa mocne tylko na pozór. Warto o tym pamiętać 
szczególnie w czasach, gdy wolimy hejtować, niż podarować dobre słowo, zwłaszcza komuś, 
kogo nie lubimy, z kim nam nie po drodze, kto budzi w nas lęk. O czym nadzwyczaj dobrym 
słowem przekonuje mistrzyni pióra i niezwykłych opowieści Małgorzata Strzałkowska i magiczny 
ilustrator bajek Piotr Fąfrowicz. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

Czarownica Irenka. Tom 1 - Żelewska Agnieszka 

Zbiór historyjek obrazkowych, których bohaterką jest sympatyczna czarownica 
Irenka. Rysunkowe przygody małej czarownicy ćwiczą spostrzegawczość, uczą 
koncentracji, pobudzają myślenie, rozwijają wyobraźnię i kształtują poczucie 
humoru. Przede wszystkim jednak mają niezwykłą moc wspierania rozwoju 
mowy – zamiast biernie słuchać czytanej książeczki, dziecko samo tworzy 
różne opowieści, komentuje obrazki, zadaje pytania... A gdy już wszystkie 

historyjki zostaną obejrzane i opowiedziane, czarownica Irenka zaprasza do wspólnej zabawy! 
Na końcu książki przygotowała specjalne (magiczne) zadania do rysowania. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 



Dwa dla mnie, jeden dla ciebie - Muhle Jorg 

 Dowcipna książka obrazkowa o tym, jak trudno dzielić się z innymi. Nowy 
rozbrajający tytuł autora bestsellerowych książek kartonowych o króliczku. 

Niedźwiedź po drodze do domu znajduje w lesie trzy smakowite grzyby. Jego 
przyjaciel, Łasica, smaży je na patelni. Ale gdy siadają do stołu, pojawia się 
problem: jak podzielić trzy pomiędzy dwóch? Każdy z przyjaciół ma na ten 
temat inne zdanie i całe mnóstwo argumentów. Tak zaczyna się sprzeczka – a 
gdzie dwóch się kłóci… 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

O sołtysie Salomonku i tęczy - Szczygielski Marcin 

 Marcin Szczygielski, jakiego nie znacie – w krótkiej bajce nie do zapomnienia. 
O Sołtysie Salomonku, który byłby w pełni szczęśliwy, gdyby nie jego syn 
Joachimek... zapatrzony w tęczę. 

Pewnego dnia ojciec postanawia zapytać mądrzejszych od siebie, do czego 
służy tęcza. Co odpowie mu na to pytanie znany ze swej rozległej wiedzy 
nauczyciel? A co listonosz, który dzięki swej pracy wie wszystko o wszystkich i 
wszystkim? Jaką teorię na temat tęczy ma chciwy sklepikarz, a jaką nieco 

zmieszany pytaniem ksiądz proboszcz? Każdy z nich patrzy na tęczę przez swój własny pryzmat 
i odpowiada, jak umie. Jednak czy mają rację? 

Ta książka skłania do zastanowienia, czy naprawdę wszystko na świecie musi czemuś służyć. I 
czy wszystko musimy rozumieć? Czy nie wystarczy, że tęcza istnieje i że możemy się nią 
zachwycać? Najlepiej patrząc wspólnie, w jednym kierunku. Jak rodzina Joachimka, która już 
wie, co jest najważniejsze w życiu. I do czego służy tęcza. O ile w ogóle służy, a nie po prostu... 
jest. A ta bajka będzie służyć małym i dużym, bo nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno na 
szczęście. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

O kruku, który chciał zostać papugą - Katarzyna Kozłowska 

 Kruczoczarny kruk Roch ma myśli czarne jak kruk... bo jest czarny. A kocha 
kolory i... chciałby być kolorowy jak papuga. Ba, chciałby nawet być papugą – 
piękną jak Lola, dostrzeżona przypadkiem w oknie starej kamienicy w położonym 
nieopodal lasu mieście. Lubi się jej przyglądać z zachwytem, ale z ukrycia. 
Rozmyśla, jak by to było, gdyby wyglądał jak ona. Kiedy jego leśni przyjaciele 
wymyślają sposób, by czarne pióra kruka stały się kolorowe niczym Łąka 
Tysiąca Kwiatów, Roch wierzy, że zdoła to odmienić jego smutne życie. 

Czy kruk i papuga mogą zostać przyjaciółmi? W jaki sposób bohaterski Roch będzie mógł pomóc 
uroczej papudze? A w czym śliczna i mądra Lola pomoże jemu? Ile kolorów zdoła dostrzec w 
czerni? I co naprawdę potrzebne jest do szczęścia? 

Ta pełna humoru opowieść o bardzo nietypowym kruku to bajka o tym, co najważniejsze: o 
marzeniach, przyjaźni, oddaniu, o szacunku i wolności, a przede wszystkim... o poznaniu i 
polubieniu samego siebie.   

Do tej wartkiej, wesołej historii i świetnie przedstawionych, często komediowych postaci, chętnie 
się powraca. Bo – jak każda dobra bajka – pozwala się czytać wielokrotnie. I stawiać sobie coraz 
to nowe ważne pytania. Choćby to, czy na pewno warto słuchać (nie zawsze przemyślanych) 



rad? Czy lepiej stroić przyjaciela w cudze piórka, czy wskazywać mu, jak piękne są jego własne? 
I jak to jest, że nie zawsze od razu wiadomo, co jest dla nas naprawdę dobre?  

Ta bajka, jak wszystkie bajki na świecie, skończy się dobrze, ale... wcale nie tak, jak myślicie! 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Jestem najpiękniejszy - Mario Ramos 

 Najbardziej zarozumiały wilk świata powraca, by otrzymać kolejną zaskakującą 
nauczkę.  

Kto jest najpiękniejszy? Nasz bohater wie, jak wydobyć z innych właściwą 
odpowiedź. A przynajmniej tak mu się wydaje… 

W bajkowym lesie znanym z przebojowego „Jestem najsilniejszy” pewne rzeczy 
się nie zmieniają: wilk wciąż jest komicznie nieznośny, pozory – mylące, a 
Mario Ramos – błyskotliwy. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Niebieska Niedźwiedzica - Chmielewska Joanna M. 

W Niedźwiedziej Dolinie, wśród niedźwiedzi białych, czarnych, szarych i 
brunatnych przychodzi na świat niebieska niedźwiedzica. Jej odmienność drażni 
mieszkańców, szczególnie gdy okazuje się, że jest zdolniejsza od innych 
niedźwiedziątek. Niebieska Azul staje się więc coraz bardziej samotna. Aż 
któregoś dnia zmartwieni jej smutkiem rodzice postanawiają przenieść się do 
krainy, gdzie każdy może być taki, jaki jest. Tymczasem opuszczona przez Azul 
dolina traci kolory i robi się coraz bardziej ponura… 

Jak zakończy się ta historia? Czy Król Niedźwiedzi, który niegdyś odrzucił niebieską 
niedźwiedzicę, zdoła nakłonić rodzinę Azul do powrotu? 

Piękna bajka o tolerancji, nietolerancji i złych skutkach pochopnych decyzji.  

Najlepsza Książka Dziecięca „Przecinek i Kropka” 2012 – nominowana przez jurorów, wybrana 
głosami czytelników.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Odwiedziła mnie żyrafa - Wygodzki Stanisław 

 Napisana z wdziękiem i absurdalnym poczuciem humoru, zabawna opowieść o 
żyrafie, która niespodziewanie odwiedza jednego z mieszkańców stolicy i stawia 
cały jego dom na głowie. Żyrafa podróżniczka przywykła pić wyłącznie ze szkła i 
porcelany, jada jedynie podłużne potrawy, na co dzień pracuje w porcie jako dźwig 
przeładunkowy, a poza tym jest niezwykle dystyngowana. 

Towarzyszące tekstowi prace autorstwa Mirosława Pokory to znakomity przykład 
grafiki książkowej ze złotego okresu polskiej ilustracji. Zabawne, ciepłe rysunki dodają książce 
niezwykłego uroku. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 



Literatura dla dzieci 7 – 12 lat 

Gofrowe serce - Parr Maria 

 Debiut autorki „Tonji z Glimmerdalen”: pełna humoru, wzruszająca opowieść o 
tym, czym jest prawdziwa przyjaźń, gdy ma się 9 lat. 

Lena jest sąsiadką Kręciołka. I jego najlepszym przyjacielem. Kręciołek nie wie 
tylko – choć bardzo by chciał – czy on jest najlepszym przyjacielem Leny. Wie za to 
na pewno, że gdy ma się taką sąsiadkę i najlepszego przyjaciela, nie istnieje coś 
takiego jak zwykłe dni i codziennie może się zdarzyć wiele dziwnych rzeczy… 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Bramkarka i morze. Burze w Zatoce Pękatej Matyldy - Maria Parr 

 Długo wyczekiwana kontynuacja bestsellerowego "Gofrowego serca".  

Pamiętacie tamtą pełną humoru, wzruszającą opowieść o dziecięcej przyjaźni? 
Lena i Kręciołek nadal się przyjaźnią, ale kiedy ma się dwanaście lat, nic już nie 
jest takie proste. Nad karierą bramkarską Leny zbierają się czarne chmury, bo w 
Zatoce Pękatej Matyldy pojawił się nowy trener. Kręciołek zastanawia się, jak 
zrobić wrażenie na Birgitte, Holenderce, która właśnie zamieszkała w sąsiedztwie. 

Wszystkie budowane przez przyjaciół tratwy toną, morze wyrzuca z powrotem na brzeg każdą 
wysłaną przez nich w butelce wiadomość… To nie będzie łatwy rok. Ale Kręciołek i Lena nie 
należą do tych, którzy łatwo się poddają. 

 
Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Mały pokój z książkami - Farjeon Eleanor 

 Kultowy zbiór opowiadań po raz pierwszy w pełnej wersji - uzupełniony o 9 tekstów 
pominiętych w poprzednich polskich wydaniach. 

27 mądrych i dowcipnych opowieści, pełnych cudów i szaleństw. O zwykłych 
ludziach, potężnych (i czasem strasznie niemądrych) władcach, rezolutnych 
służących, rozkapryszonych królewnach, zdolnych, ale niedocenianych 

krawcowych, młodych chłopcach, starych zrzędach i złotej rybce, która chciała poślubić Księżyc... 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Zabójstwo Brangwina Kąkola - Anderson MT 

 Pełna akcji i humoru, opowiedziana słowem i obrazem historia o elfie i goblinie, 
którzy dostają się w sam środek odwiecznego konfliktu swych ras. 

Elfi historyk Brangwin Kąkol wyrusza z niebezpieczną misją: ma dostarczyć władcy 
goblinów bezcenny klejnot na znak pokoju między wrogimi dotąd narodami. Oraz 
przy okazji zdobyć nieco tajnych informacji. Jego przewodnikiem jest pełen dobrych 



chęci gobliński archiwista Werfel, gotów zapoznać nieufnego gościa ze wspaniałą kulturą 
swojego ludu. Co więc może pójść nie tak? Jak się okazuje – wszystko… 

Dowcipna powieść o różnicach kulturowych, bezwględnej polityce i różnych spojrzeniach na tę 
samą historię w 2018 roku znalazła się w finale National Book Award dla młodzieży. Istotną rolę 
odgrywają w niej ilustracje – część rozdziałów opowiedziana jest wyłącznie za pomocą obrazów. 
  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Hedwiga - Nilsson Frida 

 Skrząca się łobuzerskim dowcipem opowieść o rezolutnej dziewczynce i jej 
pierwszym roku w szkole. 
 

Hedwiga ma 7 lat. Mieszka w małym czerwonym domku z rodzicami, psem, dwoma 
kotami i tysiącem pająków, które siedzą w piwnicy i tylko czekają, żeby wejść jej 
pod koszulkę. W sąsiedztwie nie ma żadnych dzieci, więc często się nudzi. 

Wszystko się zmienia, kiedy zaczyna chodzić do szkoły. Czekała na nią całą wieczność! 
Już pierwszego dnia zaczynają się przygody. Hedwiga zaprzyjaźnia się z Lindą, która ma z 
przodu krzywy ząb, biały jak kostka cukru. Razem wywołują duchy w toalecie, próbują zemścić 
się na pani ze stołówki za wątróbkę i o mało nie zabijają Rickarda mydłem w płynie… Ich pomysły 
często doprowadzają do katastrofy (albo prawie) – ale nigdy nie jest nudno! 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Drzewo życzeń - Applegate Katherine 

 Zabawna, głęboka i ciepła historia o inności i tolerancji, opowiedziana z 
zaskakującej perspektywy. 

Może drzewa nie umieją żartować, ale bez wątpienia potrafią opowiadać historie. 

Tę opowiada pewien dwustuletni dąb. Jest drzewem życzeń – co roku ludzie 
ozdabiają go skrawkami papieru, przywieszkami, kawałkami tkanin, sznurkami, od 

czasu do czasu nawet skarpetkami. Każda taka ozdoba to czyjeś marzenie. 

Mogłoby się wydawać, że tego drzewa już nic nie zaskoczy. Ale pewnego dnia do jednego z 
domów przy jego ulicy wprowadza się nowa rodzina – i niedługo potem dąb zaczyna się 
zastanawiać, czy nie widział jednak zbyt wiele. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Zaczarowane baletki - Streatfeild Noel 

 Klasyczna powieść o siostrzeństwie, balecie i poszukiwaniu własnej drogi  – 
pierwsze polskie wydanie z oryginalnymi ilustracjami! 

Mijają lata, dzieci rosną, profesor nie wraca. Wkrótce staje się jasne, że 
dziewczynki będą musiały pomóc w utrzymaniu domu. Szansą na zdobycie 
zawodu jest szkoła baletowa.  



Ale szybko okazuje się, że świat tańca nie jest sprawiedliwy, a niektóre dziewczynki od baletu 
wolą samochody i samoloty. Jak przybrane siostry poradzą sobie z wyzwaniami, które niosą ze 
sobą szkoła, scena i życie? 

Seria "Mistrzowie Światowej Ilustracji" prezentuje klasykę literatury dziecięcej z ilustracjami 
najwybitniejszych twórców zagranicznych. Wydajemy w niej zarówno książki już w Polsce znane, 
ale niepublikowane dotąd z oryginalnymi ilustracjami, jak i pierwsze polskie wydania światowych 
hitów. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Rok, w którym nauczyłam się kłamać - Wolk Lauren 

 Wielokrotnie nagradzana poruszająca powieść o samotnej konfrontacji ze złem, 
porównywana z "Zabić drozda" Harper Lee.  
 
"Zawirowania w moim życiu zaczęły się jesienią 1943 roku z powodu dziewczynki o 
mrocznym sercu, której pojawienie się zmieniło wszystko na zawsze". 

Annabelle codziennie chodzi do szkoły przez Wilczy Jar. Choć wilków już dawno 
tam nie ma, jar wciąż przyciąga to, co dzikie i groźne – i co pewnego dnia staje na jej drodze. Tu, 
w Pensylwanii, wojna tocząca się w Europie jest tylko dalekim echem. Ale teraz mrok i 
okrucieństwo czają się tuż obok. A gdy ma się tylko dwanaście lat, trudno stawić im czoła... 

Powieść zdobyła wiele nagród i wyróżnień, w tym tytuły Newbery Honor Book 2017, Najlepszej 
Dziecięcej Książki Roku "Wall Street Journal" i Najlepszej Książki Roku "Booklist". Trafiła także 
na listę bestsellerów "New York Timesa". 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 

Literatura dla młodzieży 

 

Spójrz mi w oczy. Ruby Redfort. Tom 1 - Child Lauren 

 Pierwsza część sensacyjnego cyklu o nastoletniej tajnej agentce.  
  
A gdyby James Bond był dziewczyną i miał trzynaście lat? Nie potraficie sobie tego 
wyobrazić? Poznajcie Ruby Redfort! Na pierwszy rzut oka Ruby jest zwyczajną 
amerykańską nastolatką, ale nie dajcie się zwieść – to geniuszka. W wieku ośmiu lat 
stworzyła kod, którego nie potrafili złamać nawet profesorowie Harvardu. Teraz 

zostaje pracowniczką ściśle tajnej agencji wywiadowczej. 

Czy zdoła to ukryć przed swoim najlepszym przyjacielem?  
  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 



Weź ostatni oddech. Ruby Redfort. Tom 2 · Child Lauren. 

 Druga część bestsellerowego sensacyjnego cyklu o nastoletniej tajnej agentce. 

A gdyby James Bond był dziewczyną i miał trzynaście lat? Nie potraficie sobie tego 
wyobrazić? Poznajcie Ruby Redfort! Na pierwszy rzut oka Ruby jest zwyczajną 
amerykańską nastolatką, ale nie dajcie się zwieść – to geniuszka. W wieku ośmiu 
lat stworzyła kod, którego nie potrafili złamać nawet profesorowie Harvardu. 
Niedawno została pracowniczką ściśle tajnej agencji wywiadowczej. Z pierwszą 

sprawą poradziła sobie śpiewająco. Czy uda jej się i tym razem? Będzie musiała zmierzyć się nie 
tylko z Jego Ekscelencją, ale także z piratami i... potworem morskim. 

Kolejne tomy w przygotowaniu. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Nie wywołuj wilka z lasu. Tom 3. Ruby Redfort.  

 Trzecia część bestsellerowego cyklu sensacyjnego o nastoletniej tajnej agentce. 

Upalne lato. Wokół Twinford szaleją pożary. Ze sklepu jubilerskiego znika bezcenna 
biżuteria. Słynna perfumiarka spektakularnie mdleje podczas premiery swojego 
najnowszego produktu. Na ulicach pojawiają się niezwykle rzadkie dzikie zwierzęta. 
O co w tym wszystkim chodzi? Czy coś łączy te niepokojące zdarzenia? 

To sprawa dla Ruby. Ruby Redfort. Ta trzynastoletnia geniuszka od dziecka łamie najtrudniejsze 
kody, alfabet Morse’a ma w małym palcu i całkiem nieźle pływa łodzią podwodną. Gorzej radzi 
sobie jedynie w sytuacjach, w których zamiast głowkować, trzeba zdać się na instynkt. Od 
niedawna pracuje w supertajnej agencji wywiadowczej. Zdążyła już udaremnić pewną zuchwałą 
kradzież i zmierzyć się z piratami. I na tym nie koniec… 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

List do króla - Tonke Dragt 

 Trzymająca w napięciu powieść rycerska dla młodych czytelników. Klasyka 
europejskiej literatury dziecięco-młodzieżowej. 

Zanim zostanie pasowany na rycerza, 16-letni Tiuri musi przejść ostatnią próbę: 
spędzić noc na milczącym czuwaniu w królewskiej kaplicy. I właśnie wtedy, gdy 
czeka na nadejście dnia, wpatrując się w płomień świecy, nocną ciszę przerywa 
stukanie do drzwi, a potem – rozpaczliwe wołanie o pomoc.  

Tak zaczyna się niebezpieczna przygoda, która może kosztować Tiuriego życie. To właśnie on 
musi doręczyć królowi zza Wielkich Gór tajny list, od którego zależą losy całego królestwa. W tej 
misji nie może ufać nikomu. Musi ukrywać swoją prawdziwą tożsamość. Nikt nie może 
dowiedzieć się, co znajduje się w liście. Czeka go długa droga przez mroczne lasy, zdradliwe 
rzeki, złowieszcze zamki i dziwaczne miasta. Spotka na niej zarówno wrogów, którzy gotowi są 
zabić, by przechwycić list, jak i przyjaciół, którzy nigdy go nie zawiodą. 

 
Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

 


