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Czarodziejska góra / Thomas Mann. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 

2022. 

Powieść zakrojona pierwotnie na krótkie opowiadanie, po 

dwunastu latach pracy i przemyśleń autora, stała się jednym             

z najważniejszych głosów na temat kondycji moralnej                              

i intelektualnej Europy XX wieku. 

Dwudziestotrzyletni Hans Castorp jedzie do Szwajcarii, by 

odwiedzić kuzyna, który przebywa na leczeniu w sanatorium 

„Berghof”, położonym wysoko w górach. Pobyt zaplanowany na 

trzy tygodnie w rezultacie trwał siedem lat. Przerwał go dopiero 

wybuch pierwszej wojny światowej. Świat zastany przez Castorpa 

„na górze”, tak odległy od normalności i różny od tego na „nizinie”, 

to po mistrzowsku sportretowane panopticum napotkanych tam 

ludzi, dla których czas upływa bez celu i bez refleksji. Niczym 

ruchome piaski, z wolna zaczyna wchłaniać młodego Castorpa.        

Z jednej strony uwodzi go atmosfera miejsca, z drugiej – rodząca 

się miłość. Skomplikowana. Jej punkt kulminacyjny wyznacza bal 

kostiumowy w zapustny wtorek.            
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Koko / Peter Straub ; przełożyła : Maria Gębicka-Frąc. - Wydanie I.  - Warszawa : Wydawnictwo 
MAG, 2022. 

Koko Petera Strauba to wciągający thriller psychologiczny,                  

w którym horror i paranoja są nie do odróżnienia od 

rzeczywistości. Koko. Tylko czterech mężczyzn wie co to znaczy. 

Teraz muszą to powstrzymać. Byli wietnamscy weterani - lekarz, 

prawnik, robotnik i właściciel restauracji. Bardzo różnią się od 

siebie, łączy ich jednak wspólna historia i jedna przygniatająca 

tajemnica. Teraz połączyli się ponownie i wkrótce wyruszą na 

wyprawę, która poprowadzi ich z Waszyngtonu, przez cmentarze    

i zaułki Dalekiego Wschodu, do ludzkiej dżungli Nowego Jorku, 

gdzie zapolują na kogoś z przeszłości, kto powstał z mroku, aby 

zabijać, zabijać, zabijać. 
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Czarna bezgwiezdna noc / Stephen King. - Wydanie IV.  - Warszawa : Albatros, 2022. 

Pięć utworów ukazujących mroczną stronę ludzkiej natury. 

Na podstawie jednego z nich, Dobrego małżeństwa, w 2014 roku 

nakręcono film z Joan Allen i Anthonym LaPaglią. Autorem 

scenariusza jest sam Stephen King. 

W każdym człowieku tkwi drugi, obcy mu człowiek... To motto 

przyświecające całej twórczości Kinga, a do czterech minipowieści 

składających się na ten tom odnosi się w sposób szczególny. Ich 

bohaterami są bowiem ludzie, którzy popełnili morderstwo –             

z chęci zysku, z zemsty, żeby sprawić sobie przyjemność albo 

dlatego, że tak się akurat złożyło. 
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Marzenia i koszmary / Stephen King ; z angielskiego przełożyli Michał Wroczyński, Witold 

Nowakowski. - Wydanie XV.  - Warszawa : Albatros, 2022. 

Zbiór dwudziestu pięciu znakomitych opowiadań Mistrza Grozy 

uzupełniony jego osobistym komentarzem, w którym autor 

wyjaśnia źródła swojej twórczej inspiracji. 

Dziennikarz poszukujący sensacyjnego tematu do reportażu 
natrafia na ślad pilota-wampira, którego zagadkowe pojawienia 
się na odległych od siebie lotniskach są zawsze zwiastunami 
kolejnych morderstw… 

Podstarzały nauczyciel poświęca siedem lat życia, by w bardzo 
niecodzienny sposób zemścić się na zabójcy swojej żony… 

w 62724 

 

 

 

 

 

 

 

Umrzeć po raz drugi / Tess Gerritsen ; z angielskiego przełożył Zygmunt Halka. - Wydanie 5.  - 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2022. 

Najgroźniejsze drapieżniki polują nocą... 

Zwierzęce trofea zdobiące ściany domu na bostońskich 
przedmieściach stały się świadkami krwawego widowiska… 
Właściciel, myśliwy i preparator zwierzęcych zwłok, Leon Gott, 
powieszony za nogi i oprawiony jak zwierzę… Czy obudził 
drapieżnika groźniejszego niż te, na które dotąd polował? 

Jane Rizzoli i Maura Isles przypuszczają, że tak oryginalna zbrodnia 
będzie odosobnionym przypadkiem. Ale kolejne tropy prowadzą 
do innych miast w Stanach Zjednoczonych, a także do Afryki, gdzie 
przed sześcioma laty wymordowano grupę turystów na safari. 

 

w 62733 

 

 



Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk. - Wydanie X.  - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

Nowe wydanie jednej z najbardziej znanych książek Andrzeja 
Stasiuka, która wprowadza nas w świat prowincjonalnej Galicji, 
zapoznaje z jej mieszkańcami i duchami. Została napisana w formie 
ballady i ma na celu opisanie przemian zachodzących na polskiej 
wsi na przełomie XX i XXI wieku. To właśnie wtedy nastąpił upadek 
komunizmu, który pociągnął za sobą również powolne 
przełamywanie się ówczesnej ludzkiej mentalności.  

Andrzej, główny bohater ballady, pełni jednocześnie rolę 
narratora. Sam nie pochodzi ze wsi, więc wszystko, co widzi, jest 
dla niego nowe. Obserwuje i opisuje swoje spostrzeżenia, myśli          
i  odczucia. Członkowie tej małomiasteczkowej społeczności wciąż 
żyją tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, z dnia 
na dzień i wydają się niczego nie potrzebować do szczęścia. 
Wszystko co nowe, zdaje się wprawiać ich w zakłopotanie i dziwić. 
Ciężko im się odnaleźć w nieznanej dotąd sytuacji. Natomiast tłem 
dla powieści jest Beskid Niski - zawitamy między innymi do Dukli 
czy też Limanowe.  

w 62807 

 

 

Blizna / Auður Ava Ólafsdóttir ; przełożył Jacek Godek. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 
copyright 2020. 

Urzekająco przewrotna islandzka opowieść o poszukiwaniu 
swojego miejsca na świecie. „Czy świat za mną zatęskni? Nie. Czy 
świat beze mnie będzie uboższy? Nie. Czy świat da sobie radę beze 
mnie? Tak. Czy świat jest lepszy teraz, kiedy ja się na nim zjawiłem? 
Nie. Co zrobiłem, aby go poprawić? Nic”.  

Jonas Ebeneser zbliża się do pięćdziesiątki, jest po rozwodzie, 
wyremontował już pięć kuchni, położył kafelki w siedmiu 
łazienkach, ale nie potrafi ułożyć sobie życia. Postanowił więc 
ułożyć sobie śmierć. Pakuje do walizki wiertarkę i wyjeżdża do 
niewielkiego hotelu Silence gdzieś w kraju jeszcze niedawno 
ogarniętym wojną.  

Uhonorowana Nagrodą Rady Nordyckiej i Islandzką Nagrodą 
Literacką Blizna opowiada o życiu, które straciło cel. To porywający 
i pełen błyskotliwego humoru portret niezwykle wrażliwego 
mężczyzny w kryzysie.  

w 62736 

 



Niebo w kolorze siarki / Kjell Westö ; przełożyła Katarzyna Tubylewicz. - Poznań : Wydawnictwo 

Poznańskie, copyright 2021. 

Wciągająca powieść o dorastaniu w Finlandii u schyłku XX wieku 

„Mówimy, że istnieje czas niewinności: dzieciństwo. Kiedy    
człowiek żegna się z dzieciństwem, traci niewinność. A przecież         
w dzieciństwie wielu ludzi kryją się problemy, mrok i sprzeczne 
uczucia, nie dla wszystkich jest to bezgrzeszny czas”. 

W 1969 roku na wakacjach w Ramslandet niebo ma kolor siarki. 
To tam chłopiec z Helsinek poznaje Alexa i Stellę, dzieci z bogatej   
i wpływowej rodziny, zupełnie innej niż jego własna. Wkrótce            
z rodzeństwem zaczyna łączyć go coraz więcej - wspólne sekrety    
i rodzące się uczucia. Młodych bohaterów napędzają marzenia,       
a paraliżuje rozczarowanie. Wraz z upływem lat ich relacje wcale 
nie staną się mniej burzliwe. 

Niebo w kolorze siarki to stworzona z rozmachem powieść o tym, 
jak jesteśmy kształtowani przez środowisko oraz czasy, w których 
przyszło nam żyć. 

w 62738 

 

 

Niewidzialni / Roy Jacobsen ; przekład Iwona Zimnicka. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 
copyright 2018. 

Doskonała norweska powieść, która trafiła do finału 
Międzynarodowej Nagrody Bookera 2017. 

Nikt nie może opuścić wyspy, wyspa to miniaturowy kosmos,           
w którym gwiazdy śpią w trawie pod śniegiem. Zdarza się jednak, 
że ktoś podejmuje próbę. Rodzina Barrøy jest biedna, ale na 
pewno nie brak jej odwagi i chęci przetrwania. Żyją z uprawy 
niewielkiej ziemi, mają trochę żywego inwentarza, łowią ryby             
i korzystają z tego, co fale wyrzucą na brzeg. Gdy dorastająca 
Ingrid decyduje się opuścić wyspę, nie zwiastuje to niczego 
dobrego. 

Niewidzialni to powieść odznaczająca się uniwersalnością, 
prostotą i zrównoważeniem z jednej strony, z drugiej szokująca 
majestatem rodem z Szekspira, w oślepiających opisach burz              
i sztormów. Umieszczając akcję na wysepce tak małej, że miejsca 
wystarcza tylko dla jednej rodziny, Jacobsen obnaża świat                     
i pozbawia nas wszelkich złudzeń w marzeniach o utopii. 

w 62739 



Oczy z Rigela / Roy Jacobsen ; przełożyła Iwona Zimnicka. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 
2020. 

Subtelna i emocjonująca norweska saga rodziny Barrøy.  

„Ingrid znalazła się teraz na początku tej podróży – wylew Barbro 
stanowił nieodwołalny znak, iż czasu jest mało, a życie kruche.         
O tym jednak Ingrid głośno nie powiedziała. I nie zdradziła również 
najważniejszego powodu – tego, że im większa będzie Kaja, tym 
czarniejsze i wyraźniejsze będą jej oczy”. 

Wojna minęła, a Ingrid Barrøy z niemowlęciem na rękach wyrusza 
w drogę. Za każdym razem, kiedy prosi o miejsce do spania, pyta 
o Rosjanina, który uciekał tędy ostatniej zimy i miał oczy takie jak 
jej córka. Kierunek wędrówki wyznaczają kolejne odpowiedzi. 
Jedni oferują Ingrid gościnę, inni próbują oszukać. Zwykle mówią 
niewiele, bo o tym, co zdarzyło się w czasie wojny, lepiej nie 
rozmawiać. 

Oczy z Rigela to wyjątkowa powieść drogi, pełna tęsknoty, nadziei 
i siły. Ingrid, wbrew opiniom innych i wbrew samej sobie, podąża 
niewidzialnym śladem ukochanego, choć doskonale wie, że               
w nowych czasach kobieta jest zdana tylko na siebie. 

w 62740 

 

Oneiron : fantazja o kilku sekundach po śmierci / Laura Lindstedt ; przełożył Sebastian Musielak. 
- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2021.  

Prowokująca i niejednoznaczna powieść o życiu w zaświatach. 

„Kręci ci się w głowie. Czujesz, że zatykają ci się uszy, a w głowie 
zaczyna dudnić. Nogi uginają się pod tobą. Spadasz. Nie jest 
miękko, ale i nie twardo. Ani zimno, ani gorąco. Osuwasz się                
i padasz na plecy jak w głęboki śnieg. Zamykasz oczy i czekasz,         
aż obudzisz się gdzieś indziej”. 

Tych siedem kobiet dzieli wszystko: wiek, pochodzenie, 
doświadczenie, język. Za życia nigdy by się nie spotkały. Po śmierci 
trafiają do miejsca, gdzie czas już nie istnieje. Tutaj pozostały          
im tylko opowieści. Dla Shlomith anoreksja jest inspiracją 
artystyczną. Polina, moskiewska księgowa, boryka się                              
z alkoholizmem i niewiele mówi o sobie. Maimuna z Senegalu 
marzy o karierze modelki. Holenderce Wlbgis rak gardła odebrał 
głos. Nina jest w ciąży, ale przestała czuć ruchy bliźniąt. Rosa 
Imaculada przeszła niedawno przeszczep serca. Najmłodsza Ulrike 
nie potrafi przypomnieć sobie, co się z nią działo tuż przed 
śmiercią. 

w 62741 



Początki / Carl Frode Tiller ; przekład Katarzyna Tunkiel. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 
copyright 2019. 

Hipnotyzujący portret destrukcyjnego idealisty. 

„Ilekroć zdarzało mi się fantazjować o tym, że z sobą kończę, 
wyobrażałem sobie uroczysty, rytualny wręcz czyn – w tym list 
pożegnalny, garnitur i ważne dla mnie miejsce. Dlatego ostatnią 
moją myślą, która przyszła, gdy w nagłym ataku paniki 
próbowałem ostro skręcić, było to, że mogłem trochę bardziej się 
postarać.” 

Historia Terjego musiała skończyć się samobójstwem. Przez całe 
życie tłumił swoje uczucia, był ironiczny i szorstki, a naturę 
rozumiał lepiej niż innych ludzi. Carl Frode Tiller stopniowo cofa się 
do coraz wcześniejszych wydarzeń i wnika w psychikę swojego 
bohatera, by stworzyć fascynujący obraz jego dramatu 
egzystencjalnego i walki z wewnętrznymi demonami. 

Początki to przenikliwa diagnoza dysfunkcyjnej rodziny i kryzysu 
więzi międzyludzkich nominowana do Nagrody Rady Nordyckiej        
i Nagrody Norweskich Krytyków Literackich.     

w 62742                                                                    

 

Pożegnanie z Afryką / Karen Blixen ; przekład Józef Giebułtowicz, Jadwiga Piątkowska ; [wstęp 
Joanna Cymbrykiewicz]. - [Poznań] : Wydawnictwo Poznańskie, [copyright 2019].  

Niezapomniana opowieść o prawdziwej Afryce. 

Biały człowiek, chcąc komuś powiedzieć coś miłego, napisałby: 
„Nigdy cię nie zapomnę”. Mieszkaniec Afryki mówi: „Nie 
wyobrażamy sobie, abyś mógł o nas kiedykolwiek zapomnieć”. 

Pożegnanie z Afryką to autobiograficzna i najbardziej znana 
powieść duńskiej pisarki. Napisana w pięknym, zmysłowym stylu, 
z jednej strony ukazuje niepowtarzalne piękno Czarnego Lądu,        
z drugiej obnaża różnice między kulturą a naturą. Jest pełna 
współczucia, zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka. 
Blixen utrwaliła portret Afryki, której już nie ma. Afryki czasów 
kolonialnych, tworzonej przez przenikające się kultury 
miejscowych i przyjezdnych, próbujących narzucić swoje reguły, 
często związane z brakiem poszanowania dla lokalnej 
społeczności. 

W nagrodzonym siedmioma Oscarami filmie Sydneya Pollacka 
niezapomniane kreacje stworzyli Meryl Streep i Robert Redford. 

w 62743 



Szarady / Knut Hamsun ; przełożyła Maria Gołębiewska-Bijak. - Poznań : Wydawnictwo 
Poznańskie, copyright 2021. 

Uznana powieść o obsesyjnej miłości i walce z samym sobą.  

„Do czego to podobne, że postanawia pan mieszkać w takim 
miejscu jak to, i dlaczego, u Boga Ojca, pan to robi? Czy jest więc 
dziwne, że ludzie mówią, iż pan zwariował? To miasto jest takie 
małe, że nawet nie pamiętam, jak się nazywa, póki się nie 
zastanowię, a pan tutaj cały czas odgrywa komedię i zaskakuje 
mieszkańców osobliwymi pomysłami! Czy naprawdę nie mógłby 
pan wymyślić czegoś lepszego?” 

Pewnego czerwcowego wieczoru do norweskiego miasteczka 
Lillesand przypływa obcy mężczyzna w aksamitnej czapce i żółtym 
garniturze z buteleczką trucizny w kieszeni. Johan Nagel od razu 
budzi wiele emocji. Wydaje się bowiem, że zna tajemnice 
mieszkańców. Wkrótce bez pamięci zakochuje się w córce 
pastora, która niedawno się zaręczyła. Zarazem uczciwy                         
i niemoralny, arogancki i skromny szybko staje się głównym 
tematem rozmów. 

Szarady to niezwykłe studium szaleństwa i egzystencji, uważane 
za jedną z najwybitniejszych powieści norweskiego noblisty.  

w 62744 

 

Testament / Nina Wähä ; przełożyła Justyna Czechowska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 
copyright 2022. 

Napisana z rozmachem polifoniczna opowieść o rodzinie                        
i nadchodzącej katastrofie. 

W powrocie do domu jest coś szczególnego. Albo się to lubi, albo 
się tego nie lubi, ale nie można być wobec tego obojętnym. 
Rodzina Toimich liczy czternaścioro dzieci, jeśli brać pod uwagę 
także nieżyjącą dwójkę. Wychowane przez surowego ojca                     
i bezradną matkę rodzeństwo dzieli się na tych, którzy opuścili 
rodzinny dom i próbują uporać się z traumami, oraz tych, którzy 
zostali. Zbliżające się święta i przyjazd Annie, najstarszej żyjącej 
siostry, gromadzi ich znów wszystkich razem. Teraz jednak jest 
inaczej, bo choć relacja między rodzicami i rozkład sił się nie 
zmienił, rodzeństwo ma wspólny cel, który pragnie zrealizować za 
wszelką cenę. Wydarza się jednak coś, czego żadne z nich nie 
planowało. 

To historia, w której każdy może przejrzeć się jak w lustrze. 

w 62745 



Tylko matka / Roy Jacobsen ; przełożyła Iwona Zimnicka. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 
copyright 2021. 

Kameralna i nastrojowa opowieść o życiu w powojennej Norwegii. 
Po długiej podróży przez Norwegię Ingrid w końcu wróciła do 
Barrøy. Życie się ustabilizowało, ale wojna nadal rzuca długie 
cienie na cały kraj. Wkrótce na maleńką wyspę przypływa 
pięcioletni Mathias. Jego ojciec znika w tajemniczych 
okolicznościach, a Ingrid decyduje się przygarnąć dziecko. Życie 
zaczyna się teraz toczyć wokół nowego mieszkańca. 

Tymczasem odcięta od świata Ingrid z listów od przyjaciół 
dowiaduje się, jak dramatyczne zmiany zachodzą właśnie                    
w powojennej Norwegii. Co powinna zachować dla siebie,                    
a o czym odważy się powiedzieć bliskim? Czwarty tom doskonale 
przyjętej przez czytelników sagi Barrøy opowiada o wyzwaniach 
macierzyństwa, ciężkiej, samotnej pracy i życiu w cieniu bolesnych 
wspomnień. 

w 62746 

 

 

 

 

Białe morze / Roy Jacobsen ; przekład Iwona Zimnicka. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 

copyright 2019. 

Poruszająca kontynuacja nominowanych do Międzynarodowej 

Nagrody Bookera Niewidzialnych. 

„Życie mieszkańca wyspy to szukanie. (…) Oczy mieszkańca wyspy 
szukają bez względu na to, czym zajmują się głowa i ręce, 
niezaznające spokoju spojrzenie krąży po wyspach i morzu, 
zahacza o każdą najmniejszą zmianę, rejestruje najdrobniejsze 
znaki, dostrzega wiosnę jeszcze przed jej przyjściem i śnieg, zanim 
ten namaluje białymi pociągnięciami rowy i dołki, widzi śmierć 
zwierząt, zanim umrą, i upadek dzieci, zanim się przewrócą, (…); 
wzrok to bijące serce mieszkańca wyspy.” 

Ingrid na wyspie Barrøy żyje zupełnie sama. Ale nawet tu dosięga 
ją trauma wojny, gdy morze wyrzuca na brzeg kolejne ciała                 
z zatopionego niemieckiego statku. Jej dojmującą samotność 
przerwie pojawienie się na wyspie ocalałego żołnierza, który 
jednak nie mówi po niemiecku… 

Białe morze to mistrzowsko napisana opowieść o wojnie,         
miłości i odkrywaniu własnej pamięci. Roy Jacobsen                                
w charakterystycznym, oszczędnym stylu kreśli fascynujący 
portret niezwykle silnej kobiety. 

w 62747 



Poparzone dziecko / Stig Dagerman ; przełożyła Justyna Czechowska. - Poznań : Wydawnictwo 
Poznańskie, 2020.  

Magnetyzująca powieść jednego z najbardziej cenionych 
szwedzkich prozaików XX wieku. 

„To nieprawda, że poparzone dziecko unika ognia. Ciągnie je do 
płomienia jak ćmę do światła. Wie, że jeśli się zbliży, znów się 
poparzy. Mimo to podchodzi bliżej”. 

Gdy po śmierci ukochanej matki Bengt dowiaduje się o romansie 
ojca, duszna atmosfera w rodzinie staje się nie do zniesienia. 
Młodego mężczyznę dręczą obsesyjne myśli i koszmary. Wkrótce 
między synem, ojcem i (jego? ich?) kochanką narodzi się pełen 
napięcia miłosny trójkąt. 

Powieść Stiga Dagermana w latach 40. podzieliła krytyków na dwa 
obozy. Jedni uznali ją za arcydzieło, inni punktowali nadmiar 
psychoanalizy. Poparzone dziecko kipi od uczuć, emocji i napięć. 
To rozdzierająco smutna opowieść o namiętności, nienawiści             
i lęku. 
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Współczesna rodzina / Helga Flatland ; przekład Karolina Drozdowska. - Poznań : Wydawnictwo 
Poznańskie, copyright 2019. 

 

Helga Flatland udowadnia, że jest jednym z najsilniejszych głosów 
nowego pokolenia norweskich pisarzy. 

Ta kolacja przypominała scenę z klasycznego, mrocznego 
skandynawskiego dramatu. Tyle tylko, że nikt nie wyjawił 
skrywanej przez lata rodzinnej tajemnicy. 

To miał być spokojny urlop z okazji siedemdziesiątych urodzin 
Sverrego. Gdy Liv, Ellen i Hakon słyszą, że ich rodzice rozwodzą się 
po czterdziestu latach małżeństwa, wydają się zupełnie 
zdezorientowani. Choć od dawna są już dorośli, mają własne 
rodziny i problemy, ta wiadomość destabilizuje ich życie. Czy 
wszystko, w co do tej pory wierzyli, jest fikcją? 

Helga Flatland buduje znakomite portrety psychologiczne swoich 
bohaterów i pokazuje, że jest świetnym obserwatorem 
współczesności. W świeżym, bezpretensjonalnym stylu odsłania 
najgłębiej ukryte w nas obawy i traumy. 
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Życie Sus / Jonas T. Bengtsson ; przełożyła Iwona Zimnicka. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 
copyright 2020. 
 

Współczesna opowieść o rodzinie i zemście, współczuciu i pięknie. 

Dziewiętnastoletnia Sus jest już w zasadzie dorosła i sama radzi 
sobie w życiu, ale wiele osób nadal bierze ją za dziecko. Prawie 
jakby czas zatrzymał się dla niej i dla jej rodziny – zwłaszcza że brat 
leży w szpitalu z kawałkiem szrapnela przesuwającego się                  
w mózgu, a ojciec przebywa w więzieniu za zamordowanie ich 
matki. 

Wkrótce jednak życie zacznie się na nowo i gdy bramy więzienia 
się otworzą, Sus będzie gotowa do starcia z potworem. 

Życie Sus to doskonała powieść, która wciąga od pierwszej do ostatniej 
strony. Autor doskonale buduje napięcie i tworzy postać do cna 
prawdziwą, której losy nie będą nam obojętne jeszcze długo po 
odłożeniu książki na półkę. 

„Ta cyniczna wersja Pippi Pończoszanki zstępującej do podziemi 
Kopenhagi to kwintesencja stylu Bengtssona, który snuje opowieść 
z niepowtarzalnym ciepłem i empatią” – Sofi Oksanen. 
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Książę Nocy : najlepsze opowiadania / Marek Nowakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 

copyright 2018. 

Zbiór najlepszych opowiadań Marka Nowakowskiego ze wstępem 

Krzysztofa Masłonia.  

Przenieś się do świata powojennej Polski, przekonaj się, jak 

wyglądały ruiny miast i zaznaj przestępczego życia bez odrywania 

się z fotela. To zdecydowanie najlepszy zbiór opowiadań wydany 

w tym roku o świecie, który przeminął. Mamy tu aż czterdzieści 

historii, które niezależnie od mijających lat zostaną z Tobą na 

zawsze. Marek Nowakowski przedstawia przestępczy półświatek 

działający w okresie lat 70. XX wieku. Chociaż jest to czas kojarzący 

się z szarością, pijaństwem i niepewnością, autor portretuje to       

w sposób barwny i ujmujący, prowadząc swoich bohaterów przez 

fabułę aż gęsta od rozbojów na ulicach powojennej Warszawy. 

Książę nocy. Najlepsze opowiadania stanowi swego rodzaju biblię 

dla fanów książek osadzonych w realiach PRL-u, rozmiłowanych     

w balansowaniu na granicy prawa. W portretach bohaterów 

nakreślonych przez autora kryje się także pewnego rodzaju 

uniwersalność, puenta dotycząca natury ludzkiej, co jest 

zwieńczeniem umiejętności literackich pisarza. 

w 62786 



Empuzjon : horror przyrodoleczniczy / Olga Tokarczuk. - Wydanie pierwsze.  - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, copyright 2022. 

Najnowsza powieść Olgi Tokarczuk – pierwsza po otrzymaniu 
Literackiej Nagrody Nobla! 
Wrzesień 1913 roku, uzdrowisko Görbersdorf (dzisiejsze 
Sokołowsko na Dolnym Śląsku). Właśnie tutaj, u podnóża gór, od 
przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych na świecie i słynne   
w całej Europie specjalistyczne sanatorium leczące choroby 
„piersiowe i gardlane”. Mieczysław Wojnicz, student ze Lwowa, 
przyjeżdża do uzdrowiska z nadzieją, że nowatorskie metody              
i krystalicznie czyste powietrze powstrzymają rozwój jego 
choroby, a może nawet całkowicie go uleczą. W Pensjonacie dla 
Panów, gdzie zamieszkuje, poznaje innych kuracjuszy. Chorzy 
niestrudzenie omawiają najważniejsze sprawy tego świata. Ale nie 
tylko te pytania zajmują pensjonariuszy. Do Wojnicza docierają 
też przerażające historie o tragicznych wydarzeniach w górskich 
okolicach sanatorium. Choć on sam zajęty jest ukrywaniem 
prawdy o sobie, zagadka budzących grozę wypadków fascynuje go 
coraz bardziej. Nie wie jednak, że mroczne siły już wzięły go sobie 
na cel. 
Olga Tokarczuk w Empuzjonie odsłania przed czytelnikami prawdy 
o świecie, których albo nie zauważamy, albo za wszelką cenę nie 
chcemy do siebie dopuścić. 
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Jesienna miłość / Nicholas Sparks ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc. - Wydanie XXIII.  - 

Warszawa : Albatros, 2022. 

Jedna z najbardziej znanych powieści Nicholasa Sparksa. Rok 

1958. Landon Carter rozpoczyna naukę w ostatniej klasie szkoły 

średniej w Beaufort. Razem z Jamie Sullivan, którą traktuje jak 

nieszkodliwą dziwaczkę. Jamie nie rozstaje się z Biblią, nie chodzi 

na prywatki, z nikim się nie przyjaźni, cały czas poświęca opiece 

nad owdowiałym ojcem. Kiedy nadchodzi pora licealnego balu, 

Landon w odruchu desperacji zaprasza właśnie ją. I jest to 

początek związku, który odmieni jego życie na zawsze. Powieść 

sfilmowana jako Szkoła uczuć. 
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Katedra / Jacek Dukaj. - Wydanie pierwsze w tej edycji.  - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2022. 

Niebezpiecznie jest za bardzo się zapatrzyć… 
Planetoidy w układzie gwiazdy Lévie. Wypadek zmusza holownik 
„Sagittarius” do schronienia się na jednej z nich. Zapasów tlenu 
nie starczy jednak dla wszystkich. Izmir Predú poświęca się,             
by reszta załogi holownika przeżyła. Do jego grobu na zimnej, 
pozbawionej atmosfery planetoidzie ciągną pielgrzymki.                 
Czy naprawdę zdarzają się tam cudowne uzdrowienia? Jeden            
z ozdrowieńców funduje na grobie Izmira Katedrę. Katedry się nie 
buduje, lecz sadzi; Katedra rośnie, dojrzewa, rozkwita. Coś lub 
ktoś wpływa na kod żywokrystu Katedry i trajektorię roju 
planetoid. Wysłany na Izmiraidy ksiądz Pierre Lavone ma 
rozstrzygnąć kwestię świętości i cudów Izmira Predú oraz odkryć 
tajemnicę Izmiraid – zanim planetoidy razem z Katedrą przepadną 
na wieczność w pustce międzygwiezdnej...  
Na podstawie opowiadania Jacka Dukaja powstał film Tomasza 
Bagińskiego nominowany do Oscara. Ale znana oscarowa 
animacja pokazuje jedynie ostatnie sceny, dlatego warto 
przeczytać książkę, aby samemu spróbować rozwikłać tajemnice 
planetoid, Katedry i żywokrystu. 
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Dziennik 1920 i okolice ; Opowiadania z wojny polsko-bolszewickiej / Stanisław Rembek. - 

Wydanie pierwsze, dodruk I.  - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 

W 120 rocznicę urodzin Stanisława Rembeka Państwowy Instytut 
Wydawniczy inauguruje pierwszą edycję Dzieł zebranych jednego 
z najwybitniejszych polskich prozaików pierwszej połowy XX 
wieku, przez peerelowską cenzurę skazanego na zapomnienie          
i literacki niebyt. A wszystko przez powieść W polu, w której po 
mistrzowsku opisał niszczycielski żywioł wojny polsko-
bolszewickiej. Książka, choć po 1946 roku trafiła na indeks i została 
wznowiona dopiero w drugim obiegu, zapewniła mu trwałe 
miejsce w literaturze polskiej. Maria Dąbrowska twierdziła, że       
W polu pod wieloma względami przewyższa Na zachodzie bez 
zmian Ericha Marii Remarque?a? 

W ramach dziewięciotomowej edycji Dzieł zebranych PIW 
przypomni nie tylko twórczość Rembeka poświęconą konfliktowi 
1920/1921, ale też jego prozę o II wojnie światowej oraz powieści 
historyczne z niepublikowanym dotąd Wiankiem Malwiny. Teksty 
do druku opracował, eliminując wcześniejsze pomyłki edytorskie 
oraz ingerencje cenzorskie, profesor Maciej Urbanowski. 

 w 62768  



Nagan : powieść / Stanisław Rembek. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 2021.  

Nagan to opowieść o wojnie pisana z perspektywy człowieka, 

który jako młodzieniec znalazł się w samym środku tej 

niszczycielskiej siły. Przeżycia wojenne to podstawa twórczości 

Rembeka i jednocześnie powód skazania pisarza na zapomnienie.  

Doświadczenie wojny ukształtowało świadomość artystyczną 

Stanisława Rembeka, a także znalazło odzwierciedlenie w jego 

twórczości. W 120. rocznicę jego urodzin Państwowy Instytut 

Wydawniczy zainaugurował wydanie najwybitniejszych dzieł 

prozaika. Bez cenzury i ograniczenia, którym podlegał on                    

w zniewolonej Polsce. Problematyka wojenna uważana przez 

władze PRL-u za niebezpieczną i drastyczną dziś interesuje 

miliony. Rembek w swojej twórczości skupiał się na bolesnych           

i trudnych wydarzeniach wojennych, chcąc ukazać prawdziwe 

oblicze tej niszczycielskiej siły. Teksty prozatorskie pisane                     

z perspektywy młodego mężczyzny to smutne świadectwo 

dzieciństwa spędzonego na froncie.  
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W polu : opowieść / Stanisław Rembek. - Wydanie pierwsze, dodruk I.  - Warszawa : Państwowy 

Instytut Wydawniczy, 2021. 

Sięgając po tę wyjątkową powieść, masz okazję poznać wspaniałe 
dzieło polskiej literatury. Tym bardziej że w latach panowania 
komunizmu ta książka została skazana przez cenzurę na 
zapomnienie. Teraz W polu ponownie zajmuje należne jej 
miejsce, trafiając do rąk czytelników i czytelniczek. Sam autor 
został skazany przez peerelowską cenzurę na wieloletni literacki 
niebyt. 

Za ten stan rzeczy odpowiedzialna była właśnie powieść W polu. 
To w niej Stanisław Rembek opisał w sposób mistrzowski 
niszczycielski żywioł wojny polsko-bolszewickiej i jej wpływ na 
człowieka. Mimo że na wiele lat książka objęta została zakazem jej 
wydawania, to znalazła swoje trwałe miejsce w historii polskiej 
literatury. Maria Dąbrowska stwierdziła, że dorównuje ona,               
a nawet pod wieloma względami przewyższa, inne znane i głośne 
dzieło Na zachodzie bez zmian Ericha Marii Remarque’a. 
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Ballada o wzgardliwym wisielcu oraz dwie gawędy styczniowe / Stanisław Rembek. - Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2013. 

Barwna i wciągająca opowieść Stanisława Rembeka o powstaniu 

styczniowym to nie tylko działający na wyobraźnię zapis walk 

powstańczych. To scena, na której rozgrywają się odwieczne 

ludzkie dramaty - zdrada, niewierność, przypadek, przeznaczenie. 

Na podstawie jego wizji powstania styczniowego Juliusz Machulski 

nakręcił znakomity film "Szwadron".  

„Po raz pierwszy zetknąłem się z nazwiskiem Stanisława Rembeka 
latem 1977 roku, gdy w zamojskiej księgarni wpadła mi w rękę 
książka Ballada o wzgardliwym wisielcu... Po lekturze kilku stron 
wiedziałem już, że od książki się nie oderwę. Natychmiast ją 
kupiłem i kiedy przeczytałem, zrozumiałem dwie rzeczy. Że trzeba 
z tego zrobić film! Nigdy nie zapomnę gęsiej skóry, która 
towarzyszyła mi przez całą lekturę, a zwłaszcza przy dwóch 
scenach: egzekucji młodziutkiego powstańczego kuriera Symchy      
i szarży rosyjskich dragonów na czworobok polskich kosynierów. 
Pewnie to właśnie te dwie sceny zadecydowały, że zakochałem się 
w tej książce. Nigdy nie czytałem lepszej polskiej prozy 
historycznej”. Juliusz Machulski 

w 62755 

 

 

Balladyna : tragedia w 5 aktach / Juliusz Słowacki. - Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2021. 
 

Balladyna w serii „Kolorowa Klasyka” to najpiękniejsze kolorowe 

wydanie tej powieści na rynku!  

Książka zawiera wspaniałe, barwne ilustracje, jej atutem jest duża, 

ułatwiająca szybkie czytanie czcionka. Edycja na szlachetnym papierze, 

bardzo trwała i estetyczna. 

Przedstawiamy ponadczasowy dramat Juliusza Słowackiego, który 
od pokoleń zaciekawia i intryguje widzów i czytelników. Historia 
zaczyna się jak baśń, a kończy jak tragedia. Oto w skromnej leśnej 
chatce mieszka wdowa z dwoma pięknymi córkami. Pewnego dnia 
w okolicy pojawia się młody i szlachetny hrabia Kirkor, który 
poszukuje w wiejskich domach odpowiedniej kandydatki na żonę. 
W te poszukiwania wplata swoje intrygi zazdrosna o jedną                   
z dziewcząt wróżka Goplana – i od tej pory wszystko już idzie źle, 
opowieść toczy się przez nieszczęścia i zbrodnie do strasznego, 
lecz sprawiedliwego finału. 
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Chołod / Szczepan Twardoch. - Wydanie pierwsze.  - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 
 
Nowa powieść Szczepana Twardocha, inspirowana polarnymi 
wyprawami autora. 
Wielka podróż przez Arktykę - ocean, łagry, miłość i przemoc. 
Pochodzący z Górnego Śląska Konrad Widuch jest weteranem 
Wielkiej Wojny, komunistą całym sercem oddanym rewolucji. Po 
wojnie razem z Karolem Radkiem wyjeżdża do sowieckiej Rosji              
i wciela w życie proletariacki porządek, walcząc w szeregach 
Konarmii w wojnie 1920 roku. Rewolucja jednak pożera własne 
dzieci. Podczas czystek 1937 roku towarzysz Widuch jako „stary 
bolszewik” zostaje aresztowany, skazany i wysłany do łagru,                   
z którego jednak ucieka i tak zaczyna się jego podróż przez śniegi, 
lody i tundrę. Uchodząc przed sowiecką sprawiedliwością                     
w towarzystwie niewidomego wora w zakonie i błatnej imieniem 
Ljubow, Widuch trafia w końcu do tajemniczej osady, nazywanej 
przez jej mieszkańców Chołodem. Żyją w niej oni zgodnie                     
z rytmem surowej, polarnej natury, hodują renifery, polują na foki                            
i niedźwiedzie, mówią swoim językiem i nigdy nie słyszeli                     
o Stalinie. 
Do czasu. 

                              w 62759 
 

 
 
 
Do Snowia i dalej / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Wydanie drugie.  - Warszawa : Fundacja "Evviva 
l'Arte", 2019. 

 

Autor przygląda się mrocznym tajemnicom polskiego 

Romantyzmu. 

Czy w ciemnych głębinach Świtezi żyły straszne dziewice? Czy 

Mickiewicz w swych balladach nas zwodzi, puszcza wodze 

wyobraźni, czy mówi nam coś prawdziwego, opisuje nam świat 

rzeczywisty? "Kto powiada, że gminnych baśni nie należy 

traktować serio, powiada tym samym, że jest mądrzejszy od 

Mickiewicza, że wie coś lepiej niż on." - pisze przewrotnie autor. 

Jarosław Marek Rymkiewicz opisuje również przypadek 

werterowskiego samobójstwa. W szczególny dla siebie sposób 

przeprowadza śledztwo badające dziwną sprawę z przeszłości. 

Odkrywanie kolejnych warstw nieistniejącego już świata wykracza 

daleko poza historyczne ustalanie faktów - jest pytaniem                     

o obecność przeszłości w teraźniejszości, o ich współistnienie, 

wreszcie o przenikanie się różnych, jak mogłoby się wydawać, 

światów: snu i jawy, świata żywych i świata martwych, tego, co 

wyobrażone i co realne. 
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Droga : proza i wiersze / Jarosław Iwaszkiewicz ; wybór i wstęp Radosław Romaniuk ; [autorzy i 

źródła zdjęć: Woody Ochnio]. - Warszawa : Iskry, copyright 2020. 

 
Wybór najlepszych opowiadań, esejów i wierszy jednego                     

z najwybitniejszych polskich pisarzy, Jarosława Iwaszkiewicza, 

zebranych w jednym tomie.  

Wśród nich są między innymi Panny z Wilka, Tatarak, Brzezina, 

Matka Joanna od Aniołów, Kościół w Skaryszewie. 
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Metempsychoza : druga księga oktostychów / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : 

Fundacja Evviva l'Arte, 2017. 

Tomik poetycki Jarosława Marka Rymkiewicza. Zbiór 44 
oktostychów traktujących o przemijaniu, śmierci i odrodzeniu. 

Tradycyjnie czytelnik znajdzie w nich obrazy przyrody, 
przedstawianej w nieoczywistych detalach. Wiersze pełne są 
erudycyjnych odniesień do filozofii i kultury, pozostając przy tym 
osobistymi wypowiedziami poety, z charakterystyczną dla niego 
autoironią. Podtytuł Druga księga oktostychów jest nawiązaniem 
do wcześniejszego, nagradzanego tomu Koniec lata w zdziczałym 
ogrodzie. 
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Między nami : wiersze zebrane / Jacek Kaczmarski ; [redaktor prowadzący Michał Nalewski]. - 

Wydanie drugie poszerzone.  - Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2017. 

 

Wyjątkowe wydanie wierszy Jacka Kaczmarskiego z okazji 60. 

rocznicy urodzin poety. 

Jacek Kaczmarski to jeden z największych bardów współczesnej 

polskiej piosenki poetyckiej. Jego mocny głos, genialne teksty               

i wielka ekspresja, z jaką grał i śpiewał, wciąż porywają nowe 

pokolenia. Słowa piosenek jego autorstwa – jak choćby Naszej 

klasy, Zbroi czy Murów – weszły na stałe do naszego słownika. 

Między nami to najpełniejsze wydanie wierszy poety. Niektóre           

z tekstów publikowane są po raz pierwszy. 

„Poezja nie służy ułatwianiu życia ludziom. Otwiera im oczy na 

pewne aspekty istnienia.” 

Jacek Kaczmarski 
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Mocni ludzie / Antoni F. Ossendowski - Kraków : Miles, copyright 2020. 

Ujmująca powieść wielkiego pisarza i podróżnika!  

Rosyjski zaborca bezlitośnie traktował wszystkie przejawy polskich 
buntów i woli niepodległości. Metodą walki z przeciwnikami cara 
była zsyłka na Syberię. Była to kara dotkliwa, bowiem tęsknota za 
krajem i najbliższymi rozrywała serce. Jednak czy życie Polaków na 
wygnaniu oznaczało jedynie udrękę i pewną śmierć? 

Porucznik Władysław Lis za udział w wojnie polsko-rosyjskiej               
w 1831 roku został wraz z żoną wywieziony na Syberię. Tam,               
w małej wiosce wśród prostych i uczciwych ludzi, znajduje swoje 
miejsce na ziemi. Uczy się od nich przetrwania pośród 
nieujarzmionej przyrody, dostrzegania jej rytmu i przemian. 
Surowa Syberia staje się jego domem, a dzika tajga żywicielką.            
Z czasem Polak swoimi czynami, uporem i pracowitością zyskuje 
przychylność rdzennej ludności syberyjskiej. Wzajemna sympatia 
przeradza się w wielką przyjaźń. Łączy ich wspólne pragnienie – 
wyzwolenie spod jarzma moskiewskiego. 

w 62799 



Poezje zebrane / Jerzy Liebert ; posłowie Anna Szczepan-Wojnarska. - Warszawa : Państwowy 

Instytut Wydawniczy, 2018. 

Z wyjątkiem kilku sztandarowych tekstów poezja Jerzego Lieberta 
jest raczej mało znana. Stanowi jednak przejmujące świadectwo 
życia wewnętrznego autora, który wyszedł z kręgu Skamandra, by 
związać się z jednym z najbardziej otwartych środowisk 
katolickich działającym w warszawskich Laskach i zapisać się w 
historii literatury jako jeden z najwybitniejszych polskich poetów 
religijnych.  

Według badaczy Lieberta jest poezją młodego, rozbudzonego 
umysłu, który w żywej relacji z Bogiem stawia Jemu i światu 
najważniejsze pytania.  

W zbiorze znajdą się zarówno teksty wydane za życia autora, jak              
i poetyckie juwenilia. 

w 62809 

 

 

 

 

Posłaniec króla / Louis de Wohl ; [tł. Ewa Chmielewska-Tomczak]. - Sandomierz : Wydawnictwo 

Diecezjalne i Drukarnia, 2021.  

Połowa I wieku. Cesarstwo Rzymskie. U władzy Tyberiusz, Kaligula, 

Klaudiusz i Neron. Niski, delikatny, drobny i blady. Bezgranicznie 

pewny siebie, wyniosły i pogardzający kłamstwem fanatyk. 

Skoncentrowany i zamyślony. Zapalczywy, wybuchowy, 

niecierpliwy. Bardzo nieprzyjemny w kłótni. Egzekutor Bożej 

sprawiedliwości. Nieubłagany jak sama śmierć. Prześladowca 

Króla i... Jego posłaniec. 

w 62810 

 

 

 

 

 

 

 



Profesor Andrews w Warszawie ; Wyspa / Olga Tokarczuk. - Wydanie pierwsze w tej edycji.  - 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

Najnowsze wydanie opowiadań Olgi Tokarczuk zawierające dwa 

teksty, które pojawiły się wcześniej w zbiorze "Gra na wielu 

bębenkach". Dlaczego akurat te dwa opowiadania zasłużyły na 

osobny tomik? Bo są wyjątkowe i w sposób sugestywny mówią       

o różnych odcieniach samotności, nie tylko fizycznej, ale także 

emocjonalnej. 

W pierwszym opowiadaniu Profesor Andrews w Warszawie 

obserwujemy psychologa, który przybył z Londynu do Warszawy. 

Po przylocie okazuje się, że jego walizka zaginęła... Andrews 

zostaje sam w obcym mieście, bez ubrań, pieniędzy, nie znając 

języka. Jest sroga zima, a za oknem stoją czołgi i chodzą żołnierze. 

Jak profesor poradzi sobie w tym... stanie? 

Drugi tekst nosi tytuł Wyspa. Bohaterem jest rozbitek, który jako 

jedyny uszedł z życiem po katastrofie statku i znalazł się na 

tytułowej wyspie. Wraz z rozbitkiem odczuwamy lęk i tęsknotę za 

dawnym życiem - widzimy, do jakich zachowań zmusza go 

przerażająca samotność, jak reaguje jego ciało i umysł. Tak mija 

dzień za dniem, aż w końcu na wyspie dzieje się coś, co wywraca 

życie bohatera do góry nogami… 

w 62811 

 

 

 

Wielki Rybak : [powieść] / Lloyd C. Douglas ; przełożyła [z angielskiego] Zofia Kierszys. - Wydanie 

XXI.  - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2021. 
 

Wielki Rybak to ciesząca się niesłabnącym powodzeniem wielka 

opowieść o św. Piotrze, którego losy stały się źródłem inspiracji dla 

wszystkich następnych pokoleń chrześcijan. Książka ta jest jakby 

dalszym ciągiem Szaty Lloyda C. Douglasa i ukazuje w sposób 

przekonujący dla dzisiejszych ludzi moralny dylemat człowieka, 

który zaparłszy się Chrystusa, potrafił jednak znaleźć w sobie siły, 

aby pozostać mu wiernym aż po męczeński kres. 

 

w 62826 
 

 

 

 

 

 



Zemsta : komedia w czterech aktach, wierszem / Aleksander Fredro ; ilustracje Elżbieta Anna 

Sadkowski (Samek). - Kraków : Wydawnictwo Greg, copyright 2022. 

Zemsta w serii „Kolorowa Klasyka” to najpiękniejsze kolorowe 
wydanie tej powieści na rynku! Książka zawiera wspaniałe, 
barwne ilustracje, jej atutem jest duża, ułatwiająca szybkie 
czytanie czcionka. Edycja na szlachetnym papierze, bardzo trwała 
i estetyczna. Aleksander Fredro słusznie cieszy się opinią jednego 
z najlepszych polskich komediopisarzy, a jego Zemsta to utwór od 
lat wystawiany na scenach teatrów i cały czas przyciągający 
widzów. Jest tutaj wszystko, co powinno cechować dobrą 
komedię – ciekawie skontrastowani bohaterowie, żarty słowne         
i humor sytuacyjny, zabawne postaci, zaskakujące wydarzenia          
i niespodziewane zwroty akcji. Spór o zamek między dwoma 
zdeklarowanymi wrogami zmierza do rozwiązania, które zaskoczy 
wszystkich! Przedstawiamy Zemstę w nowym wydaniu, w znanej     
i cenionej serii „Kolorowa klasyka” – w kolorze, z pięknymi, 
malarskimi ilustracjami. 

w 62830 

 

 

 

BIOGRAFIE: 

 

Nobliści skandaliści / Sławomir Koper. - Warszawa : Harde Wydawnictwo : Time Spółka Akcyjna, 

2019. 

Maria Skłodowska-Curie romansowała z żonatym mężczyzną             
i słała mu pikantne listy. Henryk Sienkiewicz prowadził bujne życie 
uczuciowe, choć sam nie potrafił skonsumować własnego 
małżeństwa podczas podróży poślubnej. Władysław Reymont 
sfałszował orzeczenie lekarskie, by wyłudzić ogromne 
odszkodowanie, a Czesław Miłosz chwalił się przed kolegami 
swym wysokim poziomem testosteronu i podbojami erotycznymi 
wśród studentek. Życie Wisławy Szymborskiej również było pełne 
zawirowań i kontrowersji. 

Sławomir Koper z właściwą sobie swadą i poczuciem humoru 
szczerze i bez cenzury przedstawia polskich noblistów:  

„Zawsze lubiłem odbrązawiać wybitne postacie – każdy ma 
bowiem swoje wady. Ta książka będzie dla czytelników ogromnym 
zaskoczeniem”.  

w 62725 

 

 



Steinbeck : wściekły na świat / William Souder ; przełożyła Hanna Jankowska. - Warszawa : 
Prószyński i S-ka, 2022. 
 

Biografia laureata Nagrody Nobla z 1962 roku, która ukazuje się 
ponad pół wieku po śmierci Johna Steinbecka. Steinbeck. Wściekły 
na świat wyjaśnia czytelnikowi, co sprawiło, że książki tego pisarza 
stały się klasyką literatury światowej. Zdaniem Williama Soudera 
odpowiedź jest prosta: umiejętność Steinbecka do 
współodczuwania. Autor w porywającym stylu przybliża koleje losu 
ukochanego pisarza Amerykanów. Walkę o uznanie w dobie 
wielkiego kryzysu, rosnące uznanie czytelników i krytyków po 
publikacji takich tekstów jak Kasztanek, Myszy i ludzie oraz Grona 
gniewu. Biograf ukazuje sylwetkę noblisty: przepełniającą go 
niemoc, wściekłość, niezgodę na nierówności, obsesję na punkcie 
prywatności, nieufność do ludzi. W chwilach wolnych od pisania, 
Steinbecka pochłaniały kobiety, kolejne śluby oraz alkohol. 
Sprawiał wrażenie obojętnego na rosnącą sławę, za sprawą której 
mógł sobie jednak pozwolić na zdecydowanie więcej niż szary 
obywatel. Mimo swego dobrobytu pisarz do ostatnich dni nie 
zapomniał o nagłaśnianiu nierówności ekonomicznych i zbliżającej 
się katastrofie ekologicznej - tematach, które dzisiaj są wiodące      
w debacie publicznej. 

w 62730 

 

 

Amundsen : ostatni wiking / Stephen R. Bown ; przekład Krzysztof Cieślik. - Poznań : 
Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

 

Amundsen. Ostatni wiking ukazuje życie człowieka, który bił na 
głowę tych, którzy ścigali się, by nanieść na mapę świata ostatnie 
nieznane zakątki: Przejście Południowo-Zachodnie, Przejście 
Południowo-Wschodnie i biegun południowy. Prawdziwy północny 
wojownik, który już za życia stał się legendą. Ścigany przez 
wierzycieli. Uwielbiany przez kobiety. Należał do epoki wypraw 
badawczych, która niebawem miała dobiec końca za sprawą 
technologii, handlu i reklamy. 

Jego nazwisko nosi część Oceanu Spokojnego, lodowiec i stacja 
badawcza Amundsen-Scott na Antarktydzie. 

Amundsen. Ostatni wiking to zarówno ekscytująca biografia 
literacka, jak i wspaniała opowieść. 

w 62735 

 

 

 

 



Ignacy Jan Paderewski 1860-1941 / Mariusz Olczak. - Warszawa : Archiwum Akt Nowych : 

Instytut Pamięci Narodowej, 2018. 

Album poświęcony życiu, karierze muzycznej, działalności 
społecznej i politycznej Ignacego Jana Paderewskiego – polskiego 
pianisty, kompozytora, działacza niepodległościowego, męża 
stanu, polityka, premiera i ministra spraw zewnętrznych II RP. 

Bogato ilustrowany obrazami, grafikami, karykaturami, zdjęciami, 
kopiami listów, pism urzędowych i artykułów prasowych, w tym      
w dużej mierze zagranicznych – utrzymany został w układzie 
tematycznym. 

cz 62777 

 

 

 

 

 

 

 

Kopernik : rewolucje / Wojciech Orliński. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

Rewolucyjna biografia Mikołaja Kopernika. Brawurowa opowieść 
o naukowym przewrocie wszechczasów. 
W czasach Kopernika nic nie wskazywało na to, że do największej 
naukowej rewolucji dojdzie w Europie. O gwiazdach Chińczycy          
i Arabowie wiedzieli więcej, ale to my jako pierwsi zrozumieliśmy, 
jakie jest miejsce Ziemi w kosmosie. Jakich cudów trzeba było,      
by Kopernik w ogóle mógł pojawić się na świecie? Dlaczego 
właśnie on, półsierota z Torunia, mógł, a nawet musiał zmienić 
nasze miejsce we Wszechświecie? Żywot Kopernika to jednak nie 
tylko nauka. To również wielka polityka, wojny, spiski, intrygi, 
romanse – a w ich centrum nasz astronom (ale też ekonomista, 
polityk, lekarz), który zachował w swoich szalonych czasach 
godność, zdobył szacunek możnych a także miłość kobiety. 
Kopernik w brawurowej opowieści Wojciecha Orlińskiego, choć 
odległy w czasie, staje się nam bliski jako człowiek szukający 
miejsca do życia i przestrzeni na realizowanie swoich pasji. 
Odkrywany dziś na nowo zaskakuje skromnością, pokorą, ale też 
uporem i słabościami. Jednak w życiu Kopernika amor omnia vincit 
– miłość zwycięży wszystko. Wzniosła miłość do nauki, ale też jak 
najbardziej ziemska i ludzka miłość. Aaa, i jest Polakiem, z całą 
pewnością Kopernik jest Polakiem – z wyboru. 

w 62784 
 
 



Sam jeden : Józef Mackiewicz : pisarz i publicysta / Kazimierz Maciąg. - Warszawa : Instytut 
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji, 2021. 

 
Monografia Kazimierza Maciąga poświęcona jest życiu                             

i twórczości Józefa Mackiewicza, jednego z najwybitniejszych 

pisarzy polskich XX w., który zajmuje wyjątkowe miejsce                      

w literaturze polskiej. Jest to obszerne opracowanie porządkujące 

wiedzę o życiu i twórczości Józefa Mackiewicza. Książka ma 

charakter popularnonaukowy - w sposób przystępny został 

omówiony obszerny dorobek pisarza na tle jego niezwykłej 

biografii. 

w 62816 

 

 

 

 

 

 

 

Ślady nieobecności : poszukiwanie Ireny Szelburg / Anna Marchewka. - Kraków : Studio 

Wydawnicze DodoEditor, 2014.  

Ślady nieobecności możemy potraktować jako szkic czy też może 
osobliwy esej biograficzny, w którym próba przypomnienia życia    
i twórczości znaczącej niegdyś pisarki Ewy Szelburg-Zarembiny 
(Ireny Szelburg, 1899―1986), dzisiaj kojarzonej głównie                       
z literaturą dla dzieci i młodzieży, przeplata się z relacją                                  
z wciągającego, ale i trudnego procesu, jakim dla Anny Marchewki 
było „odkrywanie” Szelburg. Powieści, opowiadania, reportaże 
dramaty żywo reagujące na współczesne wydarzenia ― dla 
„dorosłych” czytelników i czytelniczek, które Ewa Szelburg-
Zarembina zaczęła pisać w połowie lat 20. ubiegłego wieku ― 
podzieliły los wielu innych ciekawych tekstów literackich:       
zostały zapomniane. Podobnie stało się z nazwiskiem pisarki, 
skutecznie chroniącej swą prywatność. Burzliwe życie osobiste    
na tle obu wojen i zmian systemów politycznych odbiło się                
w pozostawionym przez nią spadku literackim. Krytyczne                      
i przenikliwe teksty nie straciły na wartości, społeczne                              
i symboliczne rozpoznania nabrały jeszcze ostrości. Stworzony 
przez Szelburg katalog kobiet-samobójczyń zatrzaśniętych                
w konwencjonalnych, narzuconych normach i rolach społecznych 
wygląda dziś niepokojąco aktualnie. 

w 62835 



LITERATURA NAUKOWA, LITERATURA FAKTU, PORADNIKI: 

 

Narodziny ludzkości / oryginalny pomysł twórczy i współautorstwo Yuval Noah Harari ; adaptacja 
i współautorstwo David Vandermeulen ; adaptacja i ilustracje Daniel Casanave ; kolorystyka 
Claire Champion ; przełożył Michał Romanek. - Wydanie pierwsze.  - Kraków : Wydawnictwo 
Literackie, copyright 2020. 

Sapiens. Opowieść graficzna to błyskotliwa, pełna humoru                     
i odniesień do literatury, filozofii, sztuki oraz kultury popularnej 
opowieść, która czerpie idee i pomysły z przetłumaczonego na 60 
języków i sprzedanego w nakładzie 16 milionów egzemplarzy 
światowego bestsellera Sapiens. Od zwierząt do bogów. Yuval 
Noah Harari proponuje nam powrót do zamierzchłych czasów,        
w którym towarzyszyć mu będą Prehistoryczny Bill, Doktor Fikcja 
oraz Detektyw Lopez. Graficzny format oferuje czytelnikowi nowy 
rodzaj intelektualnej i artystycznej eksploracji przeszłości: 
ewolucja gatunku przeobraża się w reality show, pierwsze 
spotkanie homo sapiens i neandertalczyka ukazują arcydzieła 
sztuki współczesnej, a wyginięcie mamutów oraz tygrysów 
szablozębnych przyjmuje konwencję filmu kryminalnego. Epickie     
i pięknie ilustrowane dzieło – efekt współpracy Yuvala Noaha 
Harariego, belgijskiego ilustratora Davida Vandermeulena oraz 
francuskiego twórcy komiksowego Daniela Casanave’a – 
przyciągnie uwagę również tych, którzy na co dzień nie zajmują się 
nauką czy historią.  

w 62728 
 

Filary cywilizacji / oryginalny  pomysł  twórczy  i  współautorstwo  Yuval  Noah  Harari ;  adaptacja 
i współautorstwo David Vandermeulen ; adaptacja i ilustracje Daniel Casanave ; kolorystyka 
Claire Champion ; przełożył Michał Romanek. - Wydanie pierwsze.  - Kraków : Wydawnictwo 
Literackie, copyright 2021. 

A gdybyśmy tak 12 000 lat temu wpadli w pułapkę i nigdy nie 
zdołali się z niej wymknąć? To wtedy homo sapiens przestał być 
koczownikiem i zaczął prowadzić osiadły tryb życia. Ciężka praca 
nie sprawiła jednak, że jego życie stało się lepsze. Wkrótce potem 
powstały pierwsze imperia, a wojna, głód, choroby oraz 
nierówność stały się częścią ludzkiej kondycji. Brzmi ponuro? Nie 
z obsadą zabawnych postaci biorących udział w ekscytującej 
wyprawie w przeszłość. Yuval, Zoe, profesor Saraswati, Cindy i Bill, 
detektyw Lopez i Doktor Fikcja starają się dociec, w jaki sposób 
rewolucja neolityczna na zawsze zmieniła ludzkość. Przebiegły 
Mefistofeles podpowiada, jak usidlić ludzi, król Hammurabi 
stanowi prawo, a Konfucjusz wyjaśnia, na czym polega harmonia 
społeczna. Gościnnie występują Thomas Jefferson, Scarlett 
O’Hara, John Lennon oraz Margaret Thatcher. Dla tych, którzy 
dobrze znają książki Harariego, i tych, którzy nie zajmują się na co 
dzień nauką czy historią, ale cenią dowcip i inteligentną rozrywkę. 
Każda z części czterotomowej serii może być czytana osobno. 

w 62729 



Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży : przewodnik praktyka / redakcja 
Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2020. 

 

Niniejszy przewodnik to nieocenione źródło wiedzy dla osób 
pracujących terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą. Autorzy – 
doświadczeni polscy terapeuci – ukazują z praktycznego punktu 
widzenia zasady, metody oraz niuanse pracy z tą grupą wiekową. 
Dzielą się swoją wiedzą i warsztatem, wyjaśniając, jak 
interpretować i realizować ustrukturyzowane programy terapii 
poznawczo-behawioralnej oraz jak uzupełnia się podejście 
klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej z trzecią falą terapii 
behawioralnych.  

Uwzględniając wszystkie aspekty procesu terapeutycznego, 
przedstawiają kolejne etapy pracy z dzieckiem od momentu jego 
pierwszej wizyty z rodzicami w gabinecie. Prezentowane 
wiadomości zostały zilustrowane przykładami i opisami 
przypadków leczenia. Książka zawiera zestaw przydatnych 
materiałów do wykorzystania w trakcie terapii. To to kompendium 
wiedzy na temat psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci      
i młodzieży. Autorzy krok po kroku prowadzą czytelnika przez 
najważniejsze problemy, z którymi spotykają się psychoterapeuci 
pracujący z młodymi ludźmi.  

cz 62727 

 

 

Logopedia : jak zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka / Sabina Baranowska. - Wydanie I.  - 

Bielsko-Biała : Dragon, copyright 2022. 

 

Ta książka to publikacja skierowana do rodziców, wychowawców, 
logopedów, przeprowadzająca przez dynamiczny okres życia,           
w czasie którego dziecko rozwija i kształtuje mowę. 

Autorka przybliża poszczególne etapy rozwoju mowy, od 
urodzenia przez wiek przedprzedszkolny aż po rozpoczęcie nauki 
szkolnej, i wskazuje, na co należy zwracać uwagę oraz na mogące 
pojawić się w danym wieku wady wymowy. Do wspomagania 
rozwoju mowy dziecka oraz do pracy nad eliminacją wad wymowy 
omówiono tzw. filary skutecznego pomagania w przypadku dzieci 
z opóźnionym rozwojem mowy, a także formy współpracy 
logopedy z innymi specjalistami, jak np. laryngologiem, doradcą 
laktacyjnym, osteopatą, chirurgiem szczękowym, fizjoterapeutą. 
Całość uzupełniają zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój mowy 
oraz utrwalanie poprawnej wymowy. 

w 62737 

 



Średniowieczna Europa / Chris Wickham ; [tłumaczenie Marcin Kowalczyk]. - Wydanie drugie.  - 

[Warszawa] : Wydawnictwo RM, [copyright 2022]. 

 

Frapująca i przystępna synteza wiedzy o średniowieczu – epoce, 

w której tworzyły się fundamenty współczesnej Europy. 

Chris Wickham ze swadą i klarownie opisuje trwające tysiąc lat 
średniowiecze – epokę obfitującą w burzliwe wydarzenia                        
i przełomowe przemiany. Prezentuje świat władców, papieży, 
mistyków, teologów i rycerzy, ale też mieszczan, kupców                        
i chłopów. Pokazuje ekonomiczne i polityczne podstawy 
średniowiecznej Europy, a także wzorce zachowań i różne aspekty 
średniowiecznej kultury. W jego ujęciu obraz średniowiecza jest 
wielowymiarowy. To epoka, w której współistnieją różne, choć 
rozwijające się równolegle, systemy gospodarcze, społeczne, 
polityczne i kulturalne, które warto ze sobą zestawiać, 
porównywać i objaśniać. 
Oto obraz średniowiecza, który powinniśmy znać w XXI wieku – 
daleki od stereotypowego wyobrażenia „ciemnych wieków 
średnich”. To tysiąclecie znoju i trudu, pomysłowości                                
i kompromisów, których efektem był ogromny skok cywilizacyjny. 
 

w 62732 

 

 

Sztuka fantazjowania :  między  piekłem  a  niebem :  Bosh,   Caravaggio,   Goya,   Dalí,   Beksiński       

i inni / Marta Motyl. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2022. 

 

Daj się porwać fantazji! Wraz z Martą Motyl w Sztuce 
fantazjowania odwiedzisz krainy, w których doświadczysz                     
i rozkoszy z nieba, i dramatów rodem z piekła. 

Dzięki kolejnym esejom przemierzysz twórcze drogi wielu znanych 
wizjonerów świata sztuki. Sprawdź, jakie ślady własnych przeżyć 
pozostawili w swoich niesamowitych dziełach Bosch, Caravaggio, 
Goya, Dalí, Beksiński i inni. Nieraz wizja kryje prawdę, od której 
trudno odwrócić wzrok... Treści zawarte w obrazach jak ze snów 
łamią tabu, ukazując nieokiełznane fantazje, magię i szaleństwo. 
Prezentując dzieła wyobraźni wybitnych artystów, autorka Sztuki 
podglądania i Sztuki prowokowania tym razem odkrywa przed 
czytelnikiem sztukę bogatą w sugestywne marzenia i przedziwne 
imaginacje. 

Sztuka fantazjowania to książka znakomita na prezent, w twardej 
oprawie zawiera wkładkę z kolorowymi reprodukcjami słynnych 
dzieł sztuki. 

w 62731 

 



Życie patyczaków ubranych w czarne rurki / Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. - Warszawa : 

Czerwone i Czarne Sp. z o.o. sp. k., 2022. 

 

Jak zostać modelką? Trzeba być szczupłym, wysokim, silnym 

psychicznie, wytrwałym, nie mieć wielkiego ego, mieć silny 

charakter, znać angielski, być miłym, szczupłym i wysokim. Na 

początek wystarczy. Co jeszcze? Być nastolatką, ale nie płakać         

w poduszkę, że obok nie ma mamy. Nastolatka, która zaczyna 

karierę modelki w agencji, jedzie sama do obcego miasta w innym 

kraju. Mieszka w obcym mieszkaniu, z obcymi dziewczynami. Nikt 

jej nie pyta, jak się czuje, czy dobrze sypia, tylko komunikuje, gdzie 

ma dziś iść na casting i znika. Jest przestraszona, niepewna siebie, 

zdezorientowana i żeby dać sobie radę z tymi emocjami, musi jak 

najszybciej wydorośleć. Jak szybko wydorośleje, mniej ją będzie 

boleć nieustanne ocenianie. Bo istota tej pracy to codzienne 

poddawanie swojego ciała pod ocenę. Dla młodej dziewczyny taka 

sytuacja jest ciężka do uniesienia psychicznie. Ale jeżeli to 

wszystko, i jeszcze dużo, dużo więcej przetrzyma, to wygrała. 

Radzi sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach, zna języki, nie boi 

się nawet najdalszych podróży, jest samodzielna. Jeśli modeling jej 

nie zniszczył, to dał jej wielkie doświadczenie. 

w 62726 

 

 

Wojna i pokój / Grzegorz W. Kołodko. - Wydanie I.  - Warszawa : PWN, 2022. 

 

Oto praca profesora Kołodko, która umożliwia dostrzeżenie 

ogromu zjawisk, procesów i ich nieortodoksyjną interpretację.      

W ślad za opublikowanym pół roku wcześniej dziełem 

zatytułowanym „Świat w matni” – w sposób interdyscyplinarny 

kontynuuje wątki dyskutowane na tamtych kartach, wyjaśniając 

sytuację społeczno-gospodarczą w powiązaniu z problemami 

bezpieczeństwa, środowiska, klimatu, demografii, kultury, 

technologii i polityki. 

„Zdjęcia na okładce tej książki to nie tylko wspomnienia z moich 

podróży. To wojna i pokój. (…). To Czukotka na wschodnim krańcu 

Eurazji. Ogromna antena satelitarna nasłuchuje, czy znad 

sąsiedniej Ameryki nie nadlatują balistyczne rakiety z głowicami 

termojądrowymi. Nigdy nie nadleciały. (…) Ogrom środków został 

zmarnotrawiony, antena rdzewieje… Pokój manifestują gołębie 

podrywające się do lotu w Ammanie, stolicy Jordanii, która po 

wojnie potrafiła ułożyć sobie w miarę dobrosąsiedzkie, pokojowe 

stosunki z Izraelem. (…) Podobnie jak lecące wzwyż gołębie, na tej 

drodze nie można się zatrzymać…” - prof. Grzegorz W. Kołodko  

w 62734 



Folklor polski : sztuka ludowa - tradycje - obrzędy / Laura Maria Bziukiewicz, Kamila 

Dombrowska, Ewa Grochowska, Daniel Kübler, Małgorzata Michalska, Ewelina Pawlik, Maciej 

Piotrowski, Beata Pomykalska, Witold Przewoźny. - Wydanie I.  - Warszawa : Wydawnictwo SBM, 

copyright 2020. 

Bogato ilustrowany album prezentuje dziedzictwo materialne i duchowe 

wsi najważniejszych regionów etnograficznych Polski (Wielkopolska, 

region krakowski, Lubelszczyzna, Podhale, Wielkopolska, Górny i Dolny 

Śląsk, Kaszuby, Kujawy, Kurpie, region łowicki). Autorzy poszczególnych 

rozdziałów opowiadają barwnie o życiu dawnej polskiej wsi,                              

o codziennych zajęciach mieszkańców, pokazują, jak mieszkali, jakich 

używali sprzętów, jak zdobili wnętrza chat. Prezentują także wieś 

odświętną, mieniącą się bajecznymi barwami paradnych strojów, 

ozdobami, wycinankami, papierowymi kwiatami itp. Sporo uwagi 

poświęcają dawnym wierzeniom i obyczajom i obrzędom związanym ze 

świętami kościelnymi, pracą na roli i życiem rodzinnym. Udowadniają, że 

kultura ludowa jest wciąż żywa, czego odzwierciedleniem jest m.in. 

działalność licznych skansenów, imprezy regionalne, festiwale sztuki 

ludowej, a także moda na motywy i wzory nawiązujące do oryginalnego 

ludowego wzornictwa. 

cz 62776 

 

 

Eichmann w Jerozolimie : rzecz o banalności zła / Hannah Arendt ; tłumaczył  Adam Szostkiewicz. 

- Wydanie 3, dodruk.  - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010. 

Jeden z najważniejszych głosów na temat natury zła. 

Dramatyczne dzieje procesu Adolfa Eichmanna, 
współodpowiedzialnego za Holokaust, które w latach 60.                 
XX wieku Hannah Arendt relacjonowała dla „New Yorkera”. 
Książka opatrzona słynnym podtytułem zawierającym jedno               
z najdonioślejszych sformułowań zrodzonych w stuleciu 
totalitaryzmów: „banalność zła”. Bolesna diagnoza postawiona 
przez filozofkę jest aktualna aż do dziś - systemowi zagraża każdy, 
kto myśli samodzielnie i nie podąża ślepo za rozkazami. Relacja 
Hannah Arendt to nie tylko znakomity literacko klasyczny reportaż 
sądowy, lecz także esej o mechanizmie państwa totalitarnego 
oraz mentalności jego twórców i sług. Autorka, jeden                              
z najwybitniejszych, niezależnych umysłów XX wieku, nie cofa się 
przed postawieniem pytań o istotę postaw Żydów europejskich     
w obliczu Zagłady, obiektywnie spoglądając na obie strony 
procesu. Książka bezcenna dla wszystkich, którzy interesują się 
historią i polityką XX wieku, a także pogłębioną interpretacją 
najważniejszych problemów naszych czasów. 

w 62772 



Jarosław Marek Rymkiewicz : metafizyka / Marzena Woźniak-Łabieniec. - Łódź : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. 

Autorka zaprasza miłośników poezji na spotkanie z liryką 
Jarosława Marka Rymkiewicza, w której odnajdujemy problemy 
uniwersalne, zawsze głęboko dotykające istoty człowieczeństwa. 
Kluczem do lirycznego świata Marzena Woźniak-Łabieniec 
uczyniła pojęcie metafizyki, kształtujące podstawowe sensy 
twórczości lirycznej autora Thema regium, począwszy od tomów 
najwcześniejszych po ostatnie. Poetycka wizja świata rodzi się        
w dialogu z różnymi koncepcjami filozoficznymi. Wiersz jest próbą 
znalezienia spoiwa w świecie chaosu i rozpadu. Rymkiewiczowska 
poezja metafizycznych pytań dotyka tajemnicy przekraczającej 
poznawalną zmysłowo rzeczywistość, docieka przyczyny i zasady 
wszechświata, relacji między ciałem, umysłem a nazywającym je 
słowem -w konsekwencji towarzyszy refleksji wyrastającej                  
z problematyki religijnej: pyta o Boga, duszę, nieśmiertelność, 
obecność zła, miejsce człowieka w świecie, sens jego istnienia czy 
pośmiertny wymiar egzystencji. Rymkiewiczowska metafizyka to 
również symboliczna "rozmowa", poprzez teksty ze zmarłymi 
twórcami, z "Wielkimi Duchami", to próba dialogu z pisarzami 
poprzednich epok, który dokonuje się dzięki naszej wiedzy                 
o zmarłych i pozostawionym przez nich tekstom, to zachęta, 
również dla Czytelników, do takich poetyckich Zaduszek. 

w 62778 

 

Złota rybka w szambie : jak pokonać uzależnienie od smartfona i Internetu / Krzysztof Piersa. - 

Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Jaguar, 2020.  

Internet jest jak złota rybka – zdolna spełnić każde nasze 
marzenie, ale również może ściągnąć użytkownika na dno, do 
szamba zagrożeń. 

Poradnik skupia się na problemie uzależnienia od smartfonów           
i internetu. W książce znajdziemy informacje, jak diagnozować 
takie uzależnienie, jakie są pozytywne i negatywne strony 
korzystania z internetu, co należy do największych zagrożeń sieci, 
jakie są konsekwencje uzależnienia i jego pierwsze objawy. 
Konkretne wskazówki krok po kroku wyjaśniają, jak sobie z takim 
uzależnieniem radzić. 

Książka skierowana jest do rodziców i pedagogów obserwujących 
rosnący problem uzależnienia w najbliższym otoczeniu, osób 
zaniepokojonych uzależnieniem swoich bliskich oraz osób 
rozpoznających uzależnienie również u siebie, również młodzieży. 

w 62834 



Marcin  Świetlicki  -  artysta  multimedialny  /  Malwina  Mus.  -  Kraków  :  Towarzystwo Autorów  

i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2019. 

„Można przyjąć, że w niniejszej książce stawiam sobie za cel 

opisanie działalności artystycznej Marcina Świetlickiego. Byłoby to 

jednak zamierzenie nazbyt rozległe, dlatego doprecyzujmy, że 

staram się uchwycić naczelną zasadę organizującą jego uniwersum 

artystyczne. Podstawową kategorią interpretacyjną jest dla mnie 

figura określona jako osobowość artystyczna Marcina 

Świetlickiego – tożsamość spajająca poszczególne działania artysty 

oraz figurę tekstową i rzeczywistą osobę. Oznacza to, że w obrębie 

moich zainteresowań znajdują się nie tylko wiersze i powieści 

autora Zimnych krajów, nie tylko jego piosenki i cały kontekst 

aktywności na muzycznej scenie niezależnej, ale również role 

filmowe, wypowiedzi medialne, sposób prezentowania się wobec 

publiczności (kreacja), całkiem zewnętrzny wizerunek ( image ), 

rysunki, teatralne adaptacje jego utworów itd. (…) W tym 

kontekście moje stanowisko rysuje się następująco: można czytać 

pewne wiersze Świetlickiego autonomicznie, można skutecznie 

badać konkretne aspekty jego twórczości, ale nie sposób 

zrozumieć istoty jego propozycji artystycznej bez wychylenia się      

w stronę bogatej działalności pozaliterackiej”. Malwina Mus                                         

w 62794 

 

Zło,  te  przeboje  :  (piosenki 1992-2015) / Marcin  Świetlicki ;  [wstęp  Mariusz  Czubaj  ;  wywiad  

z aut. Marcin Kleinszmidt]. - Kraków : Wydawnictwo EMG, 2015. 

W książce, którą trzymacie Szanowni Państwo w swoich rączkach, 
znajduje się prawie cała moja twórczość piosenkowa. Niektóre           
z tych tekstów były wcześniej wierszami, a może nawet nimi nadal 
pozostają, mimo ocierania się o kulturę zgniłą i niską. Lwia część, 
to oczywiście piosenki nagrane przeze mnie z zespołem Świetliki, 
ale jest tu również wiele owoców moich zdrad macierzystego 
zespołu z innymi wykonawcami. Nazbierało się tego przez lata 
sporo, część tekstów nigdy nie była zapisana (naliczyłem ich około 
40), inne opublikowane były w innej, czasem krańcowo innej 
formie, więc chyba trzeba tę książkę potraktować nie jako kolejny 
wybór, ale jako oryginalne i integralne dziełko. 

Marcin Świetlicki 

w 62833 

 

 



Na tropach psychologii w filmie. [Cz. 1], Film w edukacji i profilaktyce / redaktorzy naukowi 

Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. - Warszawa : Difin, 2018. 

Na tropach psychologii w filmie. [Cz. 2], Film w terapii i rozwoju / redaktorzy naukowi Agnieszka 

Skorupa, Michał Brol, Patrycja Paczyńska-Jasińska. - Warszawa : Difin, 2018. 

 

„Bogactwo zarówno istniejących, jak i potencjalnych zastosowań 

filmu w psychologii i psychologii w filmie jest imponujące. Idea 

wprzęgnięcia psychologii w poszukiwanie w filmie wartości 

edukacyjnej jest godna uwagi i poparcia. Pozytywnie oceniam 

wybór najistotniejszych zadań pracy z filmem do kształcenia 

psychologów, a następnie ułatwiania im pracy w podstawowych 

dziedzinach działalności. Proponowaną monografię uważam za 

wartościową, konsekwentnie promującą zastosowanie jednej 

z głównych form sztuki medialnej, jaką jest film, do praktyki 

psychologicznej.” 

prof. dr hab. Zofia Ratajczak 

 

Pierwszy tom poświęcony jest wykorzystaniu filmu w edukacji            

i profilaktyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji                             

i rzeczywistości istotny dla odbioru różnych działań z filmem.  

w 62774 

 

Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możliwości 

wykorzystania filmu w edukacji psychologów i terapeutów, na rolę 

filmu we wspieraniu rozwoju oraz na szanse i zagrożenia, jakie 

niesie ze sobą zastosowanie filmu w terapii. Dodatkowo znaleźć 

można w nim rozdziały odnoszące się do zmian społecznych, 

którym towarzyszą filmy. 

w 62775 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ludzie, zwierzęta, bogowie / Ferdynand Antoni Ossendowski. - Kraków : Miles, 2020. 

 

Obok Lenina najsłynniejsza książka F. A. Ossendowskiego. Autor 

przemierza syberyjskie lasy, następnie zaś Azję Centralną, usiłując 

przedostać się do portów, z których mógłby odpłynąć do Polski. 

Ścigany na każdym kroku przez bolszewików i ich agentów 

nawiązuje współpracę z mongolskim chanem Romanem von 

Ungern-Sternbergiem, który jako „Krwawy Baron” na czele 

Azjatyckiej Dywizji Konnej bezlitośnie zwalcza komunizm.  

w 62788 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój dziecka z autyzmem : 90 ćwiczeń, które pomogą twojemu dziecku rozwinąć potrzebne 

umiejętności i w pełni wykorzystać własny potencjał / Katie Cook ; il. Cleonique Hilsaca ; 

przekład: Sylwia Pikiel. - Wydanie pierwsze w języku polskim 2022 rok.  - Sopot : GWP, 2022. 

„Rodzicielstwo jest wspaniałe, ale bywa też przytłaczające. Jako 

rodzice odgrywacie wiele różnych ról w życiu swojego dziecka, 

których liczba znacznie wzrasta, jeśli ono ma autyzm. Wówczas 

otoczenie bombarduje was informacjami o tym, co powinniście,       

a czego nie powinniście robić, by wspierać rozwój córki lub syna. 

Lektura książki Katie Cook otworzy nowy rozdział w życiu waszej 

rodziny. Ćwiczenia opisane przez autorkę zaangażują was we 

wspólną zabawę z dzieckiem i zacieśnią więź z nim. Pracując z tą 

książką, wykorzystacie techniki stosowanej analizy zachowania, 

by nauczyć dziecko ważnych umiejętności funkcjonowania                      

w społeczeństwie, komunikowania się, zaangażowania, 

samoregulacji, samoobsługi czy zabawy. Stosowana analiza 

zachowania jest to terapia, która pomaga dzieciom w spektrum 

autyzmu rozwijać ważne umiejętności społeczne i ograniczać 

zachowania mogące negatywnie wpływać na ich życie”.  

Emilia Wojewódzka -  psycholog, psychoterapeuta                                 

w Centrum Dziecięcej Terapii. 

w 62839 

 

 



Jak być dobrym rodzicem? : książka o rodzicielstwie w czasach social mediów, opresyjnych szkół 

i samotności / Małgorzata Gołota. - Wydanie I.  - Poznań : Filia, 2022. 

To książka dla tych, którzy wychowują dzieci we współczesnej 
Polsce. Dla pokolenia matek i ojców, którzy mają szansę stać się 
pierwszą naprawdę świadomą generacją rodziców. I chcą 
wychować szczęśliwe dzieci. Zaufaj intuicji dziecka w sprawie 
tego, co jest mu potrzebne. Rodzic nie musi być idealny, ma być 
wystarczająco dobry. Ważne jest to, abyśmy się wzajemnie 
szanowali. Warto zadbać o dobrą relację z dzieckiem. Więź między 
rodzicem a dzieckiem jest nie do przecenienia. 

„Dobre przygotowanie do życia daje owoce w postaci dziecka, 
które czuje się kochane i akceptowane, które ma wolę walki                
o zaspokajanie swoich potrzeb, które zna swoje mocne i słabe 
strony. (...) Zaakceptuj to, jakie masz dziecko i nie oczekuj od niego, 
by spełniało twoje marzenia czy próbowało sprostać twoim 
wymaganiom.” - Ewa Woydyłło-Osiatyńska 

w 62722 

 

 

 

 

Rodzicielstwo przez zabawę / Lawrence J. Cohen ; tłumaczenie Anna Rogozińska. - Wydanie III.  

- Warszawa : Wydawnictwo Mamania, copyright 2020. 

Rodzicielstwo przez zabawę to nie tylko tytuł książki, ale przede 
wszystkim zupełnie nowa koncepcja budowania relacji w rodzinie. 
To odkrywcze spojrzenie na rolę zabawy w życiu dziecka – nie 
tylko jako sposobu spędzania czasu, ale przede wszystkim jako 
środka do wzmocnienia pewności siebie, poznawania świata, 
komunikowania się, radzenia sobie z codziennymi stresami. 
Uznany amerykański psychoterapeuta Lawrence J. Cohen 
pokazuje, jak poprzez zabawę możemy włączyć się w świat dzieci, 
pomóc im w wyrażaniu emocji, nauczyć współpracy bez walki            
o władzę – i oczywiście świetnie się przy tym bawić! 

Po Rodzicielstwo przez zabawę powinni sięgnąć zarówno ci 
rodzice, którzy kochają dziecięce zabawy, jak i ci, którzy mają 
ochotę zatkać uszy, kolejny raz słysząc „pobaw się ze mną” – 
wszyscy, którzy potrzebują skutecznego narzędzia do radzenia 
sobie z codziennymi trudami wychowawczymi. To także 
znakomita pozycja dla nauczycieli i opiekunów – wspaniale 
pokazuje, jak zabawa może pomóc kształtować relacje w grupie. 

w 62808 



Dziś idę walczyć, Mamo... : najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989 / Joanna Wileliczka 

Szarkowa, Franciszek Szarek. - Kraków : Wydawnictwo AA, copyright 2018.  

Najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989. 
Książka, nawiązująca tytułem do wiersza młodego poety                        
i żołnierza, Józefa Szczepańskiego Zbitka, poległego w Powstaniu 
Warszawskim, przedstawia wybrane postaci z Panteonu Polskich 
Dzieci, czyli tych najmłodszych Polaków, którzy z miłości do 
Ojczyzny stawali w obronie ojczystego języka, wiary                                   
i niepodległości. W walce o te wartości byli gotowi do 
największych poświęceń aż do ofiary życia. Są wśród nich 
kilkunastoletni Powstańcy Styczniowi, strajkujący uczniowie we 
Wrześni, nieletni legioniści Józefa Piłsudskiego, Orlęta Lwowskie     
i Przemyskie, obrońcy Płocka w roku 1920 i Grodna w 1939, 
Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Wyklęci, polegli w Poznaniu       
w 1956 roku i zabici przez komunistów w stanie wojennym. Choć 
najczęściej poszli walczyć wbrew woli dorosłych, dali świadectwo 
niezwykłego poświęcenia oraz umiłowania Polski. Książka została 
zilustrowana rysunkami 16-letniego Franciszka. Dziecięce twarze 
nastoletnich bohaterów przemawiają bardziej do wyobraźni niż 
słowo pisane.                                                                                                                                                      

                                                                                               w 62771 

 
 

 

Psychologia emocji pokolenia Digital Natives / Barbara Gawda, Kalina Kosacka, Paulina 

Banaszkiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. 

Książka podnosi ważne zagadnienie z zakresu psychologii emocji. 
Ukazuje z perspektywy różnych kohort pokoleniowych 
zagadnienie istotne z punktu widzenia zrozumienia psychiki 
człowieka. Ukazuje bogactwo wiedzy ludzi na temat emocji, 
wielość ich indywidualnych skojarzeń oraz odniesień do 
rzeczywistości. Niezwykle cenne są podsumowania stanowisk 
teoretycznych w literaturze, dokonywane przez autorki 
monografii. Odwołując się do doświadczeń pokoleń cyfrowych 
tubylców i cyfrowych imigrantów, autorki zakładają, że wzrastanie 
w otoczeniu technologii informatycznych oraz gadżetów 
informatycznych nie może pozostać bez wpływu na rozwój 
motoryczny, poznawczy, społeczny i emocjonalny. I właśnie sferze 
emocjonalnej ludzi z różnych kohort pokoleniowych poświęcają 
swoją książkę. Celem było ukazanie, na ile odmienność          
pokoleń cyfrowych od pokoleń wcześniejszych ujawnia się                
w doświadczaniu emocji, strukturze pojęć emocji i leksyce 
emocjonalnej – z recenzji prof. dr hab. Barbary Bokus. 

w 62814 

 



Tajemnicza Polska / Jakub Kuza. - Wydanie I.  - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. 

 Zdemaskowane mity i fascynująca prawda. Wielka przygoda            
z dala od głównych turystycznych szlaków! 
Czy wiesz, że jedyne w Europie nazistowskie mauzoleum znajduje 
się w Polsce, a w sercu podlaskiej puszczy miała powstać stolica 
świata? O tych miejscach nie przeczytasz w żadnym przewodniku 
ani książce historycznej! Jeżeli wydaje Ci się, że w Polsce widziałeś 
już wszystko, zdecydowanie będziesz musiał zmienić zdanie. Kto 
zrabował odkryty na Śląsku skarb - kosztowności czeskiego króla? 
Jak rower może pomóc w odnalezieniu poszukiwanej od wieków 
pomorskiej Atlantydy? Co toruńskie więzienie ma wspólnego            
z Wielkim Bratem? Czy legendarne bogactwa templariuszy 
spoczęły w zapomnianej lubuskiej wiosce? 
Jakub Kuza, autor popularnego fanpage'a Krótka Historia Jednego 
Zdjęcia, przemierzył Polskę tropem największych zagadek naszego 
kraju. Rozmawiał z naukowcami, poszukiwaczami przygód                    
i wyznawcami pogańskich kultów, a wszystko po to, by każdy z nas 
mógł poczuć się jak prawdziwy poszukiwacz skarbów albo śledczy 
na tropie zaginionych dzieł sztuki! 

 

w 62821 

 

 

 

Trening koncentracji : jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka / Iwona Sikorska. - Kraków : 

Wydawnictwo Edukacyjne, 2022. 

Książka zawiera sposoby stymulacji poznawczych zdolności 

strategicznych – uwagi i pamięci. Jest skierowana do 

psychologów, pedagogów, nauczycieli przedszkolnych                            

i wczesnoszkolnych. Prezentuje propozycje zabaw i ćwiczeń 

wielokrotnie sprawdzonych przez Autorkę w czasie spotkań 

treningowych i sesji terapeutycznych. Zaproponowane zabawy 

mają również funkcję diagnostyczną, pozwalają na dostrzeżenie 

trudności dziecka w określonym obszarze jego rozwoju.  

 

w 62823 

 

 

 

 

 



Twoje dziecko w sieci : przewodnik po cyfrowym świecie dla czasami zdezorientowanych 

rodziców / Agnieszka E. Taper. - Wydanie pierwsze.  - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2021. 

Internet jest wszędzie – zajrzyj, poznaj wirtualny świat młodych        
i pytaj o wszystko! Obowiązkowa lektura dla rodziców dzieci            
w każdym wieku! Bo wszyscy jesteśmy online. Codziennie każdy    
z nas, niezależnie od wieku, spędza wiele czasu w Internecie. 
Młodzi ludzie dużo szybciej i sprawniej w nim buszują, a my – 
rodzice, nauczyciele i opiekunowie – potrzebujemy narzędzi, by 
mądrze im towarzyszyć, dostrzegać ewentualne zagrożenia                
i szybko działać. Jak reagować na cyberprzemoc – niezależnie od 
tego, czy jesteśmy jej świadkami, ofiarami czy... rodzicami jej 
twórców? Gdzie szukać dobrych i rzetelnych informacji na temat 
otaczającego nas świata i w jaki sposób unikać fake newsów? Jak 
zadbać o to, by maksymalnie ograniczać dostęp do pornografii, 
pedofilii, ruchów pro-ana i wszelkich oszustw? Dzieci i nastolatki 
bardziej ufają internetowi niż dorosłym i to w sieci szukają 
informacji na temat otaczającego ich świata. Ten poradnik 
pomoże choć trochę zmienić tę tendencję. Znajdziesz w nim dużą 
dawkę wiedzy, wiele ciekawych profili, linków i rad, dzięki którym 
pokierujesz aktywnością dziecka online. 

w 62824 

 

Więź : dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów / Gordon Neufeld, Gabor Maté ; 
przekład Piotr Cieślak. - Wydanie I, dodruk 2022.  - Łódź : Galaktyka, 2022. 

Psycholog kliniczny oraz lekarz medycyny łączą siły, by zmierzyć 
się z jedną z najbardziej niezrozumiałych tendencji, która coraz 
silniej uwidacznia się wśród młodych pokoleń. Doktor Gordon 
Neufeld i Gabor Maté szukają odpowiedzi na trudne pytanie: 
dlaczego dzieci stawiają kolegów wyżej niż rodziców? 

Książka Więź ułatwia rodzicom zrozumienie tego niepokojącego 
zjawiska i proponuje rozwiązania mające przywrócić intuicyjnej 
więzi między dzieckiem a rodzicem należne jej pierwszeństwo, 
ustalić właściwą hierarchię w domu i odzyskać zaufanie i miłość 
swoich dzieci. 

Koncepcje, zasady i praktyczne porady zawarte w książce pomogą 
rodzicom w zapewnieniu dzieciom tego, co przewidziała natura: 
prawdziwej bliskości, bezpieczeństwa i ciepła oraz możliwość 
przekazania wartości często nieobecnych w relacjach                              
z    rówieśnikami. 

 w 62827 

 



Włącz emocje : opowiadania socjoterapeutyczne / Anna Busz. - Wydanie V.  - Gdańsk : 
Wydawnictwo Harmonia, 2022. 

Niniejsza książka stanowi pomoc w procesie kształtowania 
inteligencji emocjonalnej. Zawarte w niej opowiadania ułatwią 
dzieciom rozpoznawanie, zrozumienie i nazywanie emocji 
własnych, jak również innych osób. Wyzwolą chęć swobodnego 
wypowiadania swoich myśli oraz prawidłowego nawiązywania          
i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich. Ponadto wyjaśnią, 
w jaki sposób można radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz jak 
reagować w momentach słabości.  

w 62829 

 

 

 

 

 

 

Zrozumieć jąkanie : poradnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Elaine Kelman, Alison 

Whyte ; przedmowa: Michael Palin ; przełożył Patryk Dobrowolski. - Kraków : Wydawnictwo 

Edukacyjne, 2018. 

Słuchanie i zrozumienie to dwa słowa stanowiące klucz do 
podejścia terapeutycznego stosowanego z powodzeniem od 1993 
roku w Centrum dla Jąkających się Dzieci Michaela Palina                    
w Londynie. Autorki związane bezpośrednio z tą instytucją  oddają 
w nasze ręce praktyczny przewodnik po meandrach jąkania, 
podkreślający przede wszystkim podmiotowość osób objętych 
terapią i relację terapeutyczną opartą na szacunku. Oto mamy 
książkę niezwykłą w swej prostocie, w której przewodnikami są 
pacjenci – dzieci młodsze i starsze – oraz ich rodzice. Ich słowa, 
opinie, emocje i uczucia ujęte w wypowiedziach stanowią bazę          
i punkt wyjścia do narracji specjalistów, którzy prowadzą ich 
terapię. Mamy tu szereg wskazówek i sugestii dla rodziców                     
i nauczycieli, jak się odnaleźć w rzeczywistości z jąkaniem, która 
często przeraża i obezwładnia swoją nieprzewidywalnością                  
i tajemniczością. To także obowiązkowa pozycja dla odważnych 
terapeutów, którzy chcą odpowiedzialnie prowadzić terapię 
dziecka z jąkaniem. 

w 62831 

 
 



LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 

 

321 fascynujących faktów historycznych / Mathilda Masters ; ilustracje Louize Perdieus. - 
Warszawa : Nasza Księgarnia, 2022. 

 

Zdumiewająca encyklopedia ciekawostek historycznych 

Czy wiesz, że:  

• Wielki Wybuch, od którego wszystko się zaczęło, nie był 
prawdziwym wybuchem?  

• Persowie w 400 roku p.n.e. wynaleźli zamrażarkę?  

• Rzymianie czasami napełniali Koloseum wodą i odtwarzali bitwy 
morskie?  

• Nadwornymi błaznami bywały też kobiety?  

• Królowa piratów Ching Shih miała pod swoją komendą 40 000 
mężczyzn? 

• To Napoleon kazał Europejczykom jeździć prawą stroną drogi?  

Dowiedz się mnóstwa rzeczy o prawiekach i prehistorii,                                

o starożytnych cywilizacjach, średniowieczu, wyprawach 

odkrywczych i wynalazkach. Od czasów najdawniejszych do teraz. 

w 62719 

 

 

To nie jest książka o seksie / Chusita Fashion Fever ; ilustracje Maria Llovet ; [tłumaczenie: Vic 

Kostrzewski]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2019. 

 

Możesz zacząć zdobywać wiedzę i odkrywać swoją seksualność, 
zanim rozpoczniesz współżycie. Ważne, żeby zawczasu ułożyć 
sobie wszystko w głowie. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, 
najważniejsze są bezpieczeństwo i zgoda obu stron. 

Co czuję? Jak wygląda relacja intymna? Czym jest masturbacja?    
Co mówi mi moje ciało? Czym jest orgazm? Ja się zabezpieczać 
przed ciążą i chorobami? W książce Chusity nie ma tematów tabu: 
od pierwszych doświadczeń seksualnych po stosunek płciowy,          
a także wszystko to, co pomiędzy. To pełen przegląd informacji, 
których potrzebujesz, by oswoić się z tematem seksu. 

„To książka, którą rodzice będą podbierać swoim nastolatkom. 
Dawno nie czytałam czegoś równie wartościowego”  

Kamila Raczyńska-Chomyn, edukatorka seksualna 

 

w 62749 



Zmieniam się : co się ze mną dzieje podczas dojrzewania / Iza Jąderek ; ilustracje Zosia 

Dzierżawska. - Warszawa : Słowne Młode, copyright 2022. 

 

Wielu rodziców nie umie rozmawiać z dziećmi o ich seksualności     

i nie ma na ten temat wiedzy. Szkoła również nie wypełnia tej luki 

w edukacji, a treści, które są w niej przekazywane, nierzadko 

zawierają błędne informacje i mity. Dzieci w czasie dojrzewania 

często są osamotnione i zdezorientowane w związku z tym, co się 

z nimi dzieje. Ta książka w sposób rzetelny, wyczerpujący, otwarty 

i skierowany bezpośrednio do dzieci przekazuje im wiedzę, której 

nie są w stanie uzyskać od bliskich dorosłych. To kompendium 

wiadomości dotyczących budowy anatomicznej, fizjologii 

dojrzewania, poszukiwania i rozwoju tożsamości seksualnej                 

i płciowej, ale również asertywności i relacji społecznych oraz 

bezpieczeństwa w sieci. Może również stanowić pomoc dla 

dorosłego w rozmowach z dziećmi na temat ich rozwoju 

psychoseksualnego. 

 

w 62751 

 

 

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; [ilustracje Marianna Oklejak]. - Warszawa : Wilga - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

Dzieci wciąga, wzrusza i uczy, a dorosłym daje do myślenia! 

Przedstawiamy książkę, która w pełni zasłużenie zaliczana jest do 
klasyki literatury dziecięcej. Jest to przemawiająca do wyobraźni 
historia chłopca, który zostaje królem i na własnej skórze 
przekonuje się, że bycie dorosłym nie zawsze jest łatwe,                        
a podejmowanie decyzji wiąże się z ponoszeniem 
odpowiedzialności. To książka niezbędna w każdej domowej 
biblioteczce, ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem 
czytelników. 

w 62785 
 

 

 

 

 

 



Jesteś prawdziwym przyjacielem, Pinku! : książka o relacjach z rówieśnikami : dla dzieci i dla 

rodziców trochę też / Urszula Młodnicka ; [ilustracje:] Agnieszka Waligóra. - Gliwice : Helion, 

copyright 2022. 

Pink ma aż troje przyjaciół. To: Bingo, Leo i Lulka. Spędzają razem 
czas, wspólnie się bawią, zapraszają się nawzajem na nocowanki. 
Dotąd się nie zastanawiali dlaczego, ale tak po prostu jest – są dla 
siebie ważni i okazują to sobie na wiele różnych sposobów. Bo 
przyjaciel to właśnie ktoś, kto jest dla Ciebie ważny. Przyjaciel to 
ktoś, kto się Tobą interesuje. To ktoś, kto wie, co lubisz, a czego 
nie i przy kim możesz być sobą. Kto opowiada Ci o sobie i uważnie 
słucha, gdy mówisz. To ktoś, kto się o Ciebie troszczy. I o kogo 
troszczysz się Ty. Pomóż Pinkowi odkryć, czym jest przyjaźń,                
i pozwól mu zostać Twoim przyjacielem! 
Autorki bestsellera Jesteś ważny, Pinku! Przyjaciółki od 
podkolanówek, znają się od pierwszego dnia szkoły podstawowej, 
przyjaźnią się od zawsze. Lubią razem łazić bez celu, zbierać 
skorupki ślimaków i inne dziwności, wygłupiać się i oczywiście 
pisać książki dla dzieci. 

w 62780 

 

 

 

Kicia Kocia w bibliotece / napisała i zilustrowała Anita Głowińska. - Poznań : Media Rodzina, 

2022. 

Kicia Kocia zna już wszystkie książki, które ma w domu. Wybiera się 

więc z mamą do biblioteki. Dostaje swoją własną kartę biblioteczną 

i wypożycza pierwszą książkę, trafia też na spotkanie z autorką 

bajek. Co ciekawego można jeszcze robić w bibliotece? 

w 62782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klechdy sezamowe / Bolesław Leśmian ; [opracowanie graficzne: Lucyna Talejko-Kwiatkowska]. 

- Wydanie II.  - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, copyright 2021. 

Opowieści, na których wychowały się pokolenia Polaków. 

Walczący z przebiegłym czarnoksiężnikiem książę Firuz Szach, 
skromny Ali Baba i jego sprytna niewolnica Morgana czy 
zakochany w Badrulbudurze Aladyn to tylko niektórzy 
bohaterowie tych przepięknych opowieści. Opowieści, w których 
szara rzeczywistość miesza się z magią, w których zwykłe wyprawy 
zamieniają się             w niesamowite, barwne przygody i w których 
nagrodą za trudy jest zawsze spełnienie marzeń. A marzenia –          
o szczęściu, bogactwie, zdrowiu, miłości – to skarb największy ze 
wszystkich. I przez wszystkich upragniony. 

w 62783 

 

 

 

 

 

Drzewo do samego nieba / Maria Terlikowska ; il. Teresa Wilbik. - Wydanie I (dodruk).  - 

Warszawa : Muza, 2019. 

Tytułowe drzewo rośnie wśród starych brzydkich kamienic 
okalających jeszcze brzydsze podwórko. Lubi je wielu lokatorów, 
ale przede wszystkim lubią je dzieci, a zwłaszcza chłopcy, którzy 
spędzają na nim każą wolną chwilę. Z tej perspektywy – kolejnych 
konarów rosłego drzewa – poznają sąsiadów, zaprzyjaźniają               
z nimi, uczą się rozumienia ich problemów, które są czasami 
bardzo trudne (np. samotność bardzo sympatycznej i życzliwej 
dzieciakom starszej pani, która podczas wojny straciła własne 
dzieci). Stare kamienice są przeznaczone do rozbiórki, a drzewo 
do wycięcia. A jednak to ono właśnie przetrwa – dzięki dzieciom     
i niektórym dorosłym. Piękna, pełna poezji opowieść o wydźwięku 
ekologicznym. Bardzo pomysłowe, przemyślane ilustracje, 
obecnie w zbiorach Muzeum w Zamościu. Książka uzyskała 
dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Promocja literatury i czytelnictwa.  

w 62765 

  

 

 



Dywizjon 303 / Arkady Fiedler ; [rys. Artur Horowicz]. - Wydanie XXVIII.  - Pelplin : Bernardinum, 

2009. 

Arkady Fiedler był porucznikiem rezerwy. We wrześniu 1940 roku 
został korespondentem wojennym przy polskich oddziałach 
lotniczych w Wielkiej Brytanii. W czasie wojny, w Londynie, 
ukazała się najsławniejsza z jego książek - Dywizjion 303, a także 
Radosny ptak drongo, czyli relacja z wyprawy na Madagaskar. 

Po wojnie, w roku 1946 Fiedler wrócił do polski i kupił dom                 
w Puszczykowie pod Poznaniem, gdzie zamieszkał ze swoją 
sprowadzoną z Londynu rodziną - żoną Marią z domu Maccariello 
(narodowości włoskiej) oraz synami: Markiem i Arkadym 
Radosławem. Obecnie w tym domu mieści się muzeum-pracownia 
pisarza. 

w 62766 

 

 

 

 

 

Dzieci z Bullerbyn / Astrid Lindgren ; przełożyła Irena Szuch-Wyszomirska ; ilustrowała Ilon 

Wikland. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2021. 

Opowieści o dzieciach z Bullerbyn to ukochana lektura                             
z dzieciństwa kilku pokoleń czytelników. 

Lasse, Bosse, Lisa, Olle, Britta i Anna mieszkają w Bullerbyn.              
To maleńka wioska, ale wcale nie jest tam nudno. Każdy dzień,          
z pozoru zwyczajny, staje się świetną przygodą. Można łowić raki, 
spać w stogu siana, szukać skarbów, założyć spółdzielnię wiśniową 
oraz przesyłać wiadomości sznurkową pocztą. A najważniejsze, że 
przyjaciele i rodzina zawsze są blisko. 

 

w 62767 

  

 

 

 



Którędy do Yellowstone? : dzika podróż po parkach narodowych / Aleksandra i Daniel 

Mizielińscy. - Wydanie I.  - Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 2020. 

Para sympatycznych przyjaciół z Białowieży – żubr Kuba                          
i wiewiórka Ula – wyrusza w fascynującą podróż po ośmiu 
niezwykłych parkach narodowych – od Białowieskiego, przez 
amerykański Park Yellowstone i chiński Park Narodowy 
Jiuzhaigou, po Park Narodowy Komodo w Indonezji. W każdym         
z nich spotykają lokalne gatunki zwierząt, poznają ich zwyczaje                         
i środowisko – a przy okazji przeżywają mnóstwo zabawnych 
przygód.  

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. 

 w 62787 

  

 

 

Zimowe zaręczyny / Christelle Dabos ; przekład Paweł Łapiński. - Wydanie I.  - Warszawa : 

Entliczek, 2019.  

Ofelia skrywa za starym szalikiem i okularami krótkowidza 
nietypowe dary: potrafi czytać przeszłość przedmiotów oraz 
przechodzić przez lustra. Spokojne życie, które wiedzie na 
rodzimej arce – Animie, zmienia się, gdy zostaje zaręczona                  
z tajemniczym mężczyzną należącym do potężnego klanu 
Smoków – Thornem. Dziewczyna musi na zawsze opuścić rodzinę 
i podążyć za narzeczonym do Niebiasta – dryfującej w powietrzu 
stolicy odległej arki, zwanej Biegunem. Dlaczego wybór padł 
właśnie na Ofelię? Dlaczego musi ukrywać swoją prawdziwą 
tożsamość? Dziewczyna nieświadomie zostaje uwikłana                      
w śmiertelnie niebezpieczną intrygę. 

Niezapomniana bohaterka, misternie skonstruowany 
steampunkowy świat, wciągająca bez reszty fabuła. Pierwsza 
część sagi fantastyczno - przygodowej autorstwa debiutantki 
obdarzonej oszałamiającą wyobraźnią. Francuski bestseller 
przetłumaczony na 20 języków. Dla młodzieży 14+ i dorosłych. 

w 62789 

  

 



Zaginieni z Księżycowa / Christelle Dabos ; przekład Paweł Łapiński. - Wydanie I.  - Warszawa : 

Entliczek, 2020.  

Druga część „Lustrzanny” sagi fantastyczno - przygodowej 

entuzjastycznie przyjętej przez czytelników. 

Ofelia, świeżo mianowana młodszą bajarką dworu, doświadcza na 
własnej skórze zawiści i intryg, które lęgną się pod złoconymi 
sufitami Niebiasta. Czy w stanie codziennego zagrożenia będzie 
mogła liczyć na Thorna, swojego pełnego tajemnic narzeczonego? 
Dlaczego z dworu zaczynają nagle znikać wpływowe osobistości? 
Ofelia mimowolnie zostaje wciągnięta w śledztwo, które 
zaprowadzi ją poza wszechobecne na Biegunie iluzje do samego 
serca przerażającej prawdy. 

w 62790 

 

 

 

 

 

 

Pamięć Babel / Christelle Dabos ; przekład Paweł Łapiński. - Wydanie I.  - Warszawa : Entliczek, 

2020. 

W trzeciej części „Lustrzanny” Christelle Dabos odkrywa przed 
czytelnikami cudowne miasto Babel. Gdzieś w sercu tej metropolii 
kryje się nieuchwytna tajemnica, która stanowi klucz do 
minionych czasów oraz niepewnej przyszłości. 

Ofelia od dwóch lat i siedmiu miesięcy gnuśnieje na swojej 
rodzinnej arce Animie. W końcu jednak nadarza się okazja, żeby 
zacząć działać – wykorzystać wiedzę, jaką posiadła polekturze 
Księgi Faruka, oraz strzępki informacji wyjawione przez Boga. 
Dziewczyna wybiera się pod przybraną tożsamością na Babel, 
kosmopolityczną arkę, wzór nowoczesności.  

Czy talent czytaczki wystarczy, żeby uniknąć coraz groźniejszych 
pułapek zastawianych przez jej przeciwników? Czy Ofelia ma 
jakiekolwiek szanse na odnalezienie Thorna? 

 w 62791 

 

 



Echa nad światem / Christelle Dabos ; przekład Paweł Łapiński. - Wydanie I.  - Warszawa : 

Entliczek, 2021.  

W czwartym, finalnym tomie „Lustrzanny” świat wpadł w totalny 
zamęt. 

Rozpad arek rozpoczął się na dobre. Jedyny sposób, żeby go 
zatrzymać, to znaleźć sprawcę. Odszukać Innego. Tylko jak tego 
dokonać, skoro nikt nie wie, jak on właściwie wygląda?  

Ofelia i Thorn ruszają razem tropem echa. To powtarzające się 
zjawisko wydaje się kluczem do wszystkich zagadek. Muszą w tym 
celu nie tylko zajrzeć za kulisy Babel, ale też zgłębić własną 
pamięć. Tymczasem Bóg trafił na Łuk Tęczy i być może wkrótce 
wejdzie w posiadanie mocy, której tak pożąda. 

Która z tych dwóch postaci – on czy Inny – stanowi większe 
zagrożenie? 

 w 62792  

 

 

 

 

12 dziecięcych wyzwań : polscy autorzy o tym, jak poradzić sobie z problemami / zilustrowała 

Eluta Kidacka ; [wstęp Małgorzata Swędrowska]. - Poznań Centrum Edukacji Dziecięcej - Publicat, 

copyright 2022.  

Dwunastu autorów napisało dwanaście opowiadań                                  
o wyzwaniach. Ukazując wyrazistych bohaterów i ich codzienne 
troski, starali się odpowiedzieć na pytanie, jak sobie poradzić             
z trudnościami. W książce znalazły się teksty o: poczuciu własnej 
wartości, agresji, tolerancji, zagrożeniach płynących z sieci, 
uważności, pasji, nadużywaniu urządzeń elektronicznych, 
rywalizacji, manipulacji, wysokiej wrażliwości, presji grupy oraz 
nieśmiałości. Czytajmy dzieciom tę książkę, zachęcając do 
rozmowy o sytuacjach, które mogą im się przytrafić. Niech 
wyrosną na dorosłych, którzy potrafią sobie poradzić z każdym 
wyzwaniem. 

w 62753 
 

 

 



Biały Mustang / Sat-Okh ; zilustrował Wiesław Majchrzak. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2022. 

 

Zbiór fascynujących opowiadań dla najmłodszych i tych trochę 

starszych czytelników. Zanurz się w świecie pełnym 

nieposkromionej wolności, poznając nieco bliżej kulturę Indian         

z Ameryki Północnej. 

Biały mustang to książka zbierająca w sobie opowieści oparte na 

mitach, legendach i podaniach Indian Ameryki Północnej. Lektura 

ta dostarcza niepowtarzalnej okazji do poznania tego niezwykłego 

świata, który może być ciekawą odskocznią od znanych 

powszechnie mitów greckich czy rzymskich. Dzięki niej Czytelnik 

chociaż przez chwilę może się poczuć jak osoba wyrwana                       

z zachodniej cywilizacji, która ogranicza go pod wpływem 

społecznym i kulturowym.  

Nowy, ciekawy i zupełnie nieznany świat może być idealnym 

miejscem do przeżywania niezapomnianych przygód. Odbiorca, 

niezależnie od wieku, będzie z przyjemnością obcował wśród 

dzikości przyrody, spokoju natury i niezwykłego piękna, jakie daje 

wolność. 

w 62757 

 

 

Bursztyny / Zofia Kossak. - Wydanie VI.  - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2019. 

Tysiąc lat historii Polski, zaklętych w opowiadaniach jak                       
w najszlachetniejszym bursztynie.  

Zbiór od początku przeznaczony dla młodych, dla uczniów, 
chwyta za serce również tych, którym to, co polskie, jest 
niezwykle bliskie. Autorka pozostawia nam obraz rodzimej 
mentalności, jej dynamiki na dziejowej drodze.  

Zofia Kossak zaprasza nas do zgłębienia tajemnic polskości, które 
nie tkwią w martwym punkcie przeszłości, ale pozostają żywe 
niczym złotożółty bursztyn: „Tysiące lat mogą przeminąć ponad 
jego kruchą bryłą, nie uszczuplając zamkniętej w nim żywotności. 
Wystarczy go dotknąć, rozgrzać w dłoni, a wonieje, promieniuje, 
sypie skry, przyciąga magnetycznie, żyje i działa.” 

Sięgnij po tajemnice polskiej historii!  

 

w 62758 

 

 



Chłopcy z Placu Broni / Ferenc Molnár ; przełożył Tadeusz Olszański. - Warszawa : Nasza 

Księgarnia, 2022. 

Chłopcy z Placu Broni to powieść zaliczana do klasyki literatury 
dziecięcej i młodzieżowej. Jej akcja rozgrywa się wiosną 1889 roku 
w Budapeszcie.  
Tytułowy Plac Broni to ulubione miejsce zabaw grupy chłopców, 
którym przewodzi Janosz Boka. Wśród członków grupy znajduje 
się również Ernest Nemeczek, główny bohater książki, najniższy 
stopniem i najmniej poważany chłopiec. Inna grupa chłopców 
chce zająć Plac Broni, aby móc grać na nim w palanta. Walki 
pomiędzy chłopcami o prawo do Placu Broni, znaczącego dla nich 
więcej niż zwykły plac dziecięcych zabaw, stanowią oś fabuły 
powieści. Główny bohater, choć z pozoru jest najsłabszym 
ogniwem swojej grupy, wykazuje się niezwykłą odwagą i zdobywa 
szacunek kolegów. Powieść w interesujący sposób przedstawia 
relacje panujące w grupie młodych chłopców oraz próby 
tworzenia w ich społeczności struktur wojskowych. Dla członków 
grupy ważne są takie wartości, jak: honor, odwaga, bohaterstwo    
i braterstwo, jednak wartością nadrzędną zdaje się być dla nich 
wierność sprawie. Ich postawę przyrównywać można do 
patriotyzmu. 

w 62760 
 
 
 
 

Co słonko widziało... / Maria Konopnicka ; [ilustracje: Aleksandra Michalska-Szwagierczak]. - 
Konin ; [Żychlin] : Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, 2022. 
 

Co słonko widziało... to zbiór pięknych wierszy dla dzieci 
napisanych przez Marię Konopnicką. Jakie niezwykłe obrazy 
można zobaczyć podczas zwyczajnego spaceru? Jakie 
niespodzianki kryją przed nami las, łąka i ogród? Radosny trel 
ptaków, bociek polujący na żaby, pastuszek pilnujący krów, 
niesforny zajączek hasający po polach, jaskółki szybujące po 
niebie czy świerszcze koncertujące wśród traw czyli całe 
bogactwo świata roślin i zwierząt. Piękne, kolorowe ilustracje              
i ciekawe teksty zachwycą każde dziecko i będą doskonałą lekturą 
zarówno na ciepłe, słoneczne dni, jak i długie zimowe wieczory. 
 

w 62761 

 

 

 

 



Doktor Dolittle i jego zwierzęta / Hugh Lofting ; ilustracje: Anna Cywińska ; [tłumaczenie: 

Katarzyna Kmieć-Krzewniak]. - Kraków : Greg Wydawnictwo, copyright 2022. 
 

Doktor Dolittle i jego zwierzęta w serii „Kolorowa Klasyka” to 

najpiękniejsze kolorowe wydanie tej powieści na rynku!  

W angielskim miasteczku Puddleby mieszka niezwykły doktor, 
który potrafi rozmawiać z każdym zwierzęciem na świecie. 
Towarzyszą mu wierni przyjaciele – sowa, kaczka, pies, papuga         
i małpka. Pewnego zimowego dnia w ich domu pojawia się 
jaskółka z wieściami o strasznej chorobie nękającej małpy w 
dalekiej Afryce. Doktor wyrusza na ratunek i tak zaczyna się wielka 
przygoda. Jeśli chcecie wiedzieć, jak się skończy, udajcie się wraz 
z doktorem Dolittle i jego zwierzęcymi towarzyszami w podróż 
przez ocean! 

Przedstawiamy wydanie tej znanej na całym świecie powieści dla 
dzieci w serii Kolorowa Klasyka, z pięknymi, pełnymi barw i ciepła 
ilustracjami znanej graficzki Anny Cywińskiej. Przekład oparto na 
tekście oryginalnym autora, bez późniejszych zmian i przeróbek. 

w 62763 

 

 

Osiecka dzieciom / ilustracje Elżbieta Wasiuczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza 

Księgarnia", 2017. 

Niezwykłe wydarzenie edytorskie. Wszystkie utwory, które 
Agnieszka Osiecka stworzyła dla dzieci, w jednym tomie                        
z niepowtarzalnymi ilustracjami Elżbiety Wasiuczyńskiej. 

W bajkowym świecie Agnieszki Osieckiej mieszka ptak Eugeniusz 
[…] Są dzieci w specjalnych okularach do oglądania bardzo małych 
snów. Są – jak zwykle u Agnieszki – jeziora mazurskie i Puszcza 
Piska, są mieszkańcy Mazur ze swoją kulturą i językiem, jest 
prawdziwa wieś Karwica Mazurska i znana tylko dzieciom Dolina 
Przeciągów. […] Po niebie fruwa dużo ptaków i jeden samolot – 
Ptakowiec, syn mewy.  (Ze wstępu Daniela Passenta) 

Osiecka dzieciom – owszem. Dzieciom w każdym wieku. […] Co 
zdanie to anegdota, językowy fikołek, przewrotny żart. Pyszna 
lektura. (Z laudacji Joanny Olech do wyróżnienia dorosłego jury 
DONG 2010) 

w 62754 

 

 



Abecadło, czyli Wierszyki o literkach / Grażyna Nowak ; ilustracje Julia Kożuszek. - Kraków : 

Wydawnictwo Greg, [2021]. 

Abecadło, czyli wierszyki o literkach to najlepsza książka do nauki 

liter! Każda literka alfabetu została opisana wesołym wierszykiem, 

który z pewnością spodoba się wszystkim dzieciom. 

Jest to książeczka jedyna w swoim rodzaju. Opisana została w niej 

każda literka alfabetu używana w języku polskim. Zabawne 

wierszyki na temat poszczególnych literek z pewnością przypadną 

dziecku do gustu. Dzięki nim nauczy się ono rozpoznawać daną 

literkę, a także, w jaki sposób poprawnie ją zapisywać. Ułatwiają 

to również ilustracje ze strzałkami, które obrazują, w jaki sposób 

prowadzić długopis, by zapisać literkę. 

Grażyna Nowak zadbała o to, by książka w pełni dostosowana była 

do potrzeb i możliwości dziecka. Miękka oprawa i wygodny format 

sprawiają, że można ją zabrać ze sobą wszędzie. Wyraźna czcionka 

i dobrej jakości papier znacznie ułatwiają nabywanie wiedzy na 

temat literek. Podobnie rzecz się ma ze zdobiącymi strony, 

kolorowymi ilustracjami. Zabawne wierszyki znakomicie 

poszerzają zasób słów dziecka i na długo pozostają w pamięci. 

 

w 62841 

 

Dzień czekolady / Anna Onichimowska ; il. Emilia Dziubak. - Wydanie VII w Wydawnictwie 

Literatura.  - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2022. 

Opowieść o czasie, który wszystko zmienia, o lękach, marzeniach, 
tęsknocie, a przede wszystkim o miłości.  

Jej bohaterowie  siedmioletni Dawid i Monika przeżywają 
problemy zbyt trudne na swój wiek. Radzą sobie z nimi, oswajając 
rzeczywistość na swój dziecięcy sposób. 

Książka została nagrodzona w I Konkursie Literackim im. Astrid 
Lindgren i jest inspiracją do filmu pod tym samym tytułem                 
w reżyserii Jacka Piotra Bławuta. 

 

w 62838 

 

 

 

 



Mania dziewczyna inna niż wszystkie / Julita Grodek ; ilustracje: Katarzyna Fus. - Wydanie III.  - 

Warszawa : Zuzu Toys, 2021. 

Książka przeznaczona dla najmłodszych czytelników –             
pozwala poznać życiorys słynnej noblistki w i przyswoić go sobie 
wraz z szerszym kontekstem.  

Ten kontekst, to między innymi wiedza na temat epoki, jak 
również wiedza na temat samej nagrody Nobla. Książka została 
podzielona na dwie części. W pierwszej dzieci poznają historię 
życia noblistki, najpierw małej Mani, a później dorosłej Marii 
poprzez rozmowy z najważniejszymi w jej życiu postaciami. Druga 
część książki pozwala dzieciom przypomnieć najważniejsze fakty   
z życia Marii Skłodowskiej a także wyjaśnić trudne pojęcia z nią 
związane, m.in. radioaktywność. Nie zabraknie także ciekawostek, 
np. informacji na jakich monetach , banknotach i znaczkach 
można znaleźć podobiznę Marii a także jak przebrać się za 
noblistkę na bal przebierańców. Dzięki tej książce dziecko 
zdobędzie wiedzę o przydatności odkryć naukowych w życiu 
codziennym, oraz rozbudzi w nim ciekawość wobec świata i jego 
zasobów. 

w 62793 

 

 

 

Mikołajek / René Goscinny, Jean-Jacques Sempé ; przełożyły Tola Markuszewicz i Elżbieta 

Staniszkis. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2022. 

 
W ręce polskich Czytelników "Mikołajek" trafił pięćdziesiąt lat 
temu i od tego czasu jego popularność stale rośnie.  
Z całą pewnością kilka pokoleń Czytelników zdążyło już poznać 
Mikołajka, Joachima, Euzebiusza, Maksencjusza, Alcesta, czy 
Ananiasza. Każdy z nich to na swój sposób niezwykły psotnik. 
Wspólnie przeżywają przezabawne przygody, które u niejednego 
Czytelnika wywołują uśmiech na twarzy. Mikołajkowe katastrofy 
od lat znane są w niezmienionej szacie graficznej i formacie, będąc 
jednocześnie znakiem rozpoznawczym dla każdego fana cyklu         
o niesfornym chłopcu. Seria o Mikołajku to takie książki dla dzieci, 
których czas zupełnie się nie ima. Pierwszy tom jego przygód to 
zbiór dwudziestu historyjek. Jak każdy mały chłopiec Mikołajek 
chodzi do szkoły, odrabia lekcje, ma swoich kolegów, z którymi 
spędza czas na zabawie i figlach. Postać tego figlarnego chłopca      
z pewnością można zaliczyć do kultowych postaci literatury 
dziecięcej. "No bo co w końcu, kurczę blade!" 

 w 62796 



Mitologia : wierzenia i podania Greków i Rzymian / Jan Parandowski. - Pierwsze wydanie polskie 

w tej edycji.  - London : Puls, 1992. 

Mitologia, najbardziej znana książka Jana Parandowskiego, zyskała 
kilkanaście wydań i od dawna pozostaje w kanonie lektur polskiej 
inteligencji. 

„Hellenizm, który jest przede wszystkim zasadą świata, 
najpotężniej oddziaływał na tych, co przeszli doń ze świata nieco 
ciemnego, gdzie przeważają posępne pierwiastki” - zauważył 
niegdyś Parandowski.  

Mitologia Jana Parandowskiego do dziś jest mitologią niezwykle 
atrakcyjną czytelniczo. Mity greckie poznawane w interpretacji 
naszego polskiego badacza. Mitologia Greków jest przepastna           
i zdaniem wielu badaczy trudno jest wykroić z niej 
reprezentatywny zbiór podań i jeszcze zaprezentować go                    
w poczytnej formie. Tymczasem Parandowski opowiada 
najbardziej znane mity w sposób niezmiennie pasjonujący. Język 
polski w każdej jednej szkole robi się o wiele ciekawszy, gdy tylko 
na lekcji pojawiają się mity Greków w wydaniu Parandowskiego 

 w 62797  

 

 

Może / Kobi Yamada ; ilustrowała Gabriella Barouch ; [tłumacz: Anna Kmiecik]. - Wydanie 2 

poprawione.  - [Olsztyn] : Wydawnictwo Levyz, copyright 2022.  

Przepięknie zilustrowany list miłosny do potencjału, który tkwi       
w każdym z nas. Unikatowa, magiczna książka, która poruszy 
struny podświadomości każdego, bez względu na wiek.  

Oszczędna w słowach – nie oczekuj od niej fabularnych zwrotów 
akcji, to marzycielska książka z historią jakby utkaną z kolorowych 
snów – o miłości, przyjaźni, wierze w siebie, nadziei, współczuciu, 
przygodzie, doświadczaniu życia. Każda ilustracja to pełna symboli 
osobna historia ukazująca drogę rozwoju bohaterki. Autorzy             
z dyskrecją wyrażają wartości, które każdy dorosły chce, aby ich 
dziecko przyjęło, jednocześnie nie zapominając o docenieniu 
wrażliwości dziecka. To książka o marzeniach, myślach                            
i towarzyszącym im delikatnych emocjach dziecka. Dziecko potyka 
się, pozwala sobie na łzy i popełnia błędy, tak jak każdy z nas. Ale 
to nie wszystko! Może zabiera nas do świata cudów, które nosimy 
w sobie. Dziewczynka wznosi misterne budowle, przemierza 
morze, tworzy gwiazdy, uwalnia motyle... Światowy bestseller, 
który zachwycił rodziców i terapeutów w naszym kraju.  

w 62800 



Mikołaj Kopernik / [Błażej Kusztelski ; ilustracje Bogusław Orliński]. - Poznań : Media Rodzina, 
2020. 

Książki z serii "Nazywam się...", które w przystępnej i ciekawej 
formie przybliżają młodym czytelnikom postaci zasłużone dla 
kultury, nauki i historii. 

Mikołaj Kopernik z pewnością należy do najbardziej znanych 
Polaków na świecie. Nic dziwnego, w końcu doprowadził do 
prawdziwej naukowej rewolucji! To właśnie ON "wstrzymał Słońce 
i ruszył Ziemię", odkrywając, że to planety poruszają się wokół 
Słońca, nie odwrotnie, jak wierzono przez setki lat. Chociaż ten 
obywatel Torunia to przede wszystkim autor słynnej rozprawy      
"O obrotach sfer niebieskich", miał również wiele innych 
zainteresowań. Niewielu wie, że Kopernik poza astronomią                 
i matematyką świetnie znał się na prawie, medycynie i... 
pieniądzach. Tak, miał także swój wpływ w rozwój systemu 
monetarnego! Prawdziwy człowiek renesansu. Dowiedzcie się, 
czym jeszcze zasłynął i dlaczego jego odkrycia astronomiczne były 
tak przełomowe. 

w 62802  

 

 

 

Jan Paweł II / [Jan W. Góra ; il. Lucyna Talejko-Kwiatkowska]. - Poznań : Harbor Point Media 

Rodzina, cop. 2008. 

Nikomu nie trzeba przedstawiać, kim jest ten, który o sobie 
opowiada – Jan Paweł II.  

Postać tak dobrze znana wszystkim. Tu mówi: „Starsi pamiętają 
mnie młodego, młodzież i dzieci już jako starego człowieka z laską 
lub na fotelu. Ludzie uważają, że jestem kimś bardzo ważnym, ale 
ja sam o sobie tak nie myślę”. I dalej, z wrodzoną skromnością – 
znakomitym piórem dominikanina ojca Jana Góry – opowiada          
o Bogu, kontaktach z ludźmi, o swoim niecodziennym życiu. 

 

w 62804 

  

 

 

 



William Szekspir / [tekst Ferran Alexandri ; il. Violeta Monreal] ; przeł. Anna Marta Jęczmyk. - 

Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2006. 

 

Nazywam się... William Szekspir "Bez wątpienia wszyscy znacie 

księcia Hamleta i jego słynne zdanie: Być albo nie być?. Znacie 

również zapewne historię nieszczęśliwej miłości Romea i Julii, 

nieszczęśliwej za sprawą konfliktu pomiędzy ich rodzinami.                   

To tylko kilka z postaci, które stworzyłem w swoich dramatach, 

potrafiłem bowiem kreować takich bohaterów i bohaterki, którzy 

przeżywali namiętności, toczyli walki, do czegoś dążyli i czegoś 

pragnęli, zupełnie jakby byli ludźmi z krwi i kości".  
 

w 62805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryderyk Chopin / [Aleksandra Zgorzelska ; ilusracje Józef Wilkoń]. - Poznań : Harbor Point Media 

Rodzina, cop. 2010. 

Fryderyk Chopin opowiada o swoim dzieciństwie, kochających 
rodzicach, o domu, który rozbrzmiewał muzyką, o pierwszych 
swoich kontaktach z klawiaturą, o występach przed warszawską 
publicznością, a wszystko to odnosi do historii Polski, która 
przecież wówczas nie istniała na mapie. I dalej płynie opowieść       
o komponowaniu, studiach, o koncertach, podróżach, które miały 
pozwolić mu na rozwijanie talentu. 

Ale widzimy nie tylko genialnego pianistę i kompozytora, który 
cały czas szuka swojej drogi. Poznajemy też człowieka, który 
kocha, a potem cierpi z miłości. Zdaje się, że słyszymy słowa, ale      
i piękną muzykę. A portrety Chopina, rysunki Warszawy, sal 
koncertowych, dworów dopełniają obrazu. 

Książka ma też wartości edukacyjne, jako że na końcu 
zamieszczone jest kalendarium, które obejmuje fakty z życia 
Chopina oraz ważniejsze wydarzenia historyczne czy kulturalne. 

 w 62803 



Zapach czekolady : najpiękniejsze wiersze / Danuta Wawiłow ; ilustracje: Aleksandra Szpunar. - 

Kraków : Wydawnictwo Greg Sp. z o.o., 2021. 

 
Zapach czekolady. Najpiękniejsze wiersze dla dzieci to zbiór 
przepięknie ilustrowanych tekstów, które zabiorą każdego                
w niezapomnianą, magiczną podróż przez świat, w którym 
wszystko może się zdarzyć. 
Wiersze Danuty Wawiłow wpisują się w znany od lat kanon 
literatury dla dzieci. Nic dziwnego – poruszają najważniejsze dla 
dzieci tematy, pełne są zwariowanej zabawy, uśmiechu i radości, 
ciepła i bliskich relacji z rodzicami. Nie jest to jednak świat 
przesłodzony, sztuczny – utwory dotykają też różnych 
problemów, są nastrojowe, liryczne, czasem smutne, a niekiedy 
zaskakują i skłaniają do refleksji. Bez wątpienia poetka kochała 
dzieci, rozumiała je i umiała tworzyć wiersze, które przemawiają 
do małych czytelników, a jednocześnie potrafią wywołać uśmiech 
również na twarzy czytającego dorosłego.  
Książka zawiera wspaniałe, barwne ilustracje, jej atutem jest duża, 
ułatwiająca szybkie czytanie czcionka. Edycja na szlachetnym 
papierze, bardzo trwała i estetyczna. 

 

w 62801 

 

 

Nauka interpretacji wierszy dla klas 4-8 szkoły podstawowej / Iza Sieranc. - Warszawa : 

Wydawnictwo SBM, 2022.  

Nauka interpretacji wierszy dla klas 4–8 szkoły podstawowej to 
nieoceniona pomoc w porządkowaniu wiedzy dotyczącej 
utworów lirycznych przydatnej na lekcjach języka polskiego              
w szkole podstawowej i podczas przygotowań do egzaminów.  
Książka składa się z dziewięciu części, które łagodnie, krok po 
kroku, wprowadzają w świat poezji i uczą trudnej sztuki 
interpretowania wierszy. Przejrzysta forma graficzna, prosty 
język i miła dla oka kolorystyka ułatwiają pracę z książką, a liczne 
zadania pomagają w utrwalaniu wiadomości. Materiał został 
przygotowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową. 

 w 62840  

 

 

 

 



Siostrzyczka / Izabella Klebańska, ilustracje Ilona Gostyńska-Rymkiewicz. - Wydanie I.  - Łódź : 

Wydawnictwo Literatura, 2022. 

Wiadomość mamy w jednej sekundzie zmieniła wszystko. 
Wszystko, do czego Mela była przyzwyczajona, co znała i kochała. 

Mela zawsze chciała mieć rodzeństwo, ale to „zawsze” minęło 
dobre kilka lat temu, kiedy Meli brakowało kogoś do zabawy. Dziś 
ma 12 lat i bardzo jej dobrze w roli jedynaczki. Za pięć miesięcy to 
się zmieni. 

Fascynująca historia o detronizacji, szybkim dojrzewaniu                        
i niespodziewanych profitach, które niesie ze sobą młodsze 
rodzeństwo. 

 

 w 62836 

 

 

 

 

 

Sklep z babciami / Dominika Gałka ; zilustrował Maciej Szymanowicz. - Wydanie V.  - Łódź : 

Literatura, 2022.  

Ostatnie wakacje dzieciństwa (bo czwarta klasa to prawie tak, 

jakby się już było dorosłym: nowe przedmioty, nauczyciele, 

obowiązki…) w przypadku Wojtka to całkowita porażka. 

Zapracowani rodzice nie zaplanowali wakacji poza miastem,           

w mieście nudy, kurz i upał. Wojtek przypadkowo trafia do 

sklepiku prowadzonego przez trzy starsze panie i… od tej pory 

jego życie nabiera barw. Tego lata Wojtek przekona się, że grunt, 

to dobra paczka… niekoniecznie rówieśników. 

 

w 62837 

 

 

 

 

 



Odwagi, Pinku! : książka o odporności psychicznej : dla dzieci i dla rodziców trochę też / Urszula 

Młodnicka ; [ilustracje:] Agnieszka Waligóra. - Gliwice : Sensus, copyright 2022. 

 Pink, mały niebieski stwór, jedno ucho ma okrągłe, a drugie 
trójkątne. Uwielbia swoich przyjaciół, babeczki bananowe i grę na 
ukulele. Nie lubi kożuchów na mleku i Fiszki, a także gdy ktoś go 
okłamuje. Nie lubi też występować publicznie. Bardzo go to 
stresuje. 

A Ciebie co STRESUJE? Czego się czasem BOISZ? Wiesz, to 
zupełnie normalne, że w życiu zdarzają się trudne momenty. Że 
na myśl o nadchodzących wyzwaniach czujemy obawę i boli nas 
brzuch. Że czasem jesteśmy smutni, a czasem wybuchamy złością 
jak wulkan. Na szczęście są sposoby, by sobie z tym poradzić. 
Pomóż Pinkowi odnaleźć odwagę i naucz się radzić sobie                       
z przeciwnościami losu! 

w 62806 

 

 

 

 

Przemoc  :  podręcznik  przetrwania  dla  nastolatków  :  szkoła  -  internet  -  rówieśnicy /                      

Aija Mayrock ; [przekład: Jowita Maksymowicz-Hamann]. - Warszawa : Mamania, copyright 

2020. 

Czy wiesz, że ponad połowa uczniów ma za sobą doświadczenie 
przemocy rówieśniczej? Strach przed eskalacją przemocowych 
zachowań powstrzymuje wiele osób od szukania pomocy. 
Przemoc. Podręcznik przetrwania dla nastolatków to pomocna 
dłoń osoby, która przeżyła to piekło i przetrwała. 

Książka zawiera porady dotyczące przetrwania, osobiste anegdoty 
i literacką twórczość autorki, która zachęca do kreatywnych 
działań podczas szukania rozwiązania problemów. Aija Mayrock 
doświadczyła prześladowania na własnej skórze. W poruszającej 
opowieści o swoich trudnych doświadczeniach dzieli się 
strategiami, które pomogły jej przetrwać i rozkwitnąć. Autorka 
pisze, jak poradzić sobie z prześladowaniem, cybernękaniem oraz 
ze strachem, a także jak zachować bezpieczeństwo i wreszcie – jak 
stworzyć życie, o którym się marzy. Aija Mayrock traktuje kwestię 
prześladowania z wielką delikatnością i świeżą perspektywą. 
Mówi językiem swoich rówieśników, dzięki czemu książka                    
z łatwością trafia do dzieci i nastolatków.  

 w 62812 



Przygody Tomka Sawyera / Mark Twain ; tł. Marta Kędroń, Barbara Ludwiczak ; oprac. Agnieszka 

Sabak, Miłosz Studziński ; [il. Mikołaj Kamler]. – Wydanie II rozszerzone i uzupełnione.  - Kraków: 

Greg, 2022. 

Tę fenomenalną, przygodową powieść dla młodzieży napisał 

znakomity amerykański pisarz i publicysta - Mark Twain. Ukazała 

się ona po raz pierwszy w roku 1876, a od 1901 zachwyca również 

i polskich czytelników. Akcja jej rozgrywa się na amerykańskim 

południu, nad brzegami rzeki Missisipi. Twain ukazał w niej 

specyfikę życia i mentalność ludzi żyjących na tych terenach, lecz 

przede wszystkim pragnął podarować młodemu czytelnikowi 

odrobinę rozrywki.  

Tomek Sawyer mieszka wraz z przyrodnim bratem Sidem u ich 

ciotki Polly. Starsza dama stara się otaczać chłopców troską                  

i opieką, jednak Tomkowi nie w głowie mycie uszu i grzeczne 

chodzenie na zajęcia szkółki niedzielnej. Najchętniej wraz ze swym 

ubogim przyjacielem - Huckiem Finnem biegałby po lesie i bawił 

się w Indian. Pragnie przygód i marzenie to spełnia się niebawem 

dając początek serii niezwykłych wydarzeń. Tomek idzie nocą na 

cmentarz, gdzie jest świadkiem morderstwa. 
 

w 62813 

 

 

Pucio i ćwiczenia z mówienia czyli Nowe słowa i zdania / Marta Galewska-Kustra ; narysowała 

Joanna Kłos. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2021. 

Poznajcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając z nimi ferie              
w górach! Ten sympatyczny maluch stanie się ulubionym 
towarzyszem waszego dziecka w stawianiu pierwszych kroków        
w nauce mowy! 

W trzecim tomie przygód Pucia nadchodzi czas na wzbogacanie 
zasobu słów dziecka, rozwijanie mowy zdaniowej (zdania stają się 
coraz bardziej złożone) oraz naukę stosowania podstawowych 
reguł gramatyki (np. odmiany rzeczownika i czasownika). Zabawa 
z tą książką jest wsparciem dla rozwoju tych właśnie umiejętności 
językowych. Celowo prosta w formie i wzbogacona pięknymi 
ilustracjami seria wydawnicza w naturalny sposób wspomaga 
rozwój mowy dziecka. 

w 62815  

 

 

 



Self-regulation : nie ma niegrzecznych dzieci : opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje 

biorą górę / Agnieszka Stążka-Gawrysiak ; ilustracje Anna Teodorczyk. - Wydanie I.  - Kraków : 

Znak Emotikon, 2021. 

Naucz swoje dziecko, jak radzić sobie z codziennymi trudnościami. 
Razem z przedszkolakami Kubą i Lenką oraz ich przyjaciółmi odkryj 
proste sposoby na powrót do równowagi, gdy emocje biorą górę. 
Poznaj historie, które pokazują, że nie ma niegrzecznych dzieci – 
są tylko takie, którym skończyło się paliwo, czyli energia 
niezbędna do radzenia sobie z rozmaitymi bodźcami. Dowiedz się, 
jak zmierzyć się z typowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym 
trudnościami takimi jak: marudzenie przy wychodzeniu do 
przedszkola, problemy w kontaktach z dawno niewidzianymi 
osobami, zazdrość o rodzeństwo, kłótnie z rówieśnikami, 
drażliwość po dniu pełnym wrażeń, unikanie mycia rąk, kłamanie, 
kłopoty z ubieraniem się. 
Opowiadania uzupełnione są przez części dla dorosłych 
opiekunów. Pomogą ci zrozumieć, skąd biorą się trudności 
dziecka, i wesprzeć najmłodszych tak, aby radzili sobie coraz lepiej 
i rozwijali zdolność do samoregulacji (ang. self-regulation), czyli 
przywracania równowagi w obliczu stresorów. 

 

 w 62817  

 

 

Słoń Birara / Antoni Ferdynand Ossendowski. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2012.  

W sercu młodego Amry sympatyczny słoń Birara zajmuje ważne 
miejsce. Zwierzę doskonale zna indyjską dżunglę i ciężko pracuje 
przy wyrębie drzew. Po nagłej śmierci dziadka, Amra jest 
zmuszony przejąć jego obowiązki i stać się poganiaczem słonia, by 
utrzymać ubogą rodzinę. Los sprawia, że chłopiec trafia na dwór 
maharadży i zaprzyjaźnia się z następcą tronu, królewiczem 
Nassurem, któremu ratuje życie...  

Słoń Birara to piękna opowieść o prawdziwej przyjaźni 
nieustraszonego chłopca i oddanego słonia. Z pewnością lektura 
tej książki stanie się zapierającą dech w piersiach przygodą!  

 

w 62820 
 

 

 

 



Szkoła bohaterek i bohaterów czyli jak radzić sobie z życiem / Przemek Staroń ; ilustracje Marta 

Ruszkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020. 

Bycie nastolatkiem to chyba najtrudniejszy okres w życiu. Na 
każdym kroku pytania i wyzwania. Świat i to, co się w nim teraz 
dzieje, nie ułatwia sprawy. Szkoła tym bardziej nie staje na 
wysokości zadania i nie daje młodym ludziom wsparcia. Szkoła 
bohaterek i bohaterów to skrzyżowanie powieści przygodowej         
z poradnikiem i pamiętnikiem. Bawi, wciąga, inspiruje do 
myślenia. A przede wszystkim dostarcza młodym czytelnikom              
i czytelniczkom konkretnych narzędzi radzenia sobie                                
z trudnościami. Zresztą i tym starszym się one przydadzą. 

Przemek Staroń, nauczyciel etyki i filozofii w II LO w Sopocie, 
Nauczyciel Roku 2018, psycholog z Uniwersytetu SWPS, zebrał od 
młodych ludzi, w tym swoich uczniów i uczennic, pytania i lęki,         
z jakimi się borykają. Następnie sięgając po historie z literatury, 
filmu, a nawet gier pokazał, jak można sobie z tymi małymi                   
i dużymi wyzwaniami poradzić. Podparł się przy tym wiedzą 
psychologiczną, której podstawy wykłada w wyjątkowo prosty          
i zrozumiały sposób. Wplata je w opowieści o znakomicie znanych 
czytelnikom. Są tu też poruszające historie z jego własnego życia. 

w 62819 

 

Szkoła bohaterek i bohaterów 2 czyli Jak radzić sobie ze złem / Przemek Staroń ; ilustracje Marta 
Ruszkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

Druga część bestsellerowego poradnika dla młodych ludzi, jak 
radzić sobie z życiem, emocjami i relacjami. Poradnika, który czyta 
się jak dobrą powieść. Przemek Staroń, Nauczyciel Roku 2018, 
psycholog i ulubiony belfer od etyki i filozofii powraca                             
z inspirującymi miniwykładami dla młodych czytelniczek                        
i czytelników.  

W drugiej części Szkoły bohaterek i bohaterów Przemek Staroń 
proponuje wznieść się na wyższy poziom studiowania życia. Choć 
obie części można czytać niezależnie, książka została pomyślana 
w taki sposób, że stanowi rozwinięcie pierwszej części. Dotyka 
trudniejszych tematów, jak wstyd czy zazdrość, skupiając się na 
zagadnieniach związanych z budowaniem własnej wartości, 
rozpoznawaniem i obroną przed manipulacją, spełnianiem 
cudzych oczekiwań kosztem własnej autentyczności, ćwiczeniem 
się w asertywności. W książce nie zabraknie nawiązań do 
współczesnego kanonu kultury. Nie zabraknie też osobistych 
historii z życia Przemka Staronia i jego uczniów. 

                                                                                 w 62818
   



Tajemniczy ogród / Frances Hodgson Burnett ; ilustrowała Zuzanna Orlińska ; [tłumaczenie 
Jadwiga Włodarkiewicz]. - Kraków : Greg, copyright 2021. 

Tajemniczy ogród w serii „Kolorowa Klasyka” to najpiękniejsze 
kolorowe wydanie tej powieści na rynku! Książka zawiera 
wspaniałe, barwne ilustracje, jej atutem jest duża, ułatwiająca 
szybkie czytanie czcionka. Edycja na szlachetnym papierze, bardzo 
trwała i estetyczna. 

Gdy Mary Lennox przyjeżdża z Indii do domu wuja, nie wie o tym, 
co znajdzie w zamkniętym i opuszczonym ogrodzie. Również jej 
kuzyn Colin nie ma pojęcia, co czeka na niego, gdy odważy się tam 
wejść. Razem ze swoim przyjacielem, Dickiem, i jego oswojonymi 
zwierzętami dzieci spędzają w ogrodzie każdy dzień, starannie 
strzegąc swojej tajemnicy. Zaś ogród staje się miejscem 
prawdziwie magicznym, pełnym niespodzianek i zmieniającym 
całe ich życie na lepsze... Teraz i ty możesz poznać sekrety 
tajemniczego ogrodu! 

w 62822 

 

 

W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; ilustrowała Lila Serafin. - Warszawa : Wydawnictwo 
Olesiejuk, copyright 2021. 

Tę jedną z najpoczytniejszych powieści Henryka Sienkiewicza, 
wydaną w nowej szacie graficznej, przygotowano z myślą nie tylko 
o uczniach szkoły podstawowej, dla których jest to lektura 
obowiązkowa, ale także o wszystkich czytelnikach 
zafascynowanych opowieściami o dalekich podróżach. Pełna 
przygód i zwrotów akcji historia dwójki dzieci - Stasia i Nel - i ich 
wędrówki po Czarnym Lądzie wciąż porusza serca i działa na 
wyobraźnię. Czytając powieść czytelnik przemierzy arabskie 
pustynie i spory kawałek czarnego lądu, będzie świadkiem wielkiej 
wojny domowej, jaką wywołało powstanie Mahdiego oraz 
ucieczki dwójki dzieci przed ścigającym ich żywiołem. 

 
Jak każda powieść Sienkiewicza, „W pustyni i w puszczy“ cechuje 
się niezwykłym epickim rozmachem, malowniczymi realiami              
i wartką akcją, która nie pozwala oderwać się od książki przez 
długie godziny.  

w 62825 

 

 



Wybór wierszy / Julian Tuwim ; ilustrowała Lila Serafin. - Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo 
Olesiejuk, 2021. 

Ten zbiór wierszy Juliana Tuwima z pewnością zachwyci małych       
i dużych czytelników. Maluchy chętnie poznają Słonia 
Trąbalskiego, Dyzia marzyciela i pana Hilarego, który zgubił 
okulary, a dorośli, czytając pociechom znane i lubiane utwory, 
wrócą pamięcią do beztroskiego dzieciństwa. Lektura utworów 
zapewni wiele radości, ale także pozwoli wysnuć różne ciekawe 
wnioski na temat otaczającej rzeczywistości. W wierszach Juliana 
Tuwima pojawia się cała galeria ciekawych postaci, a każda z nich 
wyróżnia się jakąś cechą, np. Grześ, który często mija się z prawdą 
czy Zosia, która chce wszystko robić sama. 

Miłej lektury! 

w 62828 

 

 

 

 

Ruiny Gorlanu / John Flanagan ; tłumaczenie Stanisław Kroszczyński. - Warszawa : Wydawnictwo 

Jaguar, copyright 2011. 

Trzecie miejsce na liście bestsellerów New York Timesa za 
Zmierzchem Stephenie Meyer i Eragonem Christophera 
Paoliniego! Seria Flanagana pełna jest ironicznego poczucia 
humoru, trafnych obserwacji i komentarzy, a opisywani przez 
autora bohaterowie są pełni życia – daleko im do pozbawionych 
wszelkich wad herosów. 

Bohaterem książki jest piętnastoletni sierota, Will, wychowanek 
sierocińca. Jego ojciec poniósł bohaterską śmierć w trakcie 
ostatniego starcia ze złym baronem Morgarathem. Syn chciałby 
kontynuować tradycję. Może niekoniecznie dać się zabić, ale 
zostać rycerzem? Honor! Chwała! Odwaga! Problem w tym, że do 
Szkoły Wojowników nie przyjmują mikrego wzrostu chucherek, 
które regularnie zbierają cięgi od rówieśników. Już wydaje się, że 
młodzieńcowi przypadnie mało atrakcyjna rola pańszczyźnianego 
chłopa, gdy nagle na scenie pojawia się tajemniczy Halt – 
zwiadowca. I on jeden spośród wszystkich mistrzów różnych szkół 
przyjmie Willa na ucznia. Zgryźliwy, humorzasty i wymagający, da 
chłopakowi popalić, ale „Wszystko jest lepsze od wiejskiego 
mozołu”. 

w 62832 



AUDIOBOOKI: 

 

Dżuma / Albert Camus ; tłumacz: Joanna Guze. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, 2020. 

 

Jedna z najbardziej cenionych powieści XX wieku to 

nie tylko szkic miasta w czasie wielkiego zagrożenia, 

to przede wszystkim studium postaci stojących               

w obliczu Zła.  

Dżuma, która niezauważalnie wkrada się w bramy 

Oranu zmienia dotychczasowy porządek rzeczy. 

Strach, cierpienie, odizolowanie, nieustanna walka       

z chorobą ukazuje bohaterstwo i determinację 

niektórych, ale i nikczemność, przebiegłość innych. 

Paraboliczna kronika odarta ze zbędnego patosu, 

będąca manifestem humanizmu to ponadczasowa 

historia ludzkiej solidarności i moralności. 

w PK 36 

 

 

 

 

Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. - Katowice: Wydawnictwo Aleksandria, 2020. 

 

Jedną z najbardziej przerażających i fascynujących 
zarazem cech oblicza świata jest jego 
nieprzewidywalność.  

Wiosna to symboliczny moment. Wiosną rozpoczyna 
się narracja „Kamieni na szaniec”. Alek, Zośka, Rudy      
i ich przyjaciele są wówczas młodymi ludźmi, pełnymi 
aspiracji. Snują plany na przyszłość. Wiosna 
przechodzi w lato, a lato w jesień równie symboliczny 
czas powolnego umierania. Jesień ich życia zaczyna 
się we wrześniu 1939 roku... 

  

w PK 37 

 

 



Od ziarnka piasku do gwiazd [Książka mówiona] / Tomasz Rożek. - Warszawa : Heraclon 
International - Storybox.pl, copyright 2021. 
 

 

Czy wydmy potrafią śpiewać? Od czego zależy kształt 
piorunów? Kto skonstruował najprecyzyjniejszy zegar 
na świecie? Dlaczego gorąca woda zamarza szybciej 
niż zimna? 
Tomasz Rożek prowadzi czytelników przez labirynt 
wiedzy. Pisze o zjawiskach, z którymi spotykamy się na 
co dzień, i o tych zachodzących daleko w kosmosie, 
odległych o lata świetlne. Odsłania tajemnice, nad 
którymi badacze głowią się od dawna, ale prezentuje 
również najnowsze odkrycia uczonych. Dzięki licznym 
przykładom z życia codziennego jego teksty 
pobudzają wyobraźnię i skłaniają do pogłębiania 
wiedzy. W poszczególnych rozdziałach znajdują           
się również propozycje eksperymentów, które                          
z łatwością można przeprowadzić w domowych 
warunkach. Dzięki temu zarówno rodzice, jak i dzieci 
poczują się niczym prawdziwi odkrywcy. 

w PK 38 

 

 

 

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek [Książka mówiona] : (czterech prawych i sześciu 
lewych) / Justyna Bednarek ; czyta Anna Wodzyńska. - Piaseczno : Heraclon International - 
Storybox.pl, [2018]. 
 

 

Kto powiedział, że skarpetki mają być do pary… 

Bo skarpetki się rozparowują. One się nie gubią, ale 
rozchodzą. Jedna sobie gdzieś wędruje, a druga też, 
ale gdzie indziej. Skarpetki znikają po wrzuceniu do 
pralki. To fakt, że znikają, skoro wsadzamy je parami, 
a wyjmujemy pojedyncze. Tak się dzieje w domu 
Małej Be. Otóż zaginione skarpetki ruszają w świat, 
robią zawrotne kariery i mają świetne przygody: 
zostają gwiazdami filmowymi, detektywami, mysimi 
mamami albo po prostu uszczelniają wronie gniazdo.  

 

w PK 39 

 

 

 



Szatan z siódmej klasy [Dokument dźwiękowy] / Kornel Makuszyński ; autorka opracowania: 
Teodozja Turaczy. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, copyright 2022. 
 

 

Który z chłopców nie pragnął poczuć się przez 
moment Sherlockiem Holmesem?  

Niezwykle inteligentny i szlachetny siedemnastoletni 
Adam Cisowski pokazuje, że każdy może nim zostać. 
Opowieść pełna trzymających w napięciu przygód, 
napisana z niezwykłym humorem, do dziś nie traci nic 
ze swej świeżości. Od czasu ukazania się tej 
arcyważnej książki w 1937 roku, cieszy się ona 
niesłabnącą popularnością. Po wielokroć wznawiana, 
trzykrotnie zekranizowana, wielokrotnie przenoszona 
na scenę teatralną. Teraz również do wysłuchania        
w doskonałej interpretacji Wojciecha Malajkata. 

Książka należy do kanonu lektur szkolnych. Do książki 
dołączone jest także opracowanie. 

 

w PK 40 

 

 

 

Akademia Pana Kleksa / Jan Brzechwa. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, 2020.  

 

Pan Kleks zaprasza do swojej Akademii! Żeby się tam 
dostać musicie jednak spełnić kilka warunków.               
Po pierwsze, czy Wasze imię zaczyna się na A i czy          
w normalnej szkole czasami się Wam nudzi? Bo jeśli 
nie... no cóż, o Akademii możecie tylko posłuchać!         
A jest o czym! Szalony pan Kleks założył szkołę, ale nie 
taką zwykłą, najzwyczajniejszą. W Akademii pana 
Kleksa możecie poznać gadającego szpaka Mateusza, 
który opowie Wam o swojej zaskakującej przeszłości. 
Jak będziecie mieć szczęście to otworzycie furtkę do 
jakiejś miłej bajki Andersena albo Grimma, a kiedy 
będziecie mieć pecha, to może natkniecie się na 
potwora lub wilka z tychże bajek. Na obiad zjecie 
przepyszny posiłek zrobiony z... kolorowych farb.         
To jak? Chcecie poznać to niezwykłe i tajemnicze 
miejsce? 

w PK 41 



Doktor Dolittle i jego zwierzaki [Książka mówiona] / Hugh Lofting ; [tłumaczenie Michał 
Kłobukowski]. - [Warszawa] : Jung-off-ska, copyright 2020. 

 

Nowe tłumaczenie jednej z najpopularniejszych 
szkolnych lektur o przygodach doktora Dolittle                
w brawurowej interpretacji Edyty Jungowskiej.  
Niezwykły doktor, ulubieniec dzieci, poznaje mowę 
zwierząt, dzięki czemu staje się ich najsłynniejszym na 
świecie lekarzem. Udaje mu się nawet pokonać 
groźną chorobę, która dziesiątkuje mieszkające              
w Afryce małpy. Odbywa w tym celu, wraz z grupą 
swoich najbliższych przyjaciół – domowych 
zwierzątek, pełną zaskakujących wydarzeń podróż na 
Czarny Ląd. W jej trakcie udaje mu się nawet zamienić 
groźnych piratów w hodowców kanarków. 
Obowiązkowa lektura dla wszystkich miłośników 
zwierząt – zarówno tych dużych, jak i małych. 

w PK 42 

 

 

Opowiadania dla przedszkolaków. CD 1-2 [Płyta komp.] / Renata Piątkowska ; czyta Artur Barciś 
; real. i montaż Piotr Kuśmierek. - Warszawa : Wydawnictwo BIS, 2011. 

 

Przedstawiamy zbiór opowiadań dla dzieci, w których 
narratorem jest kilkuletni Tomek.  

Codzienne i niecodzienne zdarzenia widzimy jego 
oczami, a więc w sposób zwykle niedostępny dla 
dorosłych. Ciepłe, mądre i dowcipne opowiadania, 
których słuchanie sprawi wiele przyjemności dzieciom 
i dorosłym.  Dzieci uwielbiają wracać do tej książki –     
a rodzice – jak przyznali się rodzice pewnego 
przedszkolaka: codziennie wieczorem w domu trwa 
cichutki wyścig... kto pierwszy dotrze do sypialni syna 
i będzie mógł czytać mu przed snem właśnie te 
opowiadania. Książka cieszy się tak wielkim 
zainteresowaniem małych czytelników, że na ich 
życzenie autorka napisała ciąg dalszy przygód Tomka. 

w PK 43 

 

 



Opowiadania do chichotania [Płyta komp.] / Renata Piątkowska ; czyta Artur Barciś. - 

Warszawa : Wydawnictwo BIS, [2019]. 

 

Jak zwykle zabawne i pełne wdzięku opowiadania                      

o codziennych sprawach, które – widziane oczyma 

przedszkolaka – nabierają nieoczekiwanych kolorów. 

Zakładanie butów, wyprawa na basen czy gra w piłkę 

bywają niezwykle emocjonujące, a rozważania o tym,          

co śni się psu, a co tacie, i jak ukryć słodycze przed kolegą 

łakomczuchem albo plamę na obrusie przed wzrokiem 

babci, prowadzą do wielu zabawnych sytuacji. 

 

w PK 44 

 

 

 

 

 

 

 

Tajemniczy ogród [Płyta komp.] / Frances Hodgson Burnett ; tł. Paulina Mizińska, Jadwiga 

Włodarkiewiczowa ; czyta Dorota Segda. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, 2018.  

 

Dwór pośrodku rozległych wrzosowisk skrywa wiele 
sekretów. Sto zamkniętych pokoi, mur bez furtki, 
odległy krzyk w korytarzu i chłopiec rozmawiający ze 
zwierzętami. Czy dziesięcioletniej, wścibskiej i niezbyt 
sympatycznej panience Mary uda się rozwiązać 
wszystkie zagadki ponurego Misselthwaite Manor?  

Tajemniczy ogród wielokrotnie wystawiany na 
deskach teatrów, zekranizowany przez Agnieszkę 
Holland jest historią, która się nie starzeje. Coraz to 
nowe pokolenia poznają i na nowo zakochują się           
w opowieści o przemianie kapryśnej Mary. 

w PK 45 

 

 

 



Wielka księga uczuć [Płyta komp.] / Grzegorz Kasdepke ; czyta Zbigniew Zamachowski. - 

Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2015. 

 

Posłuchajcie tych historii, a żadne uczucia i wartości 
nie będą wam już straszne!                                                                       
W przedszkolu pojawia się pani Miłka, nauczycielka    
do zadań specjalnych. Ma rozmawiać z dziećmi                
o uczuciach, co nie będzie proste… Zabawnym 
opowiadaniom o tęsknocie, wstydzie, pogardzie, 
zazdrości, miłości, nienawiści, uczciwości, szacunku, 
odwadze, współczuciu, strachu i poczuciu winy 
towarzyszą definicje konkretnych emocji oraz 
praktyczne rady dla dzieci.                                                                        
Wielka księga uczuć składa się z czterech wcześniej 
wydanych tytułów: „Tylko bez całowania! czyli jak 
sobie radzić z niektórymi emocjami”, „Kocha, lubi, 
szanuje... czyli jeszcze o uczuciach, Horror! czyli skąd 
się biorą dzieci” oraz „Drużyna pani Miłki, czyli                  
o szacunku, odwadze i innych wartościach”. 

w PK 46 

 

 

Wiersze dla dzieci [Płyta komp.] / Julian Tuwim ; czyta Piotr Fronczewski ; reż. Ewa Szymańska ; 

muz. Andrzej Gmitrzuk ; montaż Jerzy Piórek. - Warszawa : Audio Liber, 2003.  

 

Ruszaj w podróż do krainy mistrzowskiej poezji!  

Zbiór najpopularniejszych wierszy Juliana Tuwima na 
płycie CD. Lektura utworów zapewni wiele radości, ale 
także pozwoli wysnuć różne ciekawe wnioski na temat 
otaczającej rzeczywistości. W wierszach Juliana 
Tuwima pojawia się cała galeria ciekawych postaci,        
a każda z nich wyróżnia się jakąś cechą, np. Grześ, 
który często mija się z prawdą czy Zosia, która chce 
wszystko robić sama. 

Posłuchaj ptasiego radia, pomóż znaleźć okulary               
i wyciągnąć rzepkę. Sprawdź, czy Pan Maluśkiewicz 
odnalazł wieloryba i o czym to zapomniał Słoń 
Trąbalski. Pozbieraj rozsypane abecadło i... ciesz się 
pięknem rymu i rytmu tych wspaniałych wierszy. 

w PK 47 

 

 



Władca Pierścieni [Książka mówiona] / J. R. R. Tolkien ; przekład Maria Skibniewska. - 

Warszawa : Muza, 2020. 

 

Niełatwo powiedzieć, na czym polega tajemnica uroku 

wywieranego przez Władcę pierścieni.  

Miał niewątpliwie rację C.S Lewis, pisząc:        

„Dla nas, żyjących w paskudnym, zmaterializowanym     

i pozbawionym romantyzmu świecie możliwość 

powrotu dzięki tej książce do czasów heroicznych 

przygód, barwnych, przepysznych i wręcz bezwstydnie 

pięknych opowieści jest czymś niezwykle ważnym”. 

Władca pierścieni to jedna z najbardziej niezwykłych 

książek w całej współczesnej literaturze. Ogromna,           

z epickim rozmachem napisana powieść wprowadza 

nas w wykreowany przez wyobraźnię autora               

świat – fantastyczny, lecz ukazany wszechstronnie                            

i szczegółowo, równie pełny i bogaty jak świat realny.  

w PK 48 

 

 
 
 
Sygnatury książek posiadają oznaczenia:  
 
cz – czytelnia,  
w – wypożyczalnia. 

Opisy zaczerpnięto od wydawców.                                                                                                                              

Źródło opisów i zdjęć okładek: https://bonito.pl/ ; https://www.taniaksiazka.pl/ 
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nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Żywcu 

 

 


