
 
123... Trojaczki! / Nicole Lambert ; przeło żyła 
Marta Duda-Gryc. - Wydanie I. - Kraków : 
Wydawnictwo JUPI!, 2018.  
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"Razem się trzymamy, zawsze radę damy!" – tak 
śpiewają Trojaczki. Podczas zwiedzania zamku 
przymierzają zbroję rycerską, przed wyprawą do 
fryzjera przyklejają sobie do włosów gumę do żucia, 
a zimą bawią się armatkami śnieżnymi. 
Nigdy jednak nie zapominają o zasadach dobrego 
wychowania. Kiedy ich mama, bardzo zmęczona, 
mówi: "Mam sto lat. Tak się czuję!", życzą jej 
grzecznie: "Wszystkiego najlepszego z okazji 
urodzin!".  

 

 

 

 

 

125 baśni do opowiadania dzieciom / Władysław 
Kopali ński. - Warszawa : "Rytm", cop. 2018.  
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"Tego bardzo szczupłego wyboru baśni dokonałem 
spośród tysięcy mniej czy bardziej ludowych czy 
literackich opowieści różnych krajów Europy i Azji, 
począwszy od starożytności, a na dobie obecnej 
kończąc. Brałem tu przede wszystkim pod uwagę fakt, 
że dziecko XXI wieku różni się znacznie w swych 
pojęciach i gustach od dzieci będących adresatami 
braci Grimm, również znaczna większość późniejszych 
zbiorów zieje nudą, nie pobudza do myślenia, nie bawi 
dzisiejszego odbiorcy mimo przepełniających je 
smoków i królowych, diabłów, olbrzymów i karzełków. 
Starłem się więc przytoczyć baśnie przynoszące jakiś 
interesujący przekaz myślowy, baśnie, które, 
przyjmując jak najbardziej fantastyczne założenia, 
opierają się na nich w sposób sensowny, a także 
baśnie mówiące o postaciach, które powinny 
towarzyszyć dziecku i pozostać z nim przez całe 
życie.”                                                                 

                                                                                                                       Władysław Kopaliński 

 



 
35 maja albo Jak Konrad pojechał konno do mórz 
południowych / Erich Kästner ; przeło żyła 
Stefania Baczy ńska ; ilustrowała Joanna Rusinek. 
- [Warszawa] : Wydawnictwo Jung-off-ska, 
copyright 2018.  
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Zwariowana trójka – stryj Rabarbar, jego bratanek 
Konrad oraz gadający koń na wrotkach Negro 
Kaballo – zabierają nas w pełną humoru podróż 
przez krainę wyobraźni, gdzie wszystko jest 
wywrócone do góry nogami i wystrzelone w kosmos. 
Jeśli do tej pory nigdy nie odwiedziliście krainy 
Pasibrzuchów, Świata na Opak, w którym dorosłymi 
rządzą dzieci albo najnowocześniejszego miasta 
świata Elektropolis, gdzie pracują już tylko maszyny, 
to jedyna okazją, żeby się tam wybrać. A na deser – 
ucieczka przed wielorybem i przepyszny mus ze 
ślimaków. Smacznego!  
Książka z audiobookiem. Czyta Piotr Fronczewski. 
 
 

 
 
    

     
8 bajek / Marek Walis ; z ilustracjami Autora. - 
Brzezia Ł ąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 
2017.  
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Integralną częścią ludzkiego życia jest sen. Człowiek 
pozbawiony snu umiera. Zwierzę, któremu usunięto 
ośrodek snu, ginie. Sen ma funkcje lecznicze nie 
tylko dla ciała, ale także dla duszy. Bajka pełni jego 
funkcje za dnia, jest swoistym snem na jawie. 
Pozwala nam uporządkować i odreagować 
wydarzenia obecne i te z przeszłości. Jest 
antidepressivum dla mózgu i balsamem dla duszy. 
Ułatwia nam, jeżeli nawet nie zaakceptować 
rzeczywistość, to się z nią w pewnym stopniu 
pogodzić i żyć dalej. Łagodzi ból serca. 
Społeczeństwa bez bajek przeminą, cywilizacje 
odejdą w zapomnienie. Bajko, bądź pozdrowiona! 
Pozwól się napisać. 
 
 
 

 
 
 
 



 

A królik słuchał / Cori Doerrfeld ; przekład Zofia 
Raczek. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania - 
Grupa Wydawnicza Relacja sp. z o.o., copyright 
2018.  
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Mały Taylor w skupieniu bawi się klockami. Kiedy 
budowla się rozpada, chłopiec nie bardzo wie, jak 
ma na to zareagować. Zaraz nadbiega jednak całe 
mnóstwo doradców, którzy wiedzą lepiej, czego 
Taylor chce i potrzebuje… Prosta opowieść o tym, 
jak ważne jest zrozumienie własnych uczuć i 
potrzeb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ach, jak cudowna jest Panama : opowie ść o tym, 
jak Mi ś z Tygryskiem w ędrowali do Panamy / 
Janosch ; przeło żyła Emilia Bielicka. - Wydanie 4. 
- Kraków : Znak Emotikon - Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, 2018.  
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"Kto ma przyjaciela, może się niczego nie bać!" Miś i 
Tygrysek są przyjaciółmi. I niczego się nie boją, bo 
razem są silni - jak niedźwiedź i jak tygrys. Żyją sobie 
miło w przytulnym domku nad rzeczką. Pewnego 
dnia jednak wyruszają na poszukiwanie Panamy, 
kraju ich marzeń. Po drodze przeżywają wiele 
fantastycznych przygód. Ale gdzie leży Panama? 
Stary Lis, Krowa i Myszka nigdy o niej nie słyszeli; 
dopiero Wrona daje przyjaciołom wskazówkę, gdzie 
jej szukać. Na koniec znajdują to, czego szukali. Ta 
ładna, pełna ciepła opowieść dla dzieci ilustrowana 
jest kolorowymi rysunkami autora. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Afryka Kazika / Łukasz Wierzbicki ; il. Marcin 
Leśniak, Marcin Ćwikła, Krzysztof Rusinek ; rys. 
Beata Kulesza-Damaziak. - Wydanie 2 zmienione i 
rozszerzone. - Warszawa : Wydawnictwo Bis, 
2018.  
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Opowiadania dla dzieci napisane na podstawie 
reportaży Kazimierza Nowaka, który w latach 
trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę na 
rowerze. Barwne spotkania z mieszkańcami Afryki, 
mrożące krew w żyłach, a niekiedy zabawne 
przygody, które zdarzyły się naprawdę, pozwolą 
poznać młodemu czytelnikowi tego niezwykłego 
podróżnika.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Aksamitny Królik czyli Jak zabawki staj ą się 
Prawdziwe / Margery Williams ; przekład Barbara 
Grabowska ; współpraca Dorota Koman ; 
ilustracje William Nicholson. - Warszawa : 
Prószy ński i S-ka - Prószy ński Media, 2017.  
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Jedna z najważniejszych książek światowej literatury 
dla dzieci w kanonicznym wydaniu z ilustracjami 
mistrza Williama Nicholsona. Jest to opowieść o 
przyjaźni Chłopca z Królikiem, która odpowiada na 
pytanie: JAK ZABAWKI STAJĄ SIĘ PRAWDZIWE. 
To także piękna historia o miłości aż po sypiące się 
ze starości trociny – bo „skoro jesteś Prawdziwy, to w 
oczach tego, kto cię kocha, nie możesz być brzydki. 
Brzydkim mogą cię nazwać tylko ci, którzy niczego 
nie pojmują, którzy nie rozumieją, jak to pięknie być 
„Prawdziwym”. To również głęboka refleksja o 
życiu… po życiu. Od magicznego wyobrażenia 
Wróżki z dziecięcego pokoju, która przenosi Królika 
do lepszego świata, po wiarę w przetrwanie dzięki 
pamięci tego, kto naprawdę cię kochał.  

 
 
 
 



 
 
Anatol i przyjaciele / Beata Ostrowicka ; 
ilustrował Piotr Rychel. - Wydanie 3. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2016.  
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Pluszowy zając Anatol, sympatyczny dinozaur Plotek 
i malutka Ola zamieszkali razem. Wspólnie 
rozwiązują codzienne problemy, bawią się, 
zapraszają do domku kolegów, wyruszają na 
wyprawy po parku. Są prawdziwymi przyjaciółmi, 
takimi na dobre i na złe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ani słowa o Zosi! / Zuzanna Orli ńska. - Wydanie 
3. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2017.  
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Tosia zabiera się z mamą i jej denerwującą 
koleżanką w podróż służbową. Początkowo zieje 
nudą, ale potem... Dziewczyna przeżywa miłosne 
zauroczenie i wpada na trop tajemniczej historii 
rodzinnej. Jednocześnie stara się zapobiec 
romansowi matki, która chyba nie jest z tego 
zadowolona. Niestety – dobre chęci Tosi 
doprowadzają do tego, że zakneblowana i związana 
siedzi w jakiejś ruderze, w dodatku z chłopakiem, z 
którym nie chce mieć nic wspólnego. Powiało grozą? 
To dlaczego zamiast gryźć palce ze zdenerwowania, 
czytelnik Ani słowa o Zosi tarza się ze śmiechu? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Asiunia / Joanna Papuzi ńska ; ilustracje Maciej 
Szymanowicz. - Wydanie 11. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2018.  
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Historia małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuż 
po jej piątych urodzinach, gdy pewnej nocy znikła 
mama i cały dom. Trzeba było iść spać do cudzego 
domu, gdzie zamiast mamy była obca pani, obce 
meble i trzeba było pić mleko z cudzego kubeczka, 
zamiast z tego co zawsze. Asiunia bardzo uważnie 
obserwuje świat i stara się jak najwięcej zrozumieć, 
choć przecież dla tak małej dziewczynki jest to 
strasznie trudne. 
Wzruszająca literatura faktu dla najmłodszych 
wydana w koedycji z Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Baba Blaga / Joanna Wachowiak ; ilustracje 
Nikola Kucharska. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2016.  
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Jakie to uczucie obudzić się w chacie czarownicy? 
papuga żako Szarlota mogłaby wam o tym 
opowiedzieć! Ale zaraz, zaraz… Czy Żelka, z 
odkurzaczem zamiast miotły, naprawdę umie rzucać 
uroki, a jej pokój w kolorach tęczy sprzyja uprawianiu 
magii? Kot Czarek upiera się, że Żelka jest 
prawdziwą czarownicą, zbiera nawet dowody i… 
powoli przekonuje papugę. Bo powiedzcie sami, czy 
ktoś, kto tak pięknie pomaga innym, jest życzliwy i 
pozytywnie nastawiony do świata, nie używa 
przypadkiem czarodziejskiej różdżki?  

  

 
 
 

 
 
 
 



 
Bahar znaczy wiosna / Agnieszka Ay şen Kaim ; il. 
Nežka Šatkov. - Warszawa : Wydawnictwo 
Poławiacze Pereł, cop. 2015.      
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Bahar przychodzi na świat w Stambule, mieście 
rozpiętym pomiędzy Europą i Azją. Życie Bahar jest 
drogą, ale też mostem pomiędzy Turcją, rządzoną 
przez sułtana, a Polską (Lechistanem), którą włada 
król. Kobietą i metaforą. Autorka umiejętnie układa 
mozaikę z baśniowych motywów literackich i źródeł 
historycznych. 
Książka o przekraczaniu granic, zarówno 
geograficznych, jak i społecznych a przede 
wszystkim o podążaniu drogą własnych talentów i 
marzeń. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bajdy Bajbary / Katarzyna Ryrych ; [ilustracje 
Małgorzata Wysocka]. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2018.      
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Mam na imię Barbara, ale wszyscy w szkole 
nazywają mnie Bajbarą i to nie dlatego, że piszę 
bajki, ale dlatego, że notorycznie kłamię. Kłamstwo to 
jedyne, co mi naprawdę wychodzi... – tak pisze o 
sobie Barbara w swoim sekretniku. Zapisuje w nim 
wszystkie swoje kłamstwa, bo już się w nich gubi. 
Kłamie jak z nut i nie widzi w tym nic złego. Do czasu 
aż poznaje Maćka i na własnej skórze odczuwa, że 
kłamstwo ma krótkie nogi... 
Jak długo jednak można żyć w kłamstwie? Co się 
stanie, gdy wszystkie kłamstwa Bajbary wyjdą na 
jaw? 
 
 
 
 

 
 
 



 
Bajeczki... nie tylko dla Majeczki : m ądre bajki z 
dobr ą puent ą / Dorota Ko ściukiewicz-
Markowska ; il. Maja Markowska. - Szczecin : 
Wydawnictwo Movart Paweł Markowski, 2016.  
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Oto piętnaście wyjątkowych historii ilustrowanych 
kolorowymi rysunkami radosnej sześciolatki 
poruszających wiele trudnych zagadnień 
związanych z przezwyciężaniem negatywnych 
emocji, poszukiwaniem własnej indywidualności i 
dochodzeniem do psychicznej równowagi. To 
historie wychodzące poza tradycyjną strefę 
komfortu, a nawet bezpiecznego przekraczania 
ustanowionych od zawsze granic. Ich młodzi 
bohaterowie, dzięki odwadze myślenia i 
wewnętrznej sile przezwyciężają ograniczenia, 
odkrywają potęgę komunikacji, uczą się wiary w 
siebie i we własne możliwości. Poznają wartość 
przyjaźni i pozytywne aspekty komunikacji, a także 
odkrywają, że w każdym człowieku tkwi ukryte   

                                                                        dobro, które wystarczy dostrzec. 
 
 
 
 
 
 

 
Bajki dla młodszych i starszych / Zbigniew 
Sobolewski ; [ilustracje Ola Makowska]. - Kielce 
: Wydawnictwo Jedno ść, copyright 2018.  
 
w 61439 
 
Oto przyjazny dzieciom zbiór bajek, które w prosty 
sposób przekazują, co w życiu jest naprawdę 
ważne, i ukazują różnicę między dobrem a złem.  
To mądre opowieści, w których drzemią przesłania 
na całe życie. Pobudzanie wyobraźni i poruszanie 
małych serc dobrymi przykładami to doskonała 
metoda kształtowania dziecięcego charakteru. 
Kolorowe ilustracje dodatkowo zachęcają do 
przeczytania tej pięknej książki. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bajki dla pokole ń. - Bełchatów : P.H.W. Fenix, 
[2018].    
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Istnieją utwory, które, choć liczą już setki lat, wciąż 
wybrzmiewają uniwersalnymi treściami. Takie są 
właśnie bajki. To one umilały dzieciństwo naszym 
dziadkom, rozweselały wieczory wielu rodzicom, 
również dla nas były ulubioną dobranocką. Dziś to 
my czytamy bajki pociechom, by zagwarantować im 
pełne magii dziecięce lata oraz odbyć z nimi lekcję 
wrażliwości, uczuciowości i odwagi. Spraw 
najmłodszym radość, jaką sam miałeś przed laty i 
przekaż im tradycyjne wartości. Pamiętaj, dobre 
rzeczy nie zmieniają się od pokoleń. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bajki Ezopa / wybrał i opracował Ji ří Žáček, 
ilustrował Adolf Born ; tłumaczył ze słowackiego 
Antoni Kroh. - Pozna ń : Media Rodzina, copyright 
2017.  
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Dawno temu, w starożytnej Grecji, niewolnik Ezop 
wymyśla opowieści tak dowcipne, że po dziś dzień 
zaczytują się w nich dzieci i dorośli. Zaraz… ale to 
przecież nie bajka! Zwierzęta, rośliny i przedmioty, 
którym Ezop z talentem nadał ludzkie przywary, 
rzeczywiście przez wieki bawiły i uczyły niezliczone 
pokolenia Europejczyków. Co spotyka tego, kto dołki 
kopie pod innymi? Dlaczego to uczciwością zachodzi 
się najdalej? W jaki sposób cierpliwe Słońce zdziała 
więcej niż gwałtowny Wiatr Północny? Uniwersalna i 
mądra lektura – pozycja zdecydowanie obowiązkowa 
nie tylko dla dzieci. Czytelników na pewno ucieszy 
fakt, że edycja zawiera piękne ilustracje Adolfa Borna 
– wielokrotnie nagradzanego czeskiego artysty, 
znanego między innymi z „Baśni braci Grimm”. 
 

 
 



 
Baltazar wraca do domu / Katarzyna Wasilkowska 
; ilustracje Marta Kurczewska. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2017.  
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We wsi pod lasem w pięknych i zadbanych domach 
mieszkają porządni mieszkańcy. Życie dorosłych 
toczy się tam od plotki do plotki, powoli i spokojnie. 
No, może dzieciom trochę się nudzi. Do czasu. 
Niezapowiedziany przez nikogo, nie wiadomo skąd i 
po co, do opuszczonej chatki w środku lasu 
wprowadza się dziwny jegomość, nijak nie pasujący 
do wiejskiej społeczności. Tadziulek i Stasinek są 
znudzonymi, ale bardzo pomysłowymi koziołkami. 
Dla nich tajemniczy przybysz w lesie i zjeżeni 
mieszkańcy we wsi to zapowiedź utęsknionej 
rozrywki, gdyż wiadomo, że nuda, plotka i tajemnica 
to mieszanka prawdziwie wybuchowa. Opowieść o 
tym, że inne nie znaczy złe, i o tym, że kłamstwo, 
nawet na czterech szybkich nóżkach, nie zajdzie 
daleko.  
 

 
 
 
 
 

Będę biegać / Anna Onichimowska ; il. Ela 
Poklewska-Koziełło. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2017.      
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A jak to jest w szpitalu? 
– Ja powiem! Bo ja tam byłem! A teraz znów mogę 
biegać! 
Tak, Maciek opowie Wam o tym spokojnie, szczerze i 
wprost. O tym, jak szybko płyną w szpitalu dni, bo po 
badaniach Maciek dużo się bawi, poznaje inne 
dzieci, nowych wujków i ciocie w różowych 
fartuchach. A przy okazji przekonuje się, że żadna 
dolegliwość nie jest taka straszna, o ile ma się wokół 
siebie życzliwych przyjaciół. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 Biuro detektywistyczne Dziurka od klucza / 
Renata Pi ątkowska ; zilustrowała Joanna Kłos. - 
Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2018.  
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Dzieci od zawsze uwielbiają zagadki. Niestraszny im 
dreszczyk emocji i ciarki na plecach. Takich właśnie 
wrażeń dostarcza czytelnikom Biuro 
detektywistyczne Dziurka od klucza. Nawet odporni 
na uroki literatury, kiedy zaczynają czytać tę książkę, 
nie mogą się oderwać. Muszą się przecież 
dowiedzieć, jak skończy się kolejne śledztwo! 
Czytają więc z wypiekami na twarzy, analizują, łączą 
fakty, wyciągają wnioski i świetnie się przy tym 
bawią. Wiadomo, w przypadku tej autorki, o nudzie 
nie może być mowy! Zresztą przekonajcie się sami. 
Czas przyłożyć oko do dziurki od klucza i zerknąć, co 
ciekawego dzieje się po drugiej stronie. 
 
 
 
 

 
 
 
    
 

Bramkarka i morze : burze w Zatoce P ękatej 
Matyldy / Maria Parr ; ilustrowała Heleen Brulot ; 
z języka norweskiego przeło żyła Aneta W. 
Haldorsen. - Warszawa : Wydawnictwo Dwie 
Siostry, 2018.      
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Dowcipna i wzruszająca powieść o prawdziwej 
przyjaźni. Lena i Kręciołek mają 12 lat i nadal się 
przyjaźnią. Ale kiedy ma się dwanaście lat, nic już nie 
jest takie proste. Nad karierą bramkarską Leny 
zbierają się czarne chmury. Nowemu trenerowi 
drużyny piłkarskiej nie podoba się dziewczyna w 
chłopięcym zespole. Wszystkie budowane przez 
przyjaciół tratwy toną, morze wyrzuca z powrotem na 
brzeg każdą wysłaną przez nich w butelce 
wiadomość. A kiedy Kręciołek po raz pierwszy się 
zakocha, ich przyjaźń zostanie wystawiona na próbę. 
To nie będzie łatwy rok. Ale Kręciołek i Lena nie 
należą do tych, którzy łatwo się poddają. 
 
 

 
 
 
 



 
Bursztynowy szlak / Gra żyna Bąkiewicz ; [il. Ewa 
Bieniak-Haremska]. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2017.  
 
w 61447 
 
Szlak Bursztynowy to starożytna droga handlowa, 
łącząca kraje śródziemnomorskie z Bałtykiem. 
Bałtycki bursztyn znany był italskim Etruskom już w 
początkach ostatniego tysiąclecia przed naszą erą, 
ale handel tym „złotem północy” rozwinęli Celtowie, a 
z początkiem naszej ery Rzymianie. Najpiękniejsze 
bursztyny sprowadzano z kraju Lugiów i Wenedów 
leżącego nad Bałtykiem. Były to tereny obecnej 
Polski. Jedna z pierwszych rzymskich wypraw odbyła 
się na życzenie cesarza Nerona, który zażądał, by 
przywieziono mu bursztynowy skarb. Wysłanym 
podróżnikom udało się dotrzeć nad Bałtyk i 
sprowadzić duże ilości drogocennego surowca. Od 
tej pory trakty prowadzące na północ zapełniły się 
wozami. Nasi przodkowie wymieniali bursztyn na 
wyroby z żelaza, przedmioty codziennego użytku i 
broń. 

 
 
 
 
 

Chłopiec z Lampedusy / Rafał Witek ; [ilustracje 
Joanna Rusinek]. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2016.  
 
w 61449 
 
Ta opowieść jest wymyślona. Ale chłopiec podobny 
do jej bohatera istnieje naprawdę. W lutym 2015 roku 
– razem z innymi uciekinierami z Erytrei – Tandżin 
dotarł na włoską wyspę Lampedusę. Miał wtedy 
jedenaście lat. Gdy dziennikarze zapytali Tandżina o 
rodzinę, chłopiec odparł: „No mama. No papa. All 
alone”. Te słowa sprawiły, że nie mogłem przestać o 
Tandżinie myśleć. I stworzyłem tę historię. Trochę 
dla niego, a trochę dla wszystkich dzieci w podobnej 
sytuacji – zmuszonych do opuszczenia swoich 
krajów, narażonych na trudy tułaczki, samotnie 
przemierzających świat w poszukiwaniu 
bezpiecznego domu.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Czacha si ę buntuje / Joanna Jagiełło ; 
zilustrowała Marta Krzywicka. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2018.  
 
w 61454 
 
Pamiętacie Amelię z "Pamiętnika Czachy"? Jest już 
czwartoklasistką, i to zbuntowaną. Reaktywuje z 
koleżankami klub bunt, który staje do walki z... 
dyrektorką szkoły. Uczy się odpowiedzialności, 
opiekując się wymarzonym psem. Uczy się 
elastyczności - do malutkiego mieszkanka, w którym 
mieszkały dotąd z mamą i siostrą, wprowadza się 
Paco - chłopak mamy. W swoim pamiętniku opisuje, 
jak piekła 100 babeczek na szkolne wybory, uczyła 
się jogi pod okiem swojego dziadka i zarabiała kasę 
na świąteczne prezenty, co skończyło się porządną 
awanturą i gorzką pokutą... Czacha to równa 
dziewczyna. Jej przygody i spostrzeżenia z 
pewnością zainteresują zarówno dziewczyny, jak i 
chłopaków, wszak któż lepiej zrozumie nastolatka niż 
inny nastolatek? 
 

 
 
 
   
      
 
 

Czarodzieje mog ą wszystko : traktat o świecie 
czarów : ...by przenosi ć cudowny świat naszych 
marzeń do rzeczywisto ści... / Dariusz Chwiejczak 
; ilustrował Dariusz Twardoch. - Wydanie 2, 
dodruk. - Łód ź : Galaktyka, 2017.  
 
w 61458 
 
Kilka słów od autora: "Czarodzieje" to książka 
niezwykła. Napisałem ją, by służyła jako przewodnik 
do szczęśliwego życia dla moich dzieci. Zawarłem w 
niej wszystkie znane mi czarodziejskie przepisy na 
spełnianie marzeń. Jest to historia nastolatki, która 
dzięki pozytywnym myślom i konsekwentnej pracy, 
będąc zwykłym dzieckiem stała się czrodziejem. Jest 
to opowieść o kształtowaniu charakteru, odwadze 
podejmowania decyzji i konsekwencji w ich realizacji. 
Wydana jest z wielką starannością: w sztywnej 
oprawie, na kremowym papierze, który jest zawsze 
ciepły. Krój pisma i układ stron sprawiają, że czyta 
się ją bardzo lekko. Bajeczne ilustracje Darka 
Twardocha nadały jej nowy wymiar artystyczny. 
 
 

 



 
Czy wojna jest dla dziewczyn? / Paweł 
Beręsewicz ; ilustracje Olga Reszelska. - Wydanie 
6. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2017.  
 
w 61460 
 
Historia małej Elki, którą pewnego dnia zaskoczyła II 
wojna światowa i bardzo popsuła jej dzieciństwo. 
Piaskowe kulki zamieniły się w groźne bomby, tatę 
wezwały ważne sprawy i w ogóle nie chciały 
wypuścić, a mama-lekarka to już naprawdę prawie 
nie mogła wyjść z pracy. Elka uczy się uważać na 
słowa. Radzić sobie, nie beczeć. I nawet robić 
opatrunki! I dochowywać najprzeogromniejszych 
tajemnic! A przecież jest tylko małą dziewczynką i nie 
powinna dźwigać tak wielkich ciężarów.  
Wzruszająca literatura faktu dla najmłodszych 
wydana w koedycji z Muzeum Powstania 
Warszawskiego.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dentysta w paszczy krokodyla i inne historie z 
Doliny Bagiennej Trawy / Paweł Wakuła ; 
[ilustracje Paweł Wakuła]. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2016.  
 
w 61462 
 
Dużo pytań zaprząta małe główki szczurka Ogryzka i 
skrzata Maurycego w pasjonujących historiach 
opisanych przez Pawła Wakułę. Leśni detektywi 
rozwiązują zagadki i tajemnice, jakie skrywa Dolina 
Bagiennej Trawy i lasy wokół leśniczówki Klechdy. A 
Fryderyk Piątek – najbardziej znany leśniczy w 
Polsce – czasem im w tej detektywistycznej pracy 
pomaga. Zaczytajcie się bez reszty. I nie bójcie się 
dentysty, skoro nawet krokodyl bez strachu otwiera 
przed nim paszczę! Leśnicy 
 
 
 
 
 
 

 



 

Do trzech odlicz! : zabawy matematyczne / 
Grzegorz Kasdepke ; ilustracje Beata Zd ęba. - 
Wydanie 5. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 
2017.  

w 61571 

Ile to jest: pięć razy pięć? Kalkulator, Komputer i 
Liczydło - do boju! Chcesz wiedzieć, kto wygra? A 
może wolisz poszukać buta, który zgubiła Stonoga? 
Albo upiec chrupiące trójkąciki i pomóc Linijce w 
walce z kompleksami? Zabawne opowiastki 
matematyczne przeniosą najmłodsze dzieci w 
dorosły, fascynujący świat matematyki. Znajdziesz 
tutaj zagadki, łamigłówki, dowcipne opowiadania z 
przyrządami matematycznymi w roli głównej, gry i 
zabawy, a nawet przepisy kulinarne!  

 

 
 

 
  
 
 
 
  
      

Duch starej kamienicy / Anna Onichimowska ; 
zilustrowała Anna Wielbut. - Wydanie 16., 
pierwsze w tej edycji. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2018.  
 
w 61464 
 
Opowieść o duchu zamieszkującym strych starej 
kamienicy. Jego powołaniem miało być straszenie, 
lecz miękkie serce i okoliczności spowodowały, że 
stał się duchem opiekuńczym kamienicy i wszystkich 
jej mieszkańców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Dwoje ludzi / tekst i il. Iwona Chmielewska. - 
Poznań : Media Rodzina, cop. 2014.  

w 61573 

„Gdy dwoje ludzi żyje razem, to jest im łatwiej, bo są 
razem, i jest im trudniej, bo są razem” – tak zaczyna 
się autorska książka Iwony Chmielewskiej. Książka, 
którą od lat delektują się zagraniczni wielbiciele 
autorki, i której wydanie w Polsce było od dawna 
wyczekiwane. To typowy picturebook, w którym za 
pomocą prostych metafor opisane są i pokazane 
zależności w związkach. Dla dzieci i dla dorosłych. 
Do podarowania w dniu ślubu, w rocznicę związku, 
do refleksji po rozstaniu… 

  
 
 
 
 
 

 
  
      
 
 
 
 
 

 Dzieci z wyspy Saltkråkan / Astrid Lindgren ; 
przeło żyła Maria Olsza ńska ; ilustrowała Ilon 
Wikland. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza 
Ksi ęgarnia", 2018.  
 
w 61465 
 
Na wyspie Saltkråkan nie można się nudzić! 
Przekonuje się o tym rodzina Melkersonów, kiedy po 
raz pierwszy przyjeżdża tam na wakacje. 
Roztargniony ojciec i czwórka zwariowanych 
dzieciaków nie tylko zyskają wspaniałych przyjaciół, 
lecz także przeżyją mnóstwo przygód. Zarówno 
zabawnych, jak i czasem bardzo niebezpiecznych... 
Ale spryt i poczucie humoru pozwolą im wyjść z 
każdej opresji bez szwanku. Ta dowcipna, 
wzruszająca i pełna ciepła opowieść o pięknej 
wyspie, serdecznych ludziach i niesfornych 
zwierzętach jest wspaniałą lekturą nie tylko na 
wakacje. 
 
 
 

 



 
   

Elf i dom demonów / Marcin Pałasz ; rysunki 
Kasia Kołodziej. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 
2018.      
 
w 61468 

Elf to pies, którego pokochała cała Polska. W 
każdym tomie swoich przygód pies wraz ze Swoimi 
natykają się w kryminalno-detektywistyczną zagadkę 
i otwierają śledztwo. Tym razem zaprzyjaźniona 
bibliotekarka zadzwoni do nich w sprawie swojego 
nawiedzonego domu. Szukając racjonalnego 
wyjaśnienia, Duży i reszta z przerażeniem 
stwierdzają, że to nie jest dowcip, ani zwykły duch… 
W domu niewątpliwie znajduje się groźny demon. 
Doppelgänger wystraszy wszystkich, nawet 
dzielnego Elfa, a kolejne zjawiska są coraz 
straszniejsze. Jedynym ratunkiem jest wezwanie 
pomocy – światowej sławy medium. Tylko czy to 
pomoże, i czy Elf ze Swoimi nareszcie będą mogli 
pojechać na długo wyczekiwany urlop? 

 
 
 
 
 
 
 

      
Eliksir przygód / Beata Ostrowicka. - Wydanie 7., 
szóste w tej edycji. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2018.  
 
w 61469 

Młodzi bohaterowie spotykają w ruinach zamku nową 
koleżankę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, 
ale dziewczynka ta urodziła się w... XVII wieku i 
dziwnym zrządzeniem losu przeniosła się w nasze 
czasy. Poznaje współczesny świat, poznaje nowych 
przyjaciół, przeżywa wiele fantastycznych przygód, a 
w ślad za nią przez wieki podąża tajemniczy człowiek 
z blizną...  

  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 Elmer i Wilbur / David McKee ; tłumaczenie Maria 
Szarf. - Pozna ń : Papilon - Publicat S.A., 2018.  
 
w 61470 

Książeczka o przygodach Elmera, słonia w kratkę, 
ulubieńca wszystkich przedszkolaków. Seria książek 
z Elmerem prostymi środkami chwali subtelność, 
inteligencję i wyrozumiałaość. I przede wszystkim 
bawi dzieci. W tym tomiku: Elmer oczekuje wizyty 
swojego kuzyna brzuchomówcy, Wilbura. Nikt w 
dżungli nie spodziewa się, że Wilbur spłata im 
takiego figla... Najwidoczniej w rodzinie Elmera 
humor przekazywany jest w genach. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Elmer na szczudłach / David McKee ; tłumaczenie 
Maria Szarf. - Pozna ń : Papilon - Publicat S.A., 
copyright 2018.      
 
w 61471 
 
Elmer - słoń w kratkę - ulubieniec przedszkolaków na 
całym świecie. Światowy bestseller, klasyka literatury 
dziecięcej już w Polsce! Razem z Elmerem dziecko 
odkrywa swoje indywidualne talenty, uczy się 
tolerancji i otwartości, buduje poczucie własnej 
wartości i przekonuje się, że warto poznawać świat i 
zdobywać przyjaciół. W tym tomiku: Myśliwi, 
podążający tropem słoni, mącą spokój przyjaciół 
Elmera. Słoń w kratkę wpada na pomysł, jak ich 
przechytrzyć. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z 
planem?  

  

 
 
 

 



      
Filip, Pusia i nowy przyjaciel / El żbieta Zubrzycka 
; ilustracje Klara Wincenty. - Gda ńsk : Gda ńskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.  
 
w 61474 
 
Filip, Pusia i nowy przyjaciel to trzecia już książka z 
serii, napisana w odpowiedzi na liczne prośby małych 
i dorosłych czytelników o kontynuację przygód 
zajączka i młodej łabędzicy. Lato się kończy, ptaki 
odlatują i nadchodzi piękna jesień… a zarazem okres 
groźnych polowań. Las staje się niebezpieczny, a 
życie zajączka jest zagrożone. Czy jego skrzydlata 
przyjaciółka będzie wiedziała, jak mu pomóc? 
Pojawia się jeszcze ktoś gotów ratować zajączka, 
ktoś, po kim nikt by się tego nie spodziewał... Nowy 
przyjaciel, a wraz z nim – zaskakujące zdarzenia i 
przygody. Filip, Pusia i nowy przyjaciel to pełna 
ciepła opowieść o przyjaźni, poświęceniu i wierności 
uczy dzieci, na czym polega współpraca, co to jest 
równość, skąd bierze się złość i wzajemny szacunek.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fisiowanie / Barbara Stenka ; ilustracje 
Bernadetta Cału żyńska. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2017.  

w 61475 

Fisiowanie – znaczy tyle, co wygłupianie się, 
wariowanie. Fisiowanie jest bardzo twórcze, a 
przodują w nim dzieci. Szczególnie sześcioletnia 
Marylka! Ona potrafi zmienić każdą codzienną 
sytuację w niespodziankę i niezwykły przypadek. To 
nie zawsze podoba się dorosłym, ale cóż – dzieci z 
zerówki po prostu przypominają im, jacy sami 
dawniej byli. Proszę, oto przygody Marylki, jej brata – 
Miłosza, kota – Balona i… pewnego psa bez 
sierści… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Cykl : IRENA    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Getto / scenariusz Jean-David Morvan, Séverine Tréf ouël, rysunki David Evrard ; kolor 
Walter ; [tłumaczenie Małgorzata Fangrat]. - Warsza wa : Timof Comics, 2017.  
 
w 61481 
 
Warszawa / scenariusz Jean-David Morvan, Séverine T réfouël, rysunek David Evrard ; 
kolor Walter ; [tłumaczenie Małgorzata Fangrat]. - Warszawa : Timof Comics, 2018.   
 
w 61482 
 
Jest to historia zwykłej kobiety, która zrobił coś niezwykłego, w nienormalnych warunkach, 
podczas straszliwego okresu. W 1939 roku wojska nazistowskich Niemiec zaatakowały Polskę. 
W Warszawie, Żydzi z całego miasta zostali zapędzeni do getta - całą dzielnicę otoczono 
murami. Każdy, kto próbuje uciec jest zabijany bez ostrzeżenia; jedynymi, którzy mogą wjechać 
są przedstawiciele wydziału opieki społecznej. Wśród nich jest Irena Sendlerowa, która 
codziennie przywozi jedzenie, leki i wsparcie dla tych, którzy są uwięzieni w tym piekle i cierpią z 
powodu chorób i niedożywienia. Irena jest wzorem odwagi: nie wahali się przeciwstawić 
strażnikom, aby zrobić więcej niż pozwalają okupanci. Punktem zwrotnym jest dzień, gdy na 
łożu śmierci, młoda matka powierza jej życie swego syna. Ten zwrot akcji i następujące po nim 
wydarzenia sprawiają, że Irena angażuje się w ratowanie dzieci z getta. Aby to zrobić, musi być 
gotowa zaryzykować życie. Zmarła w 2008 roku, w 1965 roku uznana za Sprawiedliwą wśród 
Narodów Świata, Irena Sendlerowa, działaczka ruchu odporny, był jedną z bohaterek II wojny 
światowej. Uratowała prawie 2500 żydowskich dzieci z warszawskiego getta. 
...pewnego dnia, czytając artykuł o Irenie Sendlerowej, Jean-David Morvan podjął decyzję, że 
opowie o jej życiu przy pomocy komiksu. Do projektu zaprosił Séverine Tréfouël i Davida 
Evrarda, a kolorami zajął się niezawodny Walter. 
 



 
 

Iwo z Nudolandii / Dorota Suwalska ; zilustrowała 
Marta Krzywicka. - Gda ńsk : Wydawnictwo 
Adamada, 2017.     
 
 w 61483 
 

Dawno, dawno temu było sobie królestwo, które 
słynęło z tego, że właściwie nic się w nim nie działo. 
Wszystko tam było uporządkowane i zaplanowane – 
czyli nudne jak flaki z olejem. A potem pojawiła się 
ziejąca ogniem skrzydlata bestia…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
      
 
 

 
Jadzia / Izabella Kleba ńska ; zilustrował Maciej 
Szymanowicz. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 
2018.  
 
w 61484 
 
Jadzia jest wesołą i żywiołową dziewczynką, której 
fantazja często pakuje ją w kłopoty, ale też pomaga 
przeżyć trudne chwile. A tych przybywa – wybucha II 
wojna światowa, znikają beztroska i poczucie 
bezpieczeństwa. Kiedy w Łodzi zaczyna brakować 
jedzenia, a kolejnych znajomych zatrzymuje gestapo 
– rodzice odsyłają Jadzię do rodziny do Zawichostu. 
Czeka tu na nią nowy dom i wielka samotność. Bo od 
tego momentu nie może nikomu zdradzić, kim 
naprawdę jest. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Jest taka historia : opowie ść o Januszu Korczaku 
/ Beata Ostrowicka ; ilustracje Jola Richter-
Magnuszewska. - Wydanie 5. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2018.  
 
w 61486 
 
Na ulicy Krochmalnej 92 był wielki, biały budynek z 
tablicą „Dom Sierot”. I tam Frania po raz pierwszy 
zobaczyła Panadoktora. Stał przed głównym 
wejściem i czekał na dzieci, żeby się z nimi 
przywitać. Babcia, gdy to opowiada, a lubi tę część, 
mówi: „Pandoktor się do nas uśmiechał. Jak tylko go 
zobaczyłam, to wiedziałam, że Pandoktor to dobry 
człowiek”. I mówi „Pandoktor” tak, jakby to był jeden 
wyraz. Wzruszająca opowieść o wychowankach 
warszawskiego Domu Sierot i o ich ukochanym 
opiekunie, Januszu Korczaku – pedagogu, który 
poświęcił całe życie, broniąc praw dziecka i żądając 
ich równouprawnienia.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Jestem najpi ękniejszy / Mario Ramos ; z j ęzyka 
francuskiego przeło żyła Jadwiga J ędryas. - 
Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 2018.  
 
w 61487 
 
Najbardziej zarozumiały wilk świata powraca, by 
otrzymać kolejną zaskakującą nauczkę. Zabawna i 
błyskotliwa kontynuacja przebojowego „Jestem 
najsilniejszy”. Kto jest najpiękniejszy? Nasz bohater 
wie, jak wydobyć z innych właściwą odpowiedź. A 
przynajmniej tak mu się wydaje… W bajkowym lesie 
Maria Ramosa pewne rzeczy się nie zmieniają: wilk 
wciąż jest komicznie nieznośny, pozory – mylące, a 
autor – błyskotliwy. Ilustracje Autora. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Jestem najsilniejszy / Mario Ramos ; z j ęz. fr. 
przeł. Jadwiga J ędryas. - Warszawa : 
Wydawnictwo Dwie Siostry, 2015.  
 
w 61578 
 
Pierwszy tom nowej serii Wydawnictwa Dwie Siostry: 
krótka, celna i przekomiczna opowieść o pewnym 
siebie wilku, którego spotyka zaskakująca przygoda.  
Co robi wilk macho, gdy chce poprawić sobie humor? 
Chodzi po lesie i zadaje wszystkim jego 
mieszkańcom – począwszy od Czerwonego 
Kapturka, a skończywszy na siedmiu krasnoludkach 
– to samo pytanie: „Kto jest najsilniejszy?”. 
Nikt nie ma odwagi odpowiedzieć inaczej niż: „Ty, 
wilku, ty jesteś najsilniejszy”. Do czasu… 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

Klątwa dziewi ątych urodzin / Marcin Szczygielski 
; rysunki Magda Wosik. - Wydanie 1, dodruk 4. - 
Warszawa : Wydawnictwo Bajka, 2018.      
 
w 61493 

Co robić, gdy wiatr wciąż dmie i huczy? Trąby 
powietrzne porywają ludzi z ulic. W Warszawie 
zostają zamknięte szkoły i lekcje odbywają się przez 
internet. Początkowo Mai się to nawet podoba, ale ile 
można siedzieć w domu? Na dodatek rodzice 
wpadają w manię konstruowania coraz to nowych, 
zadziwiających wynalazków i nie mają dla niej czasu. 
Na szczęście z niespodziewaną wizytą przyjeżdżają 
ciabcia i Monterowa… Na szczęście? Akurat! Wraz z 
nimi zjawia się nie tylko kot, Foksi i tajemniczy 
sakwojaż, ale też bardzo zła nowina – nad Mają 
zawisła klątwa! Aby jej uniknąć, dziewczynka musi do 
dnia swoich dziewiątych urodzin odnaleźć… cegłę, 
która po wojnie przywędrowała do odbudowywanej 
Warszawy aż ze Szczecina. Pomogą w tym zagadki 
skrywane przez… warszawskie legendy. Ech, te 
legendy... Ile w nich prawdy?!  

 



 
 

Klątwa Stra żniczki / Kazu Kibuishi ; [tłumaczenie 
Maria Lengren]. - Warszawa : Planeta Komiksów, 
2017.  
 
w 61423 
 

Kontynuacja epickiej przygody Emily, bohaterskiej 
strażniczki magicznego Amuletu, która zmuszona 
jest przeciwstawić się potędze króla Mrocznych 
Elfów! Czy Emily z przyjaciółmi ma szanse w 
nierównej walce? Czy uda jej się pozyskać nowych 
sojuszników?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      
 
 
 
 

Która to Malala? / Renata Pi ątkowska ; ilustracje 
Maciej Szymanowicz. - Wydanie 4. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2018.  
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Roześmiana, skora do zabawy i śpiewania hitów 
Justina Biebera – właśnie taką Malalę poznajemy. 
Jedyne, co wyróżnia dziewczynę spośród 
przyjaciółek, to to, że nie zasłania twarzy chustą. Ale 
czy to wystarczający powód, by strzelić nastolatce w 
twarz? Szybko okazuje się, że Malala to nie zwykła 
nastolatka, a blogerka, która – opisując sytuację 
dziewcząt w pakistańskim szkolnictwie – naraziła się 
talibom. Wzruszająca opowieść o sile, która drzemie 
w każdym z nas, o tym, że warto walczyć i pomagać 
słabszym. Malala udowodniła, że wystarczy jeden 
odważny człowiek, by zainspirować całe rzesze. 
 
 
 
 
 

 
 



 
Kura co tyła na diecie / Pan Poeta ; ilustracje 
Joanna Młynarczyk. - Warszawa : Prószy ński 
Media, 2017.  
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„Kura, co tyła na diecie” rozpoczyna cykl dowcipnych 
książeczek, które polubią czytelnicy od lat trzech do 
stu trzech. Każda z nich brawurowo i z humorem 
pokazuje jakąś naszą przywarę. „Kura, co tyła na 
diecie” w krzywym zwierciadle przedstawia 
współczesną „modę na szczupłość” 
podporządkowanie życia dietom. Takiej modzie 
ulega nasza bohaterka, ale jako łakomczuch ponosi 
klęskę za klęską. Ta książka uczy i bawi. Kolejne 
pokusy i niby-drakońskie diety („dieta cud: keks i 
miód”) rozśmieszą nie tylko dzieci, ale i mamy i 
ciocie. A morał opowieści (że jesteśmy, jacy 
jesteśmy, a najważniejsze, że się komuś, kto nas 
kocha, podobamy) – skutecznie uczy zarówno 
akceptacji siebie, jak i niezależności w myśleniu.  
 
 

 
 
 
 
  

 
Lato na ulicy Czere śniowej / Rotraut Susanne 
Berner. - Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 
cop. 2012.  
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Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych 
postaci i ujmująco codziennych sytuacji książka 
obrazkowa, w której nie pada ani jedno słowo. Letnia 
wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła 
świat. Nareszcie lato! Czereśnie już dojrzały, dzieci 
biegają boso po trawie, a sprzedawcy lodów mają 
ręce pełne roboty. Na ulicy Czereśniowej jak zawsze 
wiele się dzieje. Dokąd idą ci wszyscy ludzie z 
tajemniczymi pakunkami? Kto odnajdzie zgubione 
pingwiny? Co się stanie, gdy nadejdzie burza? 
Znajdź wszystkich bohaterów i śledź ich przygody na 
kolejnych stronach. 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
Listy w butelce : opowie ść o Irenie Sendlerowej / 
Anna Czerwi ńska-Rydel ; ilustracje Maciej 
Szymanowicz. - Wydanie I. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2018.  
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Pewnego dnia 1941 roku siostra Jolanta zrozumiała, 
że to, co robi dla zamkniętych w getcie przyjaciół, nie 
wystarczy, aby ich ocalić. "Będę pomagać inaczej", 
postanawia i narażając życie swoje i ogromnej siatki 
ludzi, którzy myślą jak ona, codziennie ratuje kilkoro 
dzieci. Lista ich imion, umieszczona w zwykłej 
butelce po mleku, którą Jolanta zakopuje pewnego 
dnia pod jabłonką, liczy ... niemal dwa i pół tysiąca 
dzieci! "Ja tylko próbowałam żyć po ludzku ... To 
przecież nic takiego. Każdy by tak zrobił. Trzeba 
podać rękę tonącemu. Nawet jeśli nie umie pływać, 
zawsze jakoś można pomóc. Nauczył mnie tego 
tatuś ..."  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lutek i ciotka Józefina / Danuta Parlak ; 
ilustracje Jona Jung. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2018.  
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W swojej najnowszej książce dla najmłodszych 
Danuta Parlak zabiera czytelników do sadu. 
Mieszkają tam Lutek i Unka – małe stworzonka 
ogrodowe. On szuka w każdej sytuacji dobrych 
stron, ona wiecznie się dąsa i marudzi. Kiedy w 
ogrodzie zaczyna grasować Wirek Szkaradniaczek, 
mieszkańcy sadu muszą znaleźć wspólny język, 
który pomoże im pokonać wroga. Trzy opowiadania, 
w których autorka opowiada o przyjemnościach i 
trudach życia w społeczności, pokazuje, że stosunek 
do świata jest naszym wyborem i że przyjaźń potrafi 
zdziałać cuda. 

 
 
 

 
 
 



 
Mała encyklopedia domowych potworów / 
Stanislav Marijanovi ć ; przeł. Hanna Baltyn. - 
Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Ksi ęgarnia", 
2016.  
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Długo oczekiwany powrót Domowych Potworów! 
Wszyscy je dobrze znamy, żyją w naszych domach i 
mieszkaniach. Co zrobić, kiedy trudno powstrzymać 
Słowotoczka Niepohamowanego? Jak poradzić 
sobie z Chciwuskiem czającym się przy twoim uchu 
i mruczącym: „To moje”? No i jest jeszcze znane 
Trio Tumiwisistów: Leniuchello, Jutrofutro i 
Narzekader. Te paskudy trzeba jak najszybciej 
przepędzić! Z naszą encyklopedią pod ręką 
będziecie mogli dzielnie się rozprawić z najbardziej 
przerażającymi stworami!  

 
 
 
 
 
 
 
 
    
      

 
 Marudek i Pogodek na wakacjach czyli Jak by ć 
szczęśliwym / El żbieta Zubrzycka ; il. Emilia 
Nyka. - Wyd. 2. - Gda ńsk : Gda ńskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.  
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Dwaj bohaterowie prezentują dwa skrajne podejścia 
do życia: bardzo ostrożne i bardzo odważne. W 
czasie licznych przygód popadają w tarapaty. Na 
własnej skórze doświadczają, że każda postawa ma 
swoje dobre i złe strony. Nie należy bagatelizować 
niebezpieczeństw, ale też nie można ich wymyślać. 
Książka ma na celu nauczenie dziecka zaufania do 
siebie i swoich sądów, dzięki czemu będzie ono 
mniej podatne na niemądry wpływ kolegów i 
koleżanek. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Misja Feniks / Ewa Karwan-Jastrz ębska ; 
zilustrowała Dorota Kobiela. - Łód ź : Akapit 
Press, 2018.  
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Misja Feniks przenosi czytelnika ze współczesnej 
Warszawy do szesnastowiecznej Florencji, w sam 
środek afery, w którą oprócz Julki i Julka uwikłani są 
Medyceusze, pewien dziwny alchemik i podejrzane 
Bractwo Czarnego Kruka. Stawka jest niebagatelna. 
Chodzi o nieśmiertelność. Bezcennej receptury 
zakodowanej w obrazie poszukują wszyscy: włoska 
mafia, Interpol, sztab historyków sztuki, florentczycy 
sprzed pięciuset lat i para współczesnych bohaterów. 
Trwa wyścig z czasem. Akcja powieści rozgrywa się 
równolegle w dwóch światach. Jaką rolę w tym 
wszystkim odgrywa tajemniczy antykwariat z jeszcze 
bardziej tajemniczą osobą jego właściciela? Kto 
odkryje zagadkę obrazu Pracownia alchemika? Czy 
Julka i Julek szczęśliwie zakończą misję? Na te i 
inne pytania odpowiada pierwszy tom serii 
WYJĄTKOWI. 

 
 
 

 
Mój przyjaciel nied źwied ź / Katarzyna 
Minasowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Bajka, 
2018.  
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Tę książkę czyta się szybko. Ogląda długo. A myśli o 
niej jeszcze dłużej. Warto do niej wracać wielokrotnie 
i przeglądać od deski do deski, by poznawać siebie i 
inne dziewczynki / innych chłopców, i próbować 
zrozumieć, co i jak myślą chłopcy / dziewczynki. 
Podobne, w dodatku czytane jedna po drugiej 
opowieści Felki i Felka (książka jest dwustronna, z 
jednej strony mamy Felkę, z drugiej – Felka) skłonią 
do zastanowienia, że jednak – niby podobni – czego 
innego się boją, co innego wydaje im się wstrętne. 

Gdy ją przerasta ogromny plecak, to jego... sprzątanie pokoju.  Możemy czytać tę książkę jako 
opowieść o różnicach między („wcale nie takim różowym”) światem dziewczynki i światem 
chłopca, o ich odmiennym sposobie myślenia i przeżywania oraz nazywania emocji. A jednak – 
mimo pozorów – jest to również historia o tym, że to, co najważniejsze, czyli właśnie emocje, są 
wspólne. Bo przecież strach jest strachem niezależnie od płci i tego, że boimy się czego 
innego... 
 
 
 
 
 



 
Mój wieloryb / Benji Davies ; przeło żyła 
Małgorzata Pietrzyk. - Kraków : Znak Emotikon - 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 
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Chłopiec o imieniu Noi mieszka z tatą nad morzem. 
Pewnego dnia, po gwałtownej burzy, znajduje na 
plaży małego wieloryba. Zabiera go do domu i 
postanawia się nim zaopiekować. Jednak czy wanna 
to na pewno dobry dom dla jego nowego przyjaciela? 
Mój wieloryb to pięknie zilustrowana opowieść o 
dziecięcej potrzebie przyjaźni. Wzruszy każdego 
czytelnika – bez względu na wiek. 
Benji Davies – autor, ilustrator, reżyser animacji. 
Jako dziecko często malował przy kuchennym stole.. 
co kontynuuje w dorosłym życiu.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

      
Najwyższa góra świata / Anna Onichimowska ; 
[ilustracje El żbieta Kidacka]. - Wydanie 9. w 
wydawnictwie Literatura. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2018.  
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"To jest dla tych, małych i trochę większych, którym 
czasem jest smutno i którym nie zawsze układa się 
tak, jak by chcieli. Czyli, myślę sobie, że "Najwyższa 
góra świata" jest dla Was wszystkich. Bo nigdy nie 
jest tak, żeby zawsze, w każdej chwili, wszystko 
układało się dokładnie tak jak trzeba. A jeśli nawet są 
wśród Was tacy szczęśliwcy, to na pewno znacie 
innych, którzy miewają kłopoty. Bo nie chcę Was 
oszukiwać, że można się bez nich obyć. Ale trzeba 
się nauczyć z nimi żyć. I przezwyciężać różne 
smutki: zarówno wielkie, jak i malutkie. Życzę Wam, 
żebyście ich mieli jak najmniej! A jeśli będziecie 
chcieli o nich do mnie napisać, zapraszam. Czasami 
jest dobrze móc coś opowiedzieć komuś, kogo to 
obchodzi. Pozdrawiam Was serdecznie!”  
Anna Onichimowska 
 

 
 
 



 
Niewidzialna Emmie / Terri Libenson ; tł. Anna 
Dobro ń. - Łod ź : Akapit Press, 2017.  
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Historia o dwóch zupełnie różnych dziewczynkach - 
spokojnej, cichej, niemal niewidzialnej Emmie (szkoła 
ją przeraża!) i Katie - otwartej, popularnej, pewnej 
siebie, o której jest głośno w całej szkole. Czy 
potrafisz sobie wyobrazić, że zamieniły się rolami? A 
wszystko przez pewien list, który wpadł w ręce 
osoby, która nigdy nie powinna go przeczytać.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
      
 
 

Niezwykłe wakacje / Beata Ostrowicka. - Wydanie 
7, szóste w tej edycji. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2018.  
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Koniec roku szkolnego już blisko. Wszystko wskazuje 
na to, że lato będzie całkiem zwyczajne. Piątka 
przyjaciół zamierza spędzić wakacje w swoim 
miasteczku. Bohaterowie nieoczekiwanie przeżywają 
niesamowite przygody, odbywają przedziwne 
podróże w czasie i przestrzeni, są świadkami 
niecodziennych wypadków, poznają tajemnice 
sprzed wieków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Noc na ulicy Czere śniowej / Rotraut Susanne 
Berner. - Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 
cop. 2013.  
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Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych 
postaci i ujmująco codziennych sytuacji książka 
obrazkowa, w której nie pada ani jedno słowo. Nocna 
wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła 
świat. Zapada noc. Ludzie i zwierzęta układają się do 
snu. Ale nie wszyscy spędzą tę noc w ciepłym łóżku. 
Niektórzy wybrali się na nocne czytanie do biblioteki. 
Albo na festyn w parku, by podziwiać fajerwerki. Inni 
wolą spacer przy świetle księżyca. A są i tacy, którzy 
ruszają w pościg za włamywaczem. Zobacz, jak 
wiele się dzieje na ulicy Czereśniowej w ciepłą letnią 
noc. Każda strona tej książki to barwna, pełna 
szczegółów i postaci ilustracja przedstawiająca 
fragment miasta. Na kolejnych rozkładówkach 
odnajdujemy tych samych bohaterów w różnych 
miejscach i momentach dnia.  

 
 
 
 
 

Opowiadania z u śmiechem / [ilustracje Iwona 
Cała, Małgorzata Flis, Monika Fr ątczak-Rodak, 
Magdalena Kozieł-Nowak, Aneta Krella-Moch, 
Artur Nowicki, Ewa Poklewska-Koziełło, Agata 
Półtorak, Piotr Rychel, Paweł Wakuła]. - Wydanie 
4. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2016.  
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Specjalnie z myślą o najmłodszych stworzyliśmy 
Opowiadania z uśmiechem – krótkie, ciepłe 
opowiadania, idealne do wyciszenia dziecka przed 
snem, przenoszące je w bezpieczne, magiczne 
krainy. Nasze bajki wzbogacą wyobraźnię dziecka, 
pomogą mu uporać się z ewentualnymi lękami, 
wesprą rozwój jego osobowości. Wywołają także 
uśmiech na jego twarzy – bajki są bowiem najlepszą 
receptą na szczęście. Więc odpręż się, usiądź 
wygodnie, wyrównaj oddech, przytul swoją pociechę 
i… śmiało wkrocz do świata przygody! Opowiadania 
napisali znani i doceniani, uhonorowani mnóstwem 
nagród, najlepsi polscy autorzy. 

 
 
 



 
     
Osiem metrów niespodzianki / Anna 
Onichimowska ; il. Beata Zd ęba. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2014.  
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Do wioski przyszedł olbrzym i położył się na jej 
skraju, pod lasem. Jego przybycie wywołało wielkie 
poruszenie wśród mieszkańców. Dzięki obrotnemu 
burmistrzowi i Facebookowi olbrzym szybko stał się 
sławny, a znany reżyser postanowił nawet zrobić o 
nim film! Jednak sława i flesze nie służą olbrzymowi 
Biedronce, nie cieszy go nawet wylot do Hollywood. 
Woli placki ziemniaczane Pani Placuszek i 
wylegiwanie się pod lasem. Opowiastka o tym, że 
każdy ma swój sposób na szczęśliwe życie.  

 

 
 
 

 
   
      
 
 
 

Pan Samochodzik i Fantomas / Zbigniew 
Nienacki. - Wydanie 2. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2018. 
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Z francuskich zamków nad Loarą giną bezcenne 
płótna mistrzów malarstwa. Złodziej, podający się za 
Fantomasa, kradnie dzieła sztuki i zastępuje je 
doskonałymi falsyfikatami – tak aby kradzież 
zauważono dopiero po pewnym czasie.Baron de 
Saint-Gatien, właściciel Zamku Sześciu Dam, w 
obawie o swoją kolekcję obrazów zaprasza do 
Francji Pana Samochodzika i detektywa Gasparda 
Pigeona, by wspólnymi siłami schwytali sprytnego 
przestępcę. Zaczyna się walka z czasem… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Pan Samochodzik i Wyspa Złoczy ńców / 
Zbigniew Nienacki. - Wydanie 7. - Łód ź : 
"Literatura", 2016.  
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W tym tomie Pan Samochodzik "wchodzi w 
posiadanie" pojazdu wodno-lądowego, którym 
wybiera się na poszukiwanie kosztowności pewnego 
dziedzica. Przy okazji, razem z towarzyszącymi mu 
harcerzami, tropi kłusowników, bandziorów i… kilku 
wczasowiczów, którzy tylko pozornie przyjechali 
odpocząć nad nadwiślańskim brzegiem… 
Pan Tomasz, przedstawiający się czasem jako 
Tomasz Włóczęga, przez przyjaciół nazywany 
Panem Samochodzikiem, przezwisko swoje 
zawdzięczał niezwykłemu wehikułowi, 
odziedziczonemu po wuju-wynalazcy. Samochód ten, 
choć szpetny, „skrzyżowanie czółna z taczką”, jak 
wyrażali się o nim złośliwi – miał niesłychane 
możliwości. Tym pojazdem pan Tomasz wyruszył w 
Polskę, aby rozszyfrować kolejną historyczną 
zagadkę, schwytać złodziei i przemytników. 

 
 
 
 
 

Pan Samochodzik i złota r ękawica / Zbigniew 
Nienacki. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 
2018.  
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Kolejna przygoda Pana Samochodzika znów 
prowadzi go na Mazury. Tym razem postanawia on 
odnaleźć nieznanego ludowego poetę - autora 
pięknego wiersza znalezionego w dzienniku 
pokładowym starego jachtu. W towarzystwie swojej 
załogi detektyw poznaje historię i tajemnice Mazur, 
trafia na plan filmowy, wyjaśnia porwanie pięknej 
aktorki, zapobiega morderstwu i odkrywa legendę o 
złotej rękawicy. A przez cały czas wchodzi mu w 
drogę jego dawny rywal… 
 
 
 
 
 
 
 

  
.   
     



 
 Paryż : pi żamorama / [Frédérique Bertrand, 
Michaël Leblond ; współpraca Frédéric Rey ; 
fotograwiura Cédric Cailhold ; tłumaczenie z 
języka francuskiego Przemysław Szczur]. - 
Warszawa : Wytwórnia, 2015.  
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Paryż Piżamorama to kolejna niezwykła podróż 
chłopca w piżamie w paski. Dziecko zapada w sen, a 
książka ożywa, by przenieść je do pięknego, pełnego 
światła i magii Paryża - miasta, które nigdy nie 
zasypia. W tej książce przypominamy bardzo starą 
technikę animacji "ombro cinema", opartej na iluzji 
optycznej. Dołączona paskowana folia pozwala 
ożywić ilustracje. Aby stworzyć iluzję ruchu, 
wystarczy przyłożyć folię do prążkowanego obrazka i 
bardzo powoli przesuwać ją od jednej krawędzi 
strony do drugiej. 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

 Piratka / Magdalena Kalupa ; [ilustracje 
Magdalena Kalupa]. - Warszawa : Prószy ński i S-
ka - Prószy ński Media, 2018.  
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Pozwólcie sobie przedstawić: Jej królewska mość, 
król piratów, Madlen. Czy piratem zawsze musi być 
niezbyt sympatyczny mężczyzna z brodą, drewnianą 
nogą i papugą na ramieniu? Nie tylko. Madlen jest 
królem piratów i pogromcą morskich potworów. Nie 
boi się byle czego, pokonała złego Siwobrodego i 
przejęła jego tytuł, skarby i statek. W czasie jednej z 
burz bardzo wysoka fala zmywa ją z pokładu, przez 
co załoga zostaje bez swojego kapitana, a Madlen 
czeka wiele przygód. Zamieszka na pokładzie statku 
o dźwięcznej nazwie Rumsztyk, który niegdyś był 

statkiem-widmem, zaprzyjaźni się dwiema syrenami, które wraz rodzicami mieszkają w 
przepięknym i obfitującym w skarby mórz podmorskim pałacu, wejdzie w posiadanie 
sympatycznego szczura, którego nazwie Szkorbut i będzie musiała odgadnąć tajemnicę złego 
smoka oraz odkryć prawdziwe intencje pewnej pani generał. A poza tym, do stu przegniłych 
ślimaków, tę książkę trzeba przeczytać! 
 
 
 
 
  



 
Przygody je ża Szymona / Urszula Sie ńkowska-
Cioch ; [ilustracje Ela Śmietanka]. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2017.  
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W lesie jeża Szymona jesień pachnie liśćmi i 
późnymi jagodami. Piaszczysta droga grzeje łapki, a 
łąka kusi przygodami, ale mama pospiesza – muszą 
zdążyć przed nocą do legowiska. Gospodarz już im 
je uszykował na zimę. Jeszcze tylko kilka słów 
zamienionych z przyjaciółmi z gospodarstwa i czas 
na sen. Tak zaczynają się przygody małego jeżyka w 
lesie. Poznajcie jego życie w rytm czterech pór roku, 
jego nowe miejsca, ciekawych znajomych i przyjaciół 
na całe życie!  
 
 
 
 
 
 
 

   
      
 
 

 
Przysłowia polskie / Grzegorz Strzebo ński. - 
Kraków : Wydawnictwo Greg, 2015.  
 
w 61611 
 
Przysłowia polskie to książka, która odpowie na tak 
często zadawane przez dzieci pytanie: „A co to 
znaczy, że...?”. Wszyscy na co dzień używamy 
popularnych przysłów, a dzieci są nimi zaciekawione 
- chcą wiedzieć, dlaczego tak się mówi i co to 
oznacza. 
Ta wesoła książeczka wyjaśni im to za pomocą 
krótkich, humorystycznych wierszyków, które łatwo 
zrozumieć i łatwo zapamiętać. Z nią każde dziecko 
stanie się mistrzem w używaniu przysłów!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
Sekretnik Matyldy / Anna Czerwi ńska-Rydel ; 
ilustracje Katarzyna Kołodziej. - Wydanie 1. w 
Wydawnictwie Literatura. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2018.      
 
w 61531 
 
 
Matylda czuje, że się zmienia. Dlatego tak bardzo 
pomaga jej sekretnik, w którym może zapisać swoje 
pytania i wątpliwości. Wreszcie ma pełną rodzinę, ale 
wspólne życie pod jednym dachem nie jest łatwe ani 
dla nieufnej mamy, ani dla taty, żyjącego dotąd jak 
wolny ptak, ani dla niej samej. Do tego zaczynają się 
nią interesować koledzy z klasy, a ona sama 
zakochuje się w tajemniczym chłopaku z plaży. 
Matylda przekona się na własnej skórze, że 
dorastanie ma swoje blaski i cienie… Poszukajcie 
odpowiedzi na te pytania razem z Matyldą, wrażliwą i 
ciepłą dziewczyną o duszy artystki, której nie sposób 
nie lubić.  
 
 

 
 
  
    
 

Strażniczka / Kazu Kibuishi ; [tłumaczenie Maria 
Lengren]. - Warszawa : Planeta Komiksów, 2016.  
 
w 61422 
 
Coś dziwnego kryje się za drzwiami do piwnicy... 
Emily, Navin i ich mama chcą zacząć wszystko od 
nowa. Przeprowadzają się do tajemniczej, rodzinnej 
posiadłości. Już pierwszej nocy coś przerażającego 
wślizguje się do ich nowego domu. Mama zostaje 
porwana… nie żartuję... przez mackowatego potwora 
nie z tego świata! Są teraz tak daleko… a zarazem 
tak blisko! Tylko od Emily i jej brata zależy, czy 
zdołają sprowadzić ją z powrotem. Co czeka na nich 
za zapomnianymi drzwiami? Coś dziwnego i 
pięknego, coś, co odmieni ich całe życie.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Śpij, króliczku / Jörg Mühle. - Warszawa : 
Wydawnictwo Dwie Siostry, 2017.  
 
w 61600 

Urocza, prosta książka, która pomoże ułożyć 
dziecko do snu. Jest już późno, króliczek szykuje 
się do snu. Trzeba mu pomóc. Klaśnij w ręce, żeby 
przebrać go w piżamę. Przygotuj poduszkę. Podrap 
króliczka w uszko, pogłaszcz po plecach. Przewróć 
stronę, żeby go przykryć, i daj mu buziaka na 
dobranoc. I pamiętaj, żeby zgasić światło! Pstryk.  

 
 
 

 
 
 
     
     
 
 
 
 

 
Tajemnica człowieka z blizn ą / Paweł 
Beręsewicz ; [il. Olga Reszelska]. - Wyd. 4. - 
Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2017.  
 
w 61601 
 
Każda rodzina ma swoje tajemnice. A już dzieciom 
to niczego się nie mówi. 12-letni Jasiek nie cierpi 
półsłówek i uśmieszków pod nosem – postanawia 
sam dojść prawdy: skąd u mężczyzny, tak blisko z 
nim spokrewnionego, skrywana dotąd pod 
krzaczastą brodą – blizna? Może się pojedynkował? 
Może działał w opozycji? Wyobraźnia podsuwa 
Jaśkowi różne rozwiązania… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
To si ę nie mie ści w głowie / Renata Pi ątkowska 
; zil. Katarzyna Bajerowicz. - Wyd. 4. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2018.  
 
w 61543 

Najnowszy zbiór opowiadań Renaty Piątkowskiej. 
Czy można zaprzyjaźnić się z kozą albo zabrać 
rybę na spacer? Oczywiście, że można. Można też 
zjadać pełne miski dziwnych fioletek i bez strachu 
wsadzać palce wprost do lwich paszcz. Takie (i o 
wiele gorsze) pomysły rodzą się każdego dnia w 
dziecięcych głowach. Nie wierzycie? No to 
przeczytajcie.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
Tutu : opowie ść o śwince, która marzyła o 
rajskiej wyspie / Barbara Gawryluk ; ilustracje Ela  
Śmietanka. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 
2018.  
 
w 61545 
 
Jeśli ma się przyjaciół, to wszystko staje się możliwe. 
Pajda to wesoły osioł. 
Radek to sprytny szczur. Dowoza to koza, niezbyt 
rozgarnięta. Lucek to zarozumiały struś. Leonard to 
odważny legwan. Wszyscy są przyjaciółmi małej 
piegowatej świnki Tutu. Dzięki nim Tutu może 
wyruszyć na poszukiwanie rajskiej Wyspy Świnek. W 
podróży czeka ją wiele niebezpiecznych sytuacji, ale 
Tutu lubi przygody i umie walczyć o swoje marzenia. 
Jak każde dziecko!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
  
 Wierusz i Nikt / Paweł Wakuła ; ilustrował Marek 
Szal. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura ; 
Wieruszów : we współpracy z Miejsko-Gminn ą 
Bibliotek ą Publiczn ą im. W. Reymonta oraz 
Urzędem Miejskim, 2018.  
 
w 61550 

Za panowania młodego króla Władysława 
Jagiellończyka czasy były niespokojne, a granica 
polskiego królestwa wciąż stała w ogniu. Przez rzekę 
Prosnę oddzielającą ziemię wieluńską od Śląska co 
rusz przeprawiały się bandy rozbójników zwanych z 
niemiecka raubritterami, żeby napadać na kupców 
zmierzających z Krakowa do Pragi. Ale choć zbóje 
drwili z prawa i śmiali się prosto w twarz 
królewskiemu staroście na zamku w Bolesławcu, to 
lękali się jednego człowieka, Klemensa Wierusza. O 
tym dzielnym rycerzu, którego bracia dali początek 
znakomitemu rodowi z herbem Wierusz – jest ta 
opowieść.  

 
 
 

 
 Wilczek / Katarzyna Ryrych ; ilustrowała Sylwia 
Szyrszeń. - Łód ź : Literatura, 2018.  
 
w 61551 
 
Świat małego Wiktora, zwanego żartobliwie 
wilczkiem (od piosenki „Obława” Kaczmarskiego) 
zmienia się w ciągu jednego dnia. Tajemniczy Wron 
sprawi, że w niedzielny poranek chłopiec nie obejrzy 
Teleranka, na który z niecierpliwością czeka, zabroni 
ludziom wychodzić z domu i zrani pluszowego psa. 
Zakończy się czas studenckich strajków, zniknie tata, 
a gitarowa ciocia będzie musiała przenocować u 
babci i dziadka. Na ulicach pojawią się Szarzy 
Rycerze i ich niewielkie piecyki, a nocą ulicami 
miasta przejadą czołgi. Ale wilczek – wnuk bohatera 
walczącego za wolność podczas II wojnie światowej 
– nie boi się ani gryzącego dymu ani nawet samego 
Wrona. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 Wysiedleni / Dorota Combrzy ńska-Nogala ; 
[ilustracje Magdalena Kozieł-Nowak]. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2018.  
 
w 61556 
 
Wysiedleni – to ludzie, którzy musieli porzucić swoje 
domy na wschodzie Polski i przenieść się setki 
kilometrów na zachód albo północ kraju. Dlaczego? 
Po II wojnie światowej zostały zmienione granice 
Polski. To właśnie w wyniku tej akcji Kazia Łobodziec 
z rodziną i większą częścią mieszkańców wsi 
musiała opuścić Gródek Jagielloński niedaleko 
Lwowa i przenieść się do wsi Żarek pod Wrocławiem. 
Tam zaczyna się niełatwe wspólne życie z 
niemieckimi rodzinami. Nawet Kazia nie zawsze wie, 
jak się zachować względem niemieckich sąsiadów. 
Podpatruje przyjaźń Stasia Gałuszki i Brygidki 
Klauss. Oni wiedzą najlepiej, co jest tak naprawdę 
ważne w życiu. Poznajcie historię małej Kazi i 
przyjaźni mimo różnic religijnych i kulturowych. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zaklęcie na "w" / Michał Rusinek ; ilustracje 
Joanna Rusinek. - Wydawnie V. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2017.  
 
w 61606 
 
Historia małego Włodka, któremu pewnego roku 
kończą się wakacje, a zamiast szkoły – zaczyna 
wojna. Chłopiec nie bardzo wie, czym ona jest, ale 
ponieważ dorośli mówiąc o niej, ściszają głos, 
domyśla się, że to zaklęcie jakiegoś złego 
czarnoksiężnika. Zaklęcie, które sprawia, że ze 
świata znikają kolory i staje się czarno-biały… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Zbój : opowiadania o koniach i konikach / Renata 
Piątkowska ; il. Mikołaj Kamler. - Wyd. 4. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2018.  
 
w 61557 
 

Zbój to zbiór opowiadań o koniach, konikach i 
kucykach. Autorka opowiada o nich ciepło i ze 
znastwem. Wszystkie opisane przez nią historie 
wydarzyły się naprawdę. A bohater każdej opowieści 
- kary, siwy albo gniady, oprócz końskiej siły i 
szybkich nóg ma swój rozum i wielkie serce. Bo nie 
bez powodu mówi się, że największe szczęście na 
świecie na końskim siedzi grzbiecie.  

  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziarenka maku / Józef Ratajczak ; ilustracje 
Elżbieta Krygowska-Butlewska. - Pozna ń ; 
[Żychlin] : Wydawnictwo Ibis, 2018.  
 
w 61612 
 
Józef Ratajczak (1932-1999), laureat szeregu nagród 
literackich, poeta i prozaik, autor wielu tomików 
wierszy dla dzieci, ukończył polonistykę na 
uniwersytecie poznańskim i otrzymał tytuł doktora na 
uniwersytecie krakowskim. Był współtwórcą grupy 
poetyckiej „Wierzbak”, współpracował z teatrem dla 
dzieci Marcinek (dziś Teatr Animacji). W swoich 
wierszach, delikatnych i zwiewnych, zapisywał ulotne 
chwile, najzwyklejsze widoki i myśli – szum wiatru, 
kocie rozterki, odbicie drzewa w wodzie, radość z 
pięknej pogody, z liści wirujących w powietrzu; 
wszystko, co rzadko dostrzegamy, a co stanowi o 
pięknie świata, co mówi nam o miłości i trosce 
najbliższych. Ziarenko maku to znak tych 
drobiazgów, pozornie niezauważalnych, ale jakże dla 
nas niezbędnych, bez których po prostu nie 
moglibyśmy poczuć, że żyjemy. 



 
Złość i smok Lubomił / Wojciech Kołyszko, 
Jovanka Tomaszewska. - Wyd. 2. - Sopot : 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.  
 
w 61610 
 
Złość i smok Lubomił opowiada o tym, co tracimy, 
gdy nie dopuszczamy do głosu złości, a także co się 
dzieje, jeśli nie potrafimy nad nią zapanować. 
Książka zawiera „Instrukcję obsługi złości”, w 
przystępny sposób przedstawiającą praktyczne 
sposoby radzenia sobie z tym uczuciem, a także 
wiele zabaw i ćwiczeń pomagających lepiej je 
poznać, również w kontekście innych emocji. Ta 
ostatnia część będzie przydatna zarówno dla 
rodziców, jak i osób pracujących z dziećmi. Kolejne 
bajki z serii przedstawiają smutek, strach, zazdrość, 
wstyd i radość. Warto zapoznać się również z nimi, 
gdyż wszystkie uczucia są ze sobą powiązane i tylko 
znajomość wszystkich pozwala nam korzystać w 
pełni z własnych możliwości.  
  
 

 
 

Wszystkie powyższe pozycje są dostępne w wypożyczalni  

Biblioteki PBW Filia w Żywcu.  
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