
#WARTOŚCIOWE_ROZMOWY

CZYTELNICZE BEST OF 2023

nowości wydawnicze        bestsellery       rekomendacje książek na nagrody szkolne.

NA ŚWIĄTECZNY CZAS
NAGRODY KSIĄŻKOWE DLA UCZNIÓW
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ZOBACZ

.



NOWOŚCI I BESTSELLERY



KSIĄŻKI EDUKACYJNE
dla najmłodszych



A4-
TWARDA OPRAWA

80 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Elementarze dla najmłodszych
Elementarz – czytamy metodą sylabową to książka przygotowana w oparciu o metodę symultaniczno-
sekwencyjną (metodę sylabową) nauki czytania, dzięki której dzieci poznają alfabet i nauczą się pisać
pierwsze litery, ale nie tylko… Można tu znaleźć również wiele innych ciekawych zadań, np. ilustracje, 

o których należy opowiedzieć, rebusy czy labirynty.



A4-
TWARDA OPRAWA

120 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

POZOSTAŁE Z SERII
DOSKONAŁE KSIĄŻKI EDUKACYJNE DLA DZIECI

ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

A4-
TWARDA OPRAWA

120 STRON
WYDAWNICTWO IBIS



B5
TWARDA OPRAWA

176 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

B5
TWARDA OPRAWA

136 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Ilustrowane słowniki dla najmłodszych
Bestsellerowe słowniki dla uczniów szkół podstawowych w zupełnie nowej szacie graficznej.

WZNOWIENIE BESTSELLER



B5
TWARDA OPRAWA

136 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Przezabawne ilustracje ułatwią zapamiętywanie pisowni wielu wyrazów! 
Ilustrowany słownik angielsko-polski zawiera około 1000 słów z różnych dziedzin. Przy każdym z nich, poza

tłumaczeniem, podana jest wymowa zapisana alfabetem fonetycznym. Dla ułatwienia nauki najbardziej
przydatne słówka zostały zebrane w kolorowych ramkach.



B5
TWARDA OPRAWA

96 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Ilustrowane słówka, rozmówki i gramatyka
angielska dla nieco starszych

To doskonałe propozycje dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim. 



BAŚNIE I LEGENDY



A4-
MIĘKKA OPRAWA

 16 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Jak to ze lnem było... Kwiat paproci
Niezwykła opowieść o tajemniczym staruszku, który podarował królowi cudowną roślinę mającą zapewnić

mu bogactwo oraz historia pewnego młodzieńca, który wyrzekł się swojej rodziny, aby w samotności
cieszyć się bogactwem. Przepiękne kolorowe ilustracje i porywające teksty spowodują, że wybierzesz się 

w niezapomnianą podróż do świata fantazji i ludowych podań.



B5
TWARDA OPRAWA

 32 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS

O smoku wawelski i inne polskie legendy
Wybierz się z nami w niezwykłą podróż po dawnych polskich dziejach i poznaj bohaterów najpiękniejszych
polskich legend. Zaprzyjaźnij się z warszawską syrenką, Mikołajkiem, Smokiem Wawelskim, a także innymi

bohaterami i wraz z nimi odwiedź miejsca niezwykłe, w których prawda miesza się z legendą, a fikcja
przeplata się ze światem rzeczywistym.



A4-
TWARDA OPRAWA

64 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS

A4-
TWARDA OPRAWA

48 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Bestsellerowe baśnie i legendy



Świetne na nagrody dla przedszkoli i szkół!
Barwnie ilustrowane publikacje zawierająca teksty najpopularniejszych polskich legend. Legendy to źródło

wiedzy o tradycji i kulturze. Historie zawarte w tej książce to opowieści, które od wieków znane są wielu
pokoleniom Polaków i wiążą się z różnymi regionami naszego kraju.



A4-
TWARDA OPRAWA

 180 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą
To popularnonaukowa książka, przeznaczona dla dzieci i młodzieży.

Zawarto w niej wiele ciekawych informacji, dotyczących polskiej historii, kultury, przyrody, zabytków.
Interesujące i rzeczowe teksty są przeplatane legendami i baśniami, dzięki którym młody czytelnik nie tylko

pozna przeszłość naszego kraju, ale również pobudzi wyobraźnię. 



Bardzo ciekawa propozycja 
na nagrody...

...dla wszystkich pasjonatów
historii i kultury polskiej.



B5
TWARDA OPRAWA

112 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Baśnie i legendy w najpiękniejszym wydaniu
Zbiór niezwykłych legend i opowieści, które od wieków przekazywane są z pokolenia na pokolenie. 

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać nowe, mniej oczywiste i mniej znane, ale równie ciekawe
i pouczające historie. 

B5
TWARDA OPRAWA

108 STRON
WYDAWNICTWO IBIS



WIERSZE... WIERSZYKI



Antologia poezji dziecięcej
To zbiór najpopularniejszych utworów dla najmłodszych. W książce zaprezentowano najpiękniejsze wiersze

klasycznych twórców poezji dziecięcej oraz utwory poetów współczesnych.

A4-
TWARDA OPRAWA

224 STRON
WYDAWNICTWO IBIS



Wierszyki o... ekologii, rodzinie i zwierzętach
Bestsellerowa seria kreatywnych książek edukacyjnych, które w poetyckiej formie, za pomocą zabawnych,
rymowanych wierszyków, wyjaśniają trudne pojęcia i zjawiska oraz przedstawiają najważniejsze definicje

związane z poruszaną tematyką. 

B5
TWARDA OPRAWA

48 STRON
OMNIBUS



PIERWSZE CZYTANKI



B5
TWARDA OPRAWA

44 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS

To seria książek dla dzieci, które rozpoczynają naukę czytania. Teksty zostały opracowane w oparciu
o metodę sylabową nauki czytania, dzięki której dzieci poznają litery, nauczą się prawidłowo tworzyć sylaby,

a następnie opanują płynne czytanie. 

Sami czytamy

B5
TWARDA OPRAWA

48 STRON
WYDAWNICTWO IBIS



BAJKI I KLASYKA BAŚNI



B5
MIĘKKA OPRAWA

16 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

To fascynujące baśniowe historie, które wzbogacają piękne, nastrojowe, pobudzające wyobraźnię ilustracje.
Bawią i uczą kolejne pokolenia. 

 

Klasyka baśni



A4-
MIĘKKA OPRAWA

16 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

To pięknie wydane i bogato ilustrowane ponadczasowe baśnie i bajki dla dzieci, 
które bawią i uczą kolejne pokolenia. 

 
 

Kraina baśni



B5
TWARDA OPRAWA

40 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Wejdź do magicznego bajkowego świata, by spróbować swoich sił w wyścigu z żółwiem i zającem,
poszybować z krukiem udającym orła czy przypomnieć sobie przygodę małej kózki, która została sama 

w domu… Przeżyj fascynujące przygody i poznaj ponadczasowe prawdy o ludzkich wadach i zaletach.
 
 

Bajki o zwierzętach



B5
TWARDA OPRAWA

32 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS

 To pięknie ilustrowana książka dla najmłodszych czytelników. Duża czcionka i kolorowe ilustracje
zachęcają dzieci do samodzielnego czytania oraz powodują, że teksty są dla nich zrozumiałe.

Klasyka dla smyka

DUŻE LITERY 



A4-
TWARDA OPRAWA

48 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

To piękna książka dla wszystkich miłośników baśniowego świata. 
Bajkowe teksty spowodują, że młodzi czytelnicy wybiorą się w niezapomnianą podróż do świata fantazji.

 

Magiczne baśnie



To nowa seria krótkich inspirujących bajek dla dzieci, które mają niezwykłą moc – rozwijają dziecięcą
wrażliwość, dodają otuchy i mogą być punktem wyjścia dla rozmowy o wartościach przyjaźni, dobroci,
pomocy i empatii. Dzięki komentarzom pedagoga podsumowującym każde opowiadanie trudne pojęcia

stają się dla dzieci bardziej zrozumiałe. 

Bajki wspierajki

A4-
TWARDA OPRAWA

32 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS



A4-
TWARDA OPRAWA

96 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Bajki dla odważnych dziewczynek 
i dzielnych chłopców

Książka, która ukazuje młodym czytelnikom odwagę i bohaterstwo ich ulubionych postaci, ponadto dowodzi ona,
że ciężka praca popłaca i nigdy nie należy przestawać marzyć, bo nigdy nie wiesz, kiedy te marzenia się ziszczą. 



BELETRYSTYKA 
dla najmłodszych



A4-
TWARDA OPRAWA

32 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS

Czarna owieczka
To zabawna i pouczająca opowieść dla dzieci, o tym, że każdy jest różny i każdemu należy pozwolić na bycie takim,
jakim jest. Duża czcionka ułatwia najmłodszym samodzielne czytanie, a kolorowe ilustracje rozwijają wyobraźnię.

Jan Grabowski, il. Małgorzata Detner

6-8
LAT



A4-
TWARDA OPRAWA

48 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Wśród przyjaciół. Opowieść o akceptacji
To zabawna historia, która udowadnia, że warto jest walczyć o własne szczęście. 

Kuna i Skunks żyją w dwóch odrębnych częściach lasu. Dzieli  ich praktycznie wszystko, ale łączy jedno – obaj czują
się bardzo samotni i nie są lubiani przez sąsiadów.

 Artur Gębka, il. Natalia Berlik

6-8
LAT



Opowieści z Orzechowej Polany.
Historyjki dla dzieciaków-odważniaków

A4-
TWARDA OPRAWA

112 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

 Opowieści o sympatycznych maluchach zostały napisane nie tylko dla dzieci. Sowa Mądra Głowa ma również kilka
słów do rodziców. 

 Katerina Jehoruszkina, tłumaczenie i adaptacja Katarzyna Ryrych

6-8
LAT



Jeżynka idzie do szkoły

A4-
TWARDA OPRAWA

56 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Kilkuletnia Jeżynka opuszcza mury przedszkola i rozpoczyna przygodę ze szkołą... 
A może to szkoła rozpoczyna przygodę z niesforną Jeżynką? Wszak same z nią kłopoty...

Piotr Rowicki, il. Agnieszka Kamińska

6-8
LAT



Nazywam się Jerzyk

A4-
TWARDA OPRAWA

48 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Jerzy Jerzyk należy do osób, które nie znają nudy. Bo jak ma się nudzić chłopiec o takim imieniu i nazwisku?
Nie tylko to wyróżnia dziesięciolatka. Siła jego wyobraźni jest ogromna.

Magda Maciak i Artur Maciak, il. Agnieszka Kamińska

9-11
LAT



Dzieciaki z naszej paki

A4-
TWARDA OPRAWA

48 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

To przezabawna książka o szalonych przygodach i szkolnych perypetiach paczki przyjaciół z klasy IV B. Maks 
i Maksio, Gluś, Adaś, Kazio, Bakcyl i Bąbel oraz Julka, Iga, Kasia, Tośka i Kama to „mieszanka wybuchowa” pomysłów.

Agnieszka Nożyńska-Demianiuk, il. Małgorzata Detner

9-11
LAT



Będę jak Patron 

A4-
TWARDA OPRAWA

48 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS

Katarzyna Ryrych podjęła się niełatwego tematu wojny w Ukrainie, ale nie jest to zwyczajna opowieść, to historia
opowiedziana z perspektywy psa. To historia o bohaterstwie i hołd dla psa Patrona i wszystkich innych zwierząt, które

pracują w służbie człowiekowi. 

Katarzyna Ryrych, il. K. Sadowska

6-8
LAT



O dzielnym Myszaku spod Mądrego Drzewa

A4-
TWARDA OPRAWA

88 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Przepiękna, wzruszająca opowieść o myszy, która rozmawiała z drzewem. To metaforyczna opowieść o byciu
zmuszonym do opuszczenia swojego domu i niepewnym poszukiwaniu nowego bezpiecznego miejsca. Największa

burza kiedyś minie, a po niej znów zaświeci słońce.

Katarzyna Ryrych, il. K. Sadowska

9-11
LAT



Opowieści o tym, co daje moc

A4-
TWARDA OPRAWA

104 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS

Kontynuacja bestsellerowej książki Marka Michalaka. Tym razem wraz z autorem i bohaterami książki wędrujemy
śladami życia, zdrowia, prawdy, piękna, wiary, pokory, wierności, lojalności, cierpliwości, pasji, solidarności, demokracji

i innych wartości.

Marek Michalak, il. K. Sadowska

9-11
LAT



Opowieści o tym, co w życiu ważne

A4-
TWARDA OPRAWA

88 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

BESTSELLER WYDAWNICZY
Marek Michalak, il. K. Sadowska

9-11
LAT



Opowieści o bohaterskich dzieciakach

A4-
TWARDA OPRAWA

80 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Bohaterami tej niezwykłej książki są dzieci, które zmieniły świat. To zapis życia i działalności niezwykłych młodych
ludzi, którzy swoją postawą wpływali i nadal wpływają na poprawę warunków życia dzieci na całym świecie.

Artur Maciak, il. Katarzyna Sadowska

9-11
LAT



młodego czytelnika
KLASYKA



Klasyka młodego czytelnika

B5
TWARDA OPRAWA

88 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

To seria ponadczasowych, znanych i lubianych utworów dla dzieci
wzbogacona kolorowymi ilustracjami.



Klasyka młodego czytelnika
To książki w aktualnym kanonie lektur szkolnych!



dla młodzieży
BELETRYSTYKA 



Odlotowa Sąsiedzka Agencja Detektywistyczna
i czarna plama

A5
TWARDA OPRAWA

120 STRON
CZYTELNIA

Magda Maciak i Artur Maciak, il. Katarzyna Sadowska
Pełna humoru i trzymająca w napięciu powieść detektywistyczna dla dzieci o tematyce ekologicznej.

W tej części przez
remont kamienicy
przy ul. Kolorowej

OSADowi grozi
zawieszenie

działalności na
połowę wakacji!

Do akcji wkracza więc
ciocia Krysia, która
zabiera dzieci na
dwutygodniowy

wyjazd.

9-11
LAT



Zamek, w którym straszy

A5
TWARDA OPRAWA

144 STRONY
CZYTELNIA

 To, co wydarzy się w starym zamku
zależy także od Ciebie!

 

Boris Pfeiffer

Niesamowita książka detektywistyczno-przygodowa, w której czytelnik ma
wpływ na to, jak potoczy się akcja. 

 
Trójka głównych bohaterów towarzyszy panu Shawowi na planie filmowym
w starym kinie, gdzie jest kręcony nowy horror, ale podczas pracy filmowcy
wciąż napotykają na przeszkody i muszą zmagać się z kolejnymi awariami. 

 
Te wydarzenia stają się dla Piotra, Justusa i Boba doskonałą okazją do

rozwikłania zagadki kryminalnej.

9-11
LAT

POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA



Niebezpieczeństwo w starym kinie

A5
TWARDA OPRAWA

192 STRONY
SREBRNY LAS

Pasjonująca powieść detektywistyczna dla młodych wielbicieli Sherlocka Holmesa!
Budynek starego kina od wielu lat stoi pusty i opuszczony, czy to nie wymarzone miejsce do przeżycia

fantastycznych przygód? 

Maja von Vogel

 Trzy przyjaciółki Marie, Kim i Franziska to superagentki do zadań
specjalnych. 

Pewnego razu zauważają, że w starym kinie dzieją się niezwykłe rzeczy: przez
okna dostrzegają dziwne błyski i światła, słychać czyjeś kroki,
a także pojawia się tajemnicza postać w czarnym płaszczu. 

Czy dziewczętom uda się wyjaśnić, co zaszło w starym kinie i jakie tajemnice
skrywa to miejsce? 

Na pewno nie będzie łatwo, ale najważniejsze jest to, że przyjaciółki się
wspierają i zawsze mogą na siebie liczyć! 

9-11
LAT



Historia Rolly'ego. Oczami psa

A5
TWARDA OPRAWA

192 STRONY
SREBRNY LAS

Blake Morgan
Ciepła historia o więzi między psem i dziewczynką, opowiedziana z humorem, merdaniem ogona

i przede wszystkim widziana z perspektywy psa.

Rolly to pies, który wie czego chce. Zdecydował, że nie potrzebuje już
człowieka. Potrafi zadbać o siebie. Ale dla szczeniaka żyjącego na ulicy

każdy dzień to walka o przetrwanie. Życie Rolly’ego zmienia się, gdy
pojawia się Freya. Psiak z każdym dniem nabiera do niej zaufania i zdaje

sobie sprawę, że mimo wszystko szukał prawdziwego domu. 
 

Ale czy uda mu się przekonać mamę Freyi i sprawić, by zaakceptowała
niechlujnego szczeniaka w swoim życiu?

 

9-11
LAT

POWIEŚĆ OBYCZAJOWA



Historie nieoczywiste

A5
TWARDA OPRAWA

312 STRON
SREBRNY LAS

Wyjątkowe historie z dreszczykiem w tle! To zbiór opowiadań o czymś, co nie miało prawa się zdarzyć,
a jednak się wydarzyło, a każde z miejsc, które opisuje autorka – istnieje naprawdę.

 

Katarzyna Ryrych

Ta książka sprawi, że już nigdy spokojnie nie pojedziecie pociągiem
i zaczniecie odnosić się do starszych ludzi z szacunkiem. Przekonacie się, 
że lis-chytrusek, bohater bajek jest kimś całkowicie innym i że światła, które

czasami oglądacie w nocy nie są tak po prostu zwyczajnymi światłami. 
Nie chciałam Was straszyć. Po prostu dzielę się kilkoma historiami, które nie

mają żadnego logicznego wyjaśnienia. Opowiadam o czymś co nie miało
prawa się zdarzyć, a jednak się wydarzyło. I dodatkowo – każde 

z miejsc, o których opowiada ta książka – istnieje naprawdę. Wystarczy tylko
spojrzeć na mapę...

A wtedy po plecach przebiegnie wam dreszcz.

12-14
LAT

THRILLER DLA MŁODZIEŻY



Ostateczne starcie

A5
TWARDA OPRAWA

224 STRONY
SREBRNY LAS

Fantastyczny komiks dla każdego, komu przydałaby się odrobina zrozumienia. 
To wyjątkowa powieść graficzna, która nowoczesną formą i przystępną treścią zdoła przekonać do siebie nawet

najbardziej niechętnych do lektury nastolatków!

Kayla Miller

Kayla Miller to autorka i ilustratorka bestsellerowych komiksów „New York
Timesa”. Tym razem zaprasza Was do świata nastoletniej Oliwii i jej

przyjaciół, opowiadając o nowych przyjaźniach, konfliktach w szkole średniej
i znaczeniu empatii. Oliwia jest bardzo towarzyska i zazwyczaj bardzo łatwo

nawiązuje relacje. Jednak tym razem jej przyjazne usposobienie zostaje
wystawione na niespotykaną dotąd próbę! Poznaje Nataszę, z którą z wielu

względów trudno jej się zaprzyjaźnić. 
W życiu wszyscy spotykamy takich ludzi, z którymi się nie dogadujemy 

i z którymi nie jest nam po drodze. Jednocześnie często jest tak, że są to
osoby, z którymi – czy tego chcemy czy nie – będziemy zmuszeni przebywać.

 JEDNAK OLIWIA PO RAZ PIERWSZY DOŚWIADCZA
TAKIEJ NIECHĘCI DO RÓWIEŚNICZKI! 

12-14
LAT



Happy Girl Lucky. Tylko mnie kochaj (tom 3)

A5
TWARDA OPRAWA

520 STRON
BUTTERFLY

 Trzecia część najnowszej serii o losach sławnych sióstr Valentine.
Poznaliście już losy Hope i Faith, teraz nadszedł czas, by poznać Mercy. 

Holly Smale

 Mercy jest buntowniczką i w niczym nie chce przypominać pozostałych
członków swojej rodziny. 

 
Jak sama o sobie mówi: Nie polubicie mnie, nie jestem miła… jeśli szukacie
słodyczy, odwiedźcie moją siostrzyczkę, Hope, a jeśli chcecie poznać słodką

naiwniaczkę, wpadnijcie do mojej drugiej siostry, Faith. 
 

Mimo wszystko opowieść o Mercy jest poruszająca, przezabawna,
a momentami rozdzierająca serce, a o tym, czy dziewczyny naprawdę nie da

się polubić, przekonajcie się sami, czytając tę książkę.

15+
LAT

POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA



 Mam na imię Alex. 
Imię-kameleon, które może zmienić się razem z człowiekiem. Czasami

powtarzam je głośno. Można przyjaźnić się z kimś, kto nosi takie imię. Można
nawet kogoś takiego kochać. Ale na to jest jeszcze za wcześnie.

Jeszcze odkrywam świat i dziwię się, że tylko w bajkach można zmienić skórę.
Może jeszcze próbuję zadowolić wszystkich wokół siebie. Ale im bardziej

próbuję, tym bardziej mi to nie wychodzi. 
Jestem przypadkiem. 

Tak naprawdę nikomu nie zależy na tym, aby znaleźć odpowiedź. Może
naprawdę szukają jej moi rodzice? Ale nie znajdą.

Mam na imię Alex. Jestem dziewczyną zamkniętą w ciele chłopca. 
Dlatego nie wiem, jak o sobie mówić. 

Byłem czy byłam? Pomyślałam czy pomyślałem?
I to ja mam pytanie: kiedy i jak się to skończy?

Zupełnie inna bajka

A5
TWARDA OPRAWA

144 STRONY
BUTTERFLY

 Fenomenalna, autentyczna, pełna emocji powieść społeczno-obyczajowa dla młodzieży.
Najnowsza książka młodzieżowa Katarzyny Ryrych!

Katarzyna Ryrych

15+
LAT



Moja Ołowianko, klęknij na kolanko

A5
TWARDA OPRAWA

208 STRON
BUTTERFLY

Bezprecedensowa, inspirująca, oparta na faktach powieść społeczno-obyczajowa dla młodzieży.
Marta Fox

Opowieść o życiu Jolanty Wadowskiej-Król, która w latach 70. i 80. XX
wieku leczyła dzieci zatrute ołowiem emitowanym z huty w Szopienicach.
To u niej Weronika spędza wakacje i porządkując archiwum, odkrywa jej

dramatyczną przeszłość, którą konfrontuje ze światem swoich zawirowań
emocjonalnych. 

To staje się dla niej terapią, pozwalającą otworzyć się na ciekawych ludzi,
na przyjaźń i miłość. Dziewczyna podziwia walkę lekarki, zwanej Matką

Boską Szopienicką, o życie „ołowików”, jej batalię z reżimem.

CZY NA ŚLĄSKU DOSZŁO DO LUDOBÓJSTWA EKOLOGICZNEGO?
 

TO PYTANIE WERONIKA ZADAJE SOBIE DZISIAJ,
KIEDY JEST CORAZ MNIEJ TEMATÓW TABU.

15+
LAT



KATARZYNA RYRYCH
Historia książki poza książką. "Będę jak Patron" i "O dzielnym Myszaku spod Mądrego Drzewa"

Metaforyczne opowieści dla dzieci o wojnie, poszukiwaniu swojego miejsca 
i potrzebie poczucia bezpieczeństwa.

Historie, które dają nadzieję, że nawet największa burza kiedyś minie, a po niej znów zaświeci słońce. 
 

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY I TERMINY

Oferta spotkań autorskich i warsztatów czytelniczych
MAREK MICHALAK

Jak rozmawiać i pisać o wartościach, czyli "Opowieści o tym, co w życiu ważne"
i "Opowieści o tym, co daje moc"

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na ważne tematy?
Jak wspólnie definiować w prosty sposób trudne pojęcia?

Czym jest wolność, pokój, miłość, przyjaźń, odwaga, tolerancja, empatia?

MAGDA I ARTUR MACIAK 
KAŻDY DZIEŃ TO ZAGADKA! Zostań czytelniczym ekodetektywem!

Warsztaty czytelnicze dla uczniów klas 1–4 prowadzone przez autorów książek dla dzieci i młodzieży i jednocześnie
pedagogów, których celem jest zainteresowanie dzieci pracą pisarza, redaktora, korektora, wydawcy.



POPULARNONAUKOWE



Teksty Marioli Jarockiej zostały w fantastyczny, zabawny sposób zilustrowane przez Jarosława Drążka.
Każdy rozdział to fabularyzowana historia o omawianym gatunku zwierząt, następnie w Encyklopedii Młodego

Czytelnika zawarto fakty m.in. na temat wyglądu zwierzęcia i jego sposobu życia, a na końcu znajdziesz ciekawostki
i odpowiedzi na nieoczywiste pytania. 

 

Dlaczego...

A4-
TWARDA OPRAWA

 64 STRONY
OMNIBUS



W książkach z serii Młody naukowiec w prosty, ale interesujący i pasjonujący sposób opisano skomplikowane procesy
i zjawiska. Przedstawiają one przykłady z prawdziwego życia oraz eksperymenty, które pozwolą dzieciom odnieść

omawiane tematy do otaczającego je świata. Dowiesz się, jak stworzyć własny stetoskop, jak zbudować motorówkę,
zaprojektować stację kosmiczną czy opracować swój rodzaj plastiku. Znajdziesz tutaj ponad 30 zdumiewających

eksperymentów, które możesz wykonać w domu, niezwykłe i interesujące fakty i ciekawostki.
 

Młody naukowiec

A4-
TWARDA OPRAWA

 80 STRON
OMNIBUS



To wyjątkowe książki popularnonaukowe o spełnianiu marzenia, które towarzyszyło człowiekowi od zarania dziejów...
marzenia o podniebnych podróżach. Ludzie od najdawniejszych czasów fantazjowali o lataniu i przez wieki próbowali
tworzyć konstrukcje, które wzbiją się w powietrze. Po bardzo wielu latach pragnienie ludzkości spełniło się i człowiek

wzbił się w powietrze i zdobył Kosmos.
 

Z tymi książkami niebo jest dosłownie na wyciągnięcie ręki!

A4-
TWARDA OPRAWA

 48 STRON
OMNIBUS



Atlas niebezpiecznych zwierząt 

B5
TWARDA OPRAWA

56 STRON
OMNIBUS

Imponująca siła i wielkość, długie zęby i ostre pazury to nie jedyne cechy zwierząt służące ich obronie…
Niektórzy z zaprezentowanych tu przedstawicieli gatunków wykształcili wyjątkowe narzędzia ochrony przed zagrożeniem. 

 



Atlas zwierząt Polski i Atlas zwierząt świata to wyjątkowe książki popularnonaukowe, w których w nowoczesnej 
i przystępnej dla dzieci formie zaprezentowano najbardziej charakterystyczne zwierzęta Polski oraz świata.

Wszystkie rejony geograficzne zostały krótko scharakteryzowane na początku każdego rozdziału, a ich mieszkańcy
umieszczeni na mapach, zaprezentowani na kolorowych zdjęciach i ilustracjach oraz szczegółowo opisani. 

 

Atlasy zwierząt...
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Księga wiedzy w pytaniach i odpowiedziach

A4-
TWARDA OPRAWA

184 STRONY
OMNIBUS

To książka dla młodych odkrywców, w której zaprezentowano wybrane gatunki ssaków, ptaków, gadów czy płazów,
a także wiele roślin, informacje dotyczące sztuki, biologii i medycyny, geografii, filmu, muzyki i wiele innych.

 



ALBUMY



Skarby UNESCO w Polsce

A4+
TWARDA OPRAWA

256 STRON
HORYZONTY

Skarby UNESCO w Polsce to album prezentujący polskie skarby kultury, przyrody i miejsca pamięci wpisane na listę
światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO



Najpiękniejsze...

A4+
TWARDA OPRAWA

96 STRON
HORYZONTY

To piękne albumy, które są przewodnikiem po najwspanialszych zakątkach naszej planety oraz najokazalszych
budowlach, kościołach, muzeach i zamkach na naszym globie. Całość wzbogacona materiałem zdjęciowym.

Interesujące teksty zostały wzbogacone dużymi, kolorowymi fotografiami.



100 cudów...

A4+
TWARDA OPRAWA

 104 STRONY
HORYZONTY

To albumy, w których zaprezentowano 100 najpiękniejszych miejsc, miast, budowli, obiektów przyrodniczych, dóbr
kultury i sztuki. Opisano tutaj najstarsze i najpiękniejsze polskie miasta, najsłynniejsze polskie muzea, parki narodowe

i budowle. Interesujące teksty zostały wzbogacone dużymi, kolorowymi fotografiami.



Nasza Polska
Albumy dla każdego, dla miłośników podróżowania, dla osób doceniających walory przyrodnicze i architektoniczne

naszego kraju, ale również dla tych, którzy chcieliby poznać nowe miejsca. W tych książkach znajduje się wiele
informacji i ciekawostek o wyjątkowych miejscach w Polsce, miastach i muzeach.

A4-
TWARDA OPRAWA
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HORYZONTY



Perły Polski
To fascynujący album, w którym zaprezentowano najpiękniejsze miejsca i zakątki naszego kraju. Z książką tą

zawitacie m.in. do majestatycznego Gdańska, poznacie mieszkańców Puszczy Białowieskiej, odwiedzicie Karkonoski
Park Narodowy czy zwiedzicie zabytki Krakowa. Piękne albumowe wydanie z fascynującymi zdjęciami i ciekawymi

opisami. Publikacja to niezapomniana podróż do najpiękniejszych zakątków Polski.

B5
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HORYZONTY



Mistrzowie sportu
Rewelacyjny album dla każdego fana sportu w nowym wydaniu!

Opisuje wybitnych sportowców i prezentuje cechy prawdziwego zwycięzcy: wyjątkową wolę walki, upór w dążeniu do
celu i niezwykłe umiejętności.

A4-
TWARDA OPRAWA
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Konińska Drukarnia Dziełowa
KDD

OFERTA WYCIECZEK
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

https://www.youtube.com/watch?v=BnQbjVLJCk4


36,90 zł/osoba

- zwiedzanie drukarni, wydawnictwa i księgarni,

- zabawy i warsztaty czytelnicze

W PROGRAMIE M.IN.:

KOSZT:

W cenie drobny upominek książkowy.
Opiekunowie gratis!



 
KsięgarniaTuliszkow.pl

ul. Tuliszkowska 14 d
Żychlin

62-571 Stare Miasto
 

Konińska Drukarnia Dziełowa
ul. Europejska 3

62-500 Konin

(zwiedzanie odbywa się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o 2 km)

USTAL SZCZEGÓŁY:
63 240 77 77 lub sklep@ksiegarnia-tuliszkow.pl





Zadzwoń lub napisz:
 sklep@ksiegarnia-tuliszkow.pl

 63 240 77 77


