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CZYTELNICZE BEST OF 2023

nowości wydawnicze        bestsellery       rekomendacje książek na nagrody szkolne.

NA ŚWIĄTECZNY CZAS
NAGRODY KSIĄŻKOWE DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ ŚREDNICH
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.



NOWOŚCI I BESTSELLERY



dla młodzieży
BELETRYSTYKA 



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.



 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.
Katarzyna Ryrych



Moja Ołowianko, klęknij na kolanko

A5
TWARDA OPRAWA

208 STRON
BUTTERFLY

Bezprecedensowa, inspirująca, oparta na faktach 
powieść społeczno-obyczajowa!

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.



The Valentines
Happy Girl Lucky

BESTSELLEROWA SERIA KSIĄŻEK DLA NASTOLATEK AUTORSTWA KULTOWEJ HOLLY SMALE. 



Happy Girl Lucky. Historia szczęściary (tom 1)

A5
TWARDA OPRAWA

456 STRON
BUTTERFLY

 Przezabawna, urocza, pełna niezwykłych zwrotów akcji powieść o rodzeństwie... 
Pierwsza część kultowej serii o losach sławnych sióstr Valentine.

 

Poznajcie losy Hope

Holly Smale

 Historia szczęściary to pierwsza, przezabawna, porywająca książka z serii
The Valentines.

 
Siostry Hope, Faith i Mercy mają wszystko: sławę, sukces, pieniądze i piękno. 

 
Ale Hope pragnie przede wszystkim miłości i nie ma znaczenia, jak daleko

musi się posunąć, aby ją znaleźć.



Happy Girl Lucky. Daleka od ideału (tom 2)

A5
TWARDA OPRAWA

448 STRON
BUTTERFLY

 Druga część kultowej serii o losach sławnych sióstr Valentine.
Poznajcie losy Faith... 

Holly Smale

 Daleka od ideału to kolejna z bestsellerowej serii książek autorstwa kultowej
Holly Smale. 

Znacie już Hope, wiecie, jakie są jej marzenia, plany, pragnienia. Teraz pora, by
bliżej poznać Faith, podobnie jak jej siostra, dziewczyna

z pozoru ma wszystko, sławę, urodę, pieniądze, lecz Faith nie zależy na życiu,
jakie prowadzi. Najbardziej na świecie pragnie życia spokojnego, z dala od

kamer i blasku fleszy.
 

Tylko że nikogo ze słynnej rodziny to nie interesuje,
a marzenia Faith wydają się wszystkim dziwne i niezrozumiałe…



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.



Wróć do mnie

A5
TWARDA OPRAWA

272 STRONY
BUTTERFLY

 Wciągająca powieść fantastyczna - idealna na nagrody dla uczniów szkół średnich!

Luigi Ballerini

Czwórka nastolatków - Paulina, Mattia, Albert i Eleonora - na pozór nie wyróżniają
się niczym szczególnym spośród swych rówieśników. 

 
Wiodą typowe dla swojego wieku życie: liceum, młodzieńcze zauroczenia,

konflikty rodzinne, przyjaźń. W pewnym momencie odkrywają jednak, że mają
sekret, który łączy ich w szczególny sposób. 

 
Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy zjawia się tajemnicza postać

w czerwonym płaszczu.
 

Kim ona jest i czego od nich chce? 
Czy wszyscy widzą i spotykają się z tą samą kobietą? 

Bohaterowie starają się odkryć prawdę… 



Zanim odejdę

A5
TWARDA OPRAWA

304 STRONY
BUTTERFLY

To wciągający thriller psychologiczny. Powieść idealna na nagrody dla uczniów
szkół średnich!

Marieke Nijkamp

Corey i Kyra były niegdyś najlepszymi, nierozłącznymi przyjaciółkami. Jednak
wszystko zmieniło się, gdy Corey wyprowadziła się z ich rodzinnej

miejscowości, a Kyrze pozostało oczekiwanie na odwiedziny przyjaciółki.
 

Aż stała się tragedia... Na kilka dni przed planowaną podróżą Corey otrzymuje
wiadomość o śmierci Kyry. Mimo to wraca do miejscowości Lost Creek, gdzie
kiedyś wspólnie mieszkały, aby zrozumieć, co faktycznie się stało, poznać „na

nowo” dawnych znajomych, sąsiadów, osoby, które kiedyś wydawały się jej
bliskie. Odkrywa mrożące krew w żyłach sekrety i próbuje rozwikłać tajemnicę

śmierci przyjaciółki... 



Piękne złamane serca

A5
TWARDA OPRAWA

400 STRON
BUTTERFLY

To wciągająca powieść społeczno-obyczajowa z wieloma wątkami
autobiograficznymi idealna na nagrody dla uczniów szkół średnich!

Kami Garcia

 Kilkunastoletnia Peyton kocha piłkę nożną. Odnosi na tym polu liczne
sukcesy i wiąże z nią swoją przyszłość. 

Stawia także czoło bolesnej stracie, a życie przygotowuje dla niej kolejne
niespodzianki… 

 
Akcja powieści rozpoczyna się w dniu, który ma być tym idealnym,

wymarzonym, i tak oglądamy z bohaterką - niczym w filmie - kilka miesięcy jej
życia: od gorzkiego zawodu, poprzez stopniowe odzyskiwanie pewności

siebie i dorastanie…

Brawurowa, wartka akcja, pełna humoru
i nieoczekiwanych zwrotów.

Wnikliwe uchwycenie przez autorkę emocji
wchodzących w dorosłość nastolatków.



Powieść Mirjam Mous to intrygująca historia na miarę ponadczasowych
kryminałów Agathy Christie.

 
Nastoletni Mink to chłopak zafascynowany światem magii i iluzjonistów. 
U nich też chce odbyć swoją szkolną praktykę, ale nie znajduje iluzjonisty,

który zgodziłby się go przyjąć. I w tym momencie z pomocą przychodzi Jool –
najlepsza przyjaciółka Minka, która proponuje mu, aby udał się do jej wuja

Hermana – dziennikarza lokalnej gazety.
W pewnym momencie dziennikarz dzieli się z nim pewnym sekretem. 

Paradise Project. Pozory mylą

A5
TWARDA OPRAWA

296 STRON
BUTTERFLY

To wciągający i ekscytujący thriller dla młodzieży, w którym nic nie jest takie, 
jakim wydaje się na początku… 

Mirjam Mous

Wkrótce potem Mink znajduje w rzece martwego Hermana
i domyśla się, że śmierć mentora nie jest zwykłym

zrządzeniem losu. 
Postanawia zdemaskować mordercę Hermana i ujawnić

sekret, który dziennikarz zdradził mu przed śmiercią…



To historia Kari, która wraz z rodziną spędza wakacje na Islandii. 
 

W tym właśnie miejscu spotyka srebrnego sokoła i trafia do królestwa Isslar. 
 

Ten świat jest zupełnie niezwykły, bo zamieszkiwany przez trolle, lodowe
smoki i elfy, w którym to gejzery decydują o losie ludzi, a tajemniczy młody

człowiek rządzi wulkanami wyspy. 
 

Okazuje się jednak, że Kari nie trafiła tam przez przypadek... 

Khyona. We władzy srebrnego sokoła

A5
TWARDA OPRAWA

472 STRONY
BUTTERFLY

Wyjątkowa książka fantasy, po którą z przyjemnością sięgnie młodzież.

Katia Brandis

Dziewczyna jest bardzo podobna do młodej zabójczyni,
która ma popełnić morderstwo w imieniu księżniczki... 



 poezji i prozy
KLASYKA



Ekskluzywne wydania dzieł klasyków literatury
LUKSUSOWE WYDANIA W TWARDEJ OPRAWIE I REPRINTAMI ORYGINALNYCH ILUSTRACJI. 



B5
TWARDA OPRAWA

392 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS

Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie
Wyjątkowe, luksusowe wydanie, wielkiego dzieła pióra Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza, z ilustracjami

E. M. Andriollego. Prezentowana publikacja jest wzorowana na reprincie i naśladuje pierwsze wydanie
epopei. Edycja została wydana z ogromną dbałością: duży format, elegancki papier, ekskluzywna okładka

sprawiają, że pozycja jest znakomitą propozycją na prezent lub nagrodę. 



B5
TWARDA OPRAWA

560 STRON
WYDAWNICTWO IBIS

Quo Vadis
Dzieło, które przedstawia szeroką panoramę starożytnego Rzymu i początków chrześcijaństwa, uzupełnioną

wątkiem miłości Winicjusza i Ligii. Należą oni do dwóch odrębnych światów: rzymski patrycjusz 
i chrześcijańska zakładniczka z plemienia Ligów. To klasyka polskiej literatury w wyjątkowym, luksusowym

wydaniu w twardej oprawie z oryginalnymi reprodukcjami ilustracji P. Stachiewicza.



Antologie poezji
TO OBSZERNE WYBORY NAJPIĘKNIEJSZYCH WIERSZY - KSIĄŻKI, KTÓRE PREZENTUJĄ PRZEKRÓJ LIRYKÓW OD

CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH PO WSPÓŁCZESNOŚĆ.  TO ZESTAWIENIE RÓŻNYCH UTWORÓW, TYCH
WYBITNYCH I TYCH MNIEJ ZNANYCH W PIĘKNYM WYDANIU W TWARDEJ OPRAWIE.

B5
TWARDA OPRAWA

432 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS

B5
TWARDA OPRAWA

432 STRONY
WYDAWNICTWO IBIS



Klasyka Mistrzów
Wybór poezji.

PREZENTOWANA SERIA KLASYKA MISTRZÓW TO WYBÓR POEZJI, W KTÓREGO TOMIKACH
ZGROMADZONO PONADCZASOWE UTWORY POETÓW, KTÓRE NA STAŁE WPISAŁY SIĘ DO KANONU

LITERATURY POLSKIEJ. TO WIERSZE, KTÓRE CZĘSTO ZACHWYCAJĄ, WZRUSZAJĄ, ALE TEŻ PRZEDE
WSZYSTKIM ZMUSZAJĄ DO ROZWAŻAŃ I REFLEKSJI.

PIĘKNE WYDANIA W TWARDEJ OPRAWIE Z POSŁOWIEM AGNIESZKI NOŻYŃSKIEJ-DEMIANIUK.



POMOCE NAUKOWE
dla młodzieży



Słowniki
Prezentowana seria to doskonale merytorycznie przygotowane słowniki dedykowane wszystkim, którzy
pragną mówić i pisać poprawnie, poznać zasady ortografii czy też zasoby frazeologiczne polszczyzny. 
To też zbiór porad językowych uporządkowanych w przejrzystych i napisanych prostym, zrozumiałym

językiem artykułach hasłowych i niezastąpiona pomoc w rozstrzyganiu wątpliwości językowych i doskonałe
źródło wiedzy o współczesnym języku polskim w nowoczesnym wydaniu w twardej oprawie.



Ilustrowane słowniki
Piękne wydania w twardej oprawie. 

Całość uzupełniają kolorowe ilustracje i przejrzyste tabele.

B5
TWARDA OPRAWA

400 STRON
WIEDZA

B5
TWARDA OPRAWA

274 STRONY
WIEDZA



Ilustrowany słownik geograficzny
Ilustrowany słownik geograficzny to książka dla wszystkich pasjonatów geografii oraz dla tych, którzy

chcieliby powtórzyć oraz usystematyzować wiadomości. Hasła zbudowano w taki sposób, by uzupełniały
część opisową i nie utrudniały swobodnego czytania całości.

B5
TWARDA OPRAWA

274 STRONY
WIEDZA



Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej
Ilustrowany słownik mitologii greckiej  i rzymskiej koncentruje się na mitologii greckiej, uznanej przez

niektórych badaczy za najpiękniejszą mitologię świata, i rzymskiej, nawiązując również do pozostałych,
starszych systemów mitologicznych. 

B5
TWARDA OPRAWA

400 STRON
WIEDZA



B5
TWARDA OPRAWA

240 STRON
WIEDZA

B5
TWARDA OPRAWA

256 STRON
WIEDZA

Ilustrowane pomoce do nauki języka angielskiego
Przejrzyste pomoce w nowoczesnym wydaniu, w twardej oprawie,

z atrakcyjną szatą graficzną.



Ilustrowana gramatyka angielska dla młodzieży
Publikacja w przystępny sposób omawia ważne gramatyczne zagadnienia z różnych działów (przedimki,
rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki, spójniki, liczebniki, czasowniki). Informacje gramatyczne

zostały wzbogacone licznymi przykładami, dzięki czemu łatwiej zrozumieć niekiedy zawiłe kwestie,
dodatkowo każdy dział kończy się ćwiczeniami sprawdzającymi wiedzę, do których na końcu książki

zamieszczono klucz odpowiedzi. 

B5
TWARDA OPRAWA

256 STRON
WIEDZA



B5
ZINTEGROWANA

OPRAWA
848 STRON

WIEDZA

Kompendia licealisty
Rewelacyjne, obszerne publikacje stworzone z myślą o uczniach szkół średnich.

B5
ZINTEGROWANA

OPRAWA
728 STRON

WIEDZA

B5
ZINTEGROWANA

OPRAWA
328 STRON

WIEDZA



Kompendium licealisty. Geografia
W kompendium zawarto najważniejsze zagadnienia krajobrazów Polski i świata, wybranych problemów
i regionów geograficznych świata, środowiska przyrodniczego Polski i świata. Z tą książką doskonale
przygotujesz się do egzaminu maturalnego, ale też powtórzysz informacje np. przed sprawdzianem. 

B5
ZINTEGROWANA

OPRAWA
728 STRON

WIEDZA



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



Księga cudów Polski

A4+
TWARDA OPRAWA

256 STRON
HORYZONTY

To piękna publikacja, której celem jest zaprezentowanie walorów naszego kraju. W książce znajdują się informacje
dotyczące polskich krain geograficznych.  Miłośnicy przyrody znajdą tutaj obszerne informacje dotyczące parków

narodowych i rezerwatów przyrody. 



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

64 STRONY
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
TWARDA OPRAWA

96 STRON
HORYZONTY



Perły świata
Ta książka to niezapomniana podróż do najpiękniejszych zakątków świata.

 
To książka, w której zamieszczono opisy i zdjęcia wybranych obiektów, wpisanych na listę światowego dziedzictwa

kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. 

B5
TWARDA OPRAWA

96 STRON
HORYZONTY



Wielka historia rzeźby
Luba Ristujczina

To przepiękny album, w którym zaprezentowano osiągnięcia mistrzów rzeźbiarskich od czasów najdawniejszych po
współczesność. Miłośnicy sztuki znajdą tutaj obszerny przekrój historii rzeźby, teksty zostały napisane z wyjątkową

precyzją i świadczą o ogromnej wiedzy autorki z zakresu historii sztuki. 

A4+
TWARDA OPRAWA

304 STRONY
HORYZONTY



Skarby świata
Luba Ristujczina

 To piękny album prezentujący szeroki przekrój światowej sztuki - od czasów najdawniejszych po współczesność.
Można tu znaleźć informacje o twórcach poszczególnych epok, piękne, kolorowe reprodukcje i krótkie opisy dzieł oraz

kierunków i nurtów, które królowały w danej epoce.

A4+
TWARDA OPRAWA

256 STRON
HORYZONTY



Historia świata w obrazach
 To książka dla wszystkich miłośników historii i sztuki. Można tu znaleźć najpiękniejsze obrazy nawiązujące tematyką

do wydarzeń z historii świata, począwszy od czasów demokracji ateńskiej, a na upadku muru berlińskiego kończąc.
Każda reprodukcja została pokazana całościowo, wraz z krótkim opisem wydarzenia historycznego, które

przedstawia, a następnie zanalizowano i opisano fragmenty obrazu.

A4+
TWARDA OPRAWA

112 STRON
HORYZONTY



Biblia w obrazach
Luba Ristujczina

Artystyczna wizja religijności i chrześcijaństwa zmieniała się na przestrzeni wieków, w tej książce zaprezentowano
ciekawy przekrój dzieł i twórców od czasów najdawniejszych po współczesność. Pasjonujące teksty zostały

wzbogacone dużymi, kolorowymi reprodukcjami dzieł sztuki.

A4+
TWARDA OPRAWA

160 STRON
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

120 STRON
HORYZONTY



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


