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Krótkie opowiadania, 

które idealnie nadają się 

do czytania na dobranoc 

najmłodszym.

Książki skierowane do 

dzieci, które czytają od 

niedawna, ale robią to 

z nieustającym zapałem!

Powieści obyczajowe dla 

czytelników w wieku 9–12 lat, 

lubiących się i pośmiać,

i wzruszyć.

Powieści sensacyjne dla 

żądnych przygód czytelników 

ze smykałką do rozwiązywania 

zagadek.

Historia dobrze 

opowiedziana dla 

czytelników w wieku 

10–14 lat – zarówno 

wielbicieli historii, jak 

i tych, którzy są z nią 

na bakier.

Książki dla wszystkich, 

którzy lubią zabawę 

językiem, chcą podszkolić 

swoją wymowę lub 

zaimponować nauczycielce.

W tym cyklu ukazują się 

zarówno znane, jak i te 

rzadko spotykane 

baśnie, podania 

i legendy polskie.

To skok na głęboką wodę 

– w codzienne problemy 

młodzieży, ich pierwsze 

poważne decyzje i związki.

Trudne historie dzieci 

z czasów wojny, napisane 

w przystępnej formie 

zbeletryzowanej opowieści.

Wielkich ludzi poznajemy

poprzez ich dzieciństwo,

pasje, pracę.

Serie wydawnicze

Seria z dreszczykiem

Dla wszystkich, którzy są 

za młodzi na książki Stephena 

Kinga, ale już lubią się bać.

Ta seria pokazuje, 

jak szczodra jest dla nas 

matka natura i jak o nią 

dbać na co dzień.



Historia regionu.

Mała ojczyzna



Mała ojczyzna

Ziemia rawska – czy znacie jej atrakcje 

i historię? Dzięki tej książce dowiecie się:

…że William Szekspir jeden ze swoich 

dramatów poświęcił Białej Damie z Rawy 

Mazowieckiej.

…że w Babsku mieszkała muza Fryderyka 

Chopina, z którą potajemnie się zaręczył.

…a Rawie pobierał nauki słynny pamiętnikarz 

XVII wieku – Jan Chryzostom Pasek.

Piotrek spędzający wakacje w Rawie, nic o tym 

nie wie. Ale właśnie pan Pasek, którego pomnik 

stoi na skwerze, odkrywa przed chłopcem 

skarby ziemi rawskiej.



Książki o dzieciństwie sławnych ludzi

Nieprzeciętni



Mały Franek poznaje historię życia 

sławnego wuja, farmaceuty, 

przedsiębiorcy i pioniera przemysłu 

naftowego w Europie.

Książki o dzieciństwie sławnych ludzi

Nieprzeciętni

Jej twórczością zachwycał się sam Henryk Sienkiewicz. 

Zanim została podziwianą redaktorką postępowego 

„Świtu”, musiała godzić pisanie w obowiązkami matki 

gromadki dzieci. Jej otwarta głowa, nowoczesne 

spojrzenie na życie, pracowitość i talent zaowocowały 

sławą za życia i pamięcią potomnych.



Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie

Odwaga, przyjaźń, szacunek



Irenka z Wilna, Jędruś ze Lwowa – historie dzieci, które muszą 

się odnaleźć w wojennej zawierusze. 

Irenka szuka poczucia bezpieczeństwa w objęciu ramion babci 

i mamy raz w modlitwie.

Jędruś – opiekuje się rodziną, usamodzielnia się i z każdym 

dniem coraz lepiej odnajduje w wojennej rzeczywistości.

Tułaczki wojennych dzieci

Książki nagrodzone 
w konkursie 

w kategorii 
„Historia niebanalna”

Jurek urodził się w Pińsku na Polesiu. Gdy do miasta wkroczyła Armia Czerwona, 

wraz z rodziną wywieziono go do sowchozu w Kazachstanie. Był to początek długiej 

wędrówki rodziny zesłańców. Ich tułaczka wiodła przez Bliski Wschód do Afryki, Indii 

i dalej do Meksyku, Nowej Zelandii. Wielu zostanie tam już na stałe.



Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie

Małą Amelkę śpiewającą w schronie 

poznaliście na pewno z filmików krążących 

w sieci. Dziewczynka stała się symbolem 

wszystkich dzieci w Ukrainie, którym wojna 

zabiera dzieciństwo.

Amelka, tak jak tysiące ukraińskich dzieci, 

musiała uciekać przed bombami, wybuchami, 

czołgami wjeżdżającymi do miast i miasteczek. 

Swój nowy dom znalazła w Polsce, tu chodzi 

do szkoły, rozwija swoje talenty, śpiewa 

i maluje.

To skomplikowana i niełatwa sytuacja dla nas 

wszystkich, dorosłych i dzieci. Najważniejsze, 

żeby nowe koleżanki i nowi koledzy z Ukrainy 

poczuli się tu bezpiecznie.



Przyjaźń, odwaga, szacunek, uczciwość



Dziecko w świecie gier

Zwyczajny świat dziewięciolatki, 

która dzięki uczestnictwu w grze odkrywa 

bezpieczną dla siebie przestrzeń. 

Jej historię należy jednak traktować jako 

ważną wskazówkę. Może nawet przestrogę.

Igor Wiśniewski, psycholog dziecięcy

Nominacja

Znakomity, zaangażowany tekst 

o problemach ludzi bardzo 

młodych i wrażliwych, którzy 

zanurzeni w świecie 

cyberprzestrzeni, najnowszych 

technologii, powszechnej 

komputeryzacji – narażają swoje 

życie psychiczne i osobowość.



Przyjaźń, nienawiść,
śledztwo, historie rodzinne

Tomek, Franek i Wawrzek marzą o przeżyciu prawdziwej przygody. Kiedy do ich bandy dołącza 

Jowanka – ich życie nabiera rumieńców. Bo Jowanka jest inna – odważna, twórcza i szybka. 

Albo się ją kocha, albo… No właśnie, dziewczyny w klasie za nią nie przepadają. Za to chłopaki 

dzięki niej wpadają na trop prawdziwej detektywistycznej zagadki.



Rodzina, nastolatki,
codzienność z przymrużeniem oka

2 tom
kultowej

DYNASTII 
MIZIOŁKÓW
już jest! 

Autorkę wielokrotnie pytano: 

Kiedy dalszy ciąg Dynastii? 

Wymigiwała się od 

odpowiedzi, zajęta innymi 

projektami. Aż przyszedł 

dzień, kiedy zabrakło jej 

wykrętów i w głowie pojawił 

się pomysł na kontynuację –

tym razem z pomocą 

Kaszydła, siostry Miziołka.

Wszelkie podobieństwo osób, 

nazwisk i zdarzeń 

zamieszczonych w książce, 

do prawdziwych, jest 

NIEPRZYPADKOWE

Pozdrawiam serdecznie!



Rywalizacja w rodzeństwie
vs. siostrzana miłość

Wiadomość mamy w jednej sekundzie 

zmieniła wszystko. Wszystko, 

do czego Mela była przyzwyczajona, 

co znała i kochała.

– Nic nie powiesz? Zawsze chciałaś 

mieć rodzeństwo.

To „zawsze” minęło dobre kilka lat temu. 

Wtedy Meli brakowało kogoś do zabawy, 

dziś ma 12 lat i bardzo jej dobrze w roli 

jedynaczki. Za pięć miesięcy się to zmieni.

Fascynująca historia o detronizacji, 

szybkim dojrzewaniu i niespodziewanych 

profitach, które niesie ze sobą młodsze 

rodzeństwo.



Szczęśliwe dziecko to?...

Czy w szkolnej ławce może siedzieć 

wieloryb? Okazuje się, że tak. 

Czy wiecie, jak to jest nosić takie 

przezwisko, a do tego mieć wielką 

ciotkę z małym wąsem i grać 

na flecie? Julka wie i chętnie 

Wam o tym opowie. 

Renata Piątkowska

Historia Julki uczy empatii 

i tolerancji wobec osób odmiennych. 

Pokazuje ważną rzecz: że można 

siebie lubić i akceptować, nawet 

borykając się z poczuciem inności, 

z odrzuceniem, ze złośliwością.

Alicja Lipska-Piątek, psycholog



Najnowsza powieść z bestsellerowego cyklu 

o grzecznym psie Winterze. Tym razem spojrzycie 

na świat i sforę psio-kocią oczami kota Mariana. 

Jak zawsze – nie zabraknie utarczek ludzko-zwierzęcych, 

kilku kradzieży miskowych, paru gonitw i śmiechu, 

który pomaga na wszystko.

Kolejny tom bestsellerowego cyklu o grzecznym psie



Seria dla maluszków

Seria przeznaczona jest dla dzieci młodszych. Znajdziecie w niej zbiory wierszy i krótkich 

opowiadań w sam raz na dobranoc. Poduszkowce przeniosą najmłodszych czytelników 

w świat marzeń, gdzie spotkają się oni z fascynującymi bohaterami i odkryją nowe tajemnice.



Stary niedźwiedź mocno śpi. Gdzie? 

O tym właśnie mówi ta książka. 

Dowiecie się z niej, gdzie śpią różne 

zwierzęta. Tylko cicho! Zwierzęta 

też nie lubią, jak się je nagle budzi.

Autor

Książeczka z twardymi kartkami, 

o przyjaznym formacie 

i zaokrąglonych rogach – idealna 

do małych rączek.

Legendarne stwory we współczesnym świecie



Kanwą tej historii są legendy o smokach 

i rycerzach odczytane na nowo.

Trzy przyjazne smoki są prześladowane 

przez Jaromira – pogromcę smoków. 

Przy pomocy zaprzyjaźnionej 

czarownicy uciekają tunelem czasu. 

We współczesności nadal trzymają się 

razem, przygarnięte przez sympatyczną 

rodzinę Marchewków.

Opowieść o sile przyjaźni, która nie 

pozwala nikogo zostawić w potrzebie.

Justyna 

Bednarek
Autorka „Niesamowitych 

przygód 10 skarpetek”

Legendarne stwory we współczesnym świecie



O przyjaźni na wesoło

Kto powiedział, że pies nie może przyjaźnić 

się z kotem? Może! Azor i Mruczek są tego 

najlepszym przykładem.

Przyjaciele spełniają swoje marzenie 

i budują przytulny domek. Świnka 

Przeklinka, strasznie im zazdrości i próbuje 

popsuć ich nowe lokum…

Pełna humoru książka o przyjaźni.



Duże odkrycia małych ludzi

Krótkie opowiastki, idealne do wspólnego 

czytania. Napisane prostym, zrozumiałym 

dla małych dzieci językiem. Pełne ciepłego 

humoru i zabawnych dialogów. 

Pokazują codzienne radości i smutki Amelki 

i Antka. Dzieci zobaczą w nich swój świat, 

a dorośli siebie samych sprzed lat.

To jedna z tych książek, które powinny 

znaleźć się w biblioteczce każdego 

kilkulatka.



Seria z parasolem

Książki skierowane do dzieci, które już same czytają i robią to z nieustającym zapałem! 

Ukazują się w niej powieści obyczajowe i zbiory opowiadań dla czytelników 

w wieku 6-10 lat. Duże litery i barwne ilustracje uatrakcyjniają lekturę młodszym czytelnikom.



Żartobliwie o poważnych sprawach

W odległej galaktyce, a może wcale 

nie takiej odległej, król Robotyk dostał 

na śniadanie jajko. Bielało gładziście

w metalowej krainie. Nie przypominało 

niczego, co znane. Było obce.

– Nie chcemy nieznanego! Trzeba to 

zniszczyć! – warczeli dworzanie.

Skąd w mieszkańcach zamku tyle niechęci 

i zajadłości? Z powodu tego maleństwa?

Historia stara jak świat i na wskroś 

aktualna bajka z niespodzianką w środku.



O problemach młodszych nastolatków

Tata Janka wyjechał, a on nie chce martwić 

mamy chłopakami z podwórka, którzy się 

na niego uwzięli.

Michał lubi śpiewać i tańczyć, na urodziny 

zaprosił same dziewczyny – jego rodzice 

tego nie akceptują.

Ewa padła ofiarą przykrych żartów 

koleżanki z klasy i teraz boi się wrócić 

do szkoły.

Te historie zdarzyły się naprawdę. 

Są smutne i radosne, takie, jakie jest życie.



Powieść kryminalna z dwójką młodych 

detektywów na tropie złodziejskiej szajki.

Ich łupem ma paść drogocenna ekspozycja 

z Muzeum Koronek.

Podobieństwo osób i miejsc nieprzypadkowe, 

bo książka powstała w ścisłej współpracy

Kryminał dla dzieci

z Fundacją 

Koronki 

Koniakowskie!



Klasyka gatunku Adama Bahdaja

Bestsellery mistrza książek przygodowych.

W każdej z nich młody bohater musi zmierzyć 

się ze swoimi słabościami, zwykle 

w ekstremalnych (a tym samym fascynujących 

dla czytelnika) okolicznościach.



Pan Samochodzik na tropie zagadki

Seria sensacyjno-kryminalnych powieści 

Zbigniewa Nienackiego wciąga do lektury 

kolejne pokolenia czytelników.

Fenomenu tego zjawiska nie trzeba tłumaczyć 

nikomu, kto przeczytał choć jeden to z tej serii.



Niedokończony eliksir nieśmiertelności –

odwieczne dążenie człowieka do uniknięcia 

nicości.

Noc strachów – grupa dzieciaków spotyka 

się na straszne opowieści przy ognisku. 

Przy okazji wskazują potrzeby każdego z nas: 

potrzebę akceptacji, przyjaźni, zrozumienia, 

bezpiecznego domu.

Strach uczy radzić sobie w każdej sytuacji

Bohaterowie tych opowieści uruchamiają 

machiny tajemniczych wydarzeń i wpadają 

w niezłe tarapaty. 

Ofiary losu mają okazję zabłysnąć, a ich 

dotychczasowi oprawcy dostają solidną 

nauczkę.



Powieści z tej serii to skok na głęboką wodę; w codzienne problemy młodzieży 

(chłopaków i dziewczyn), ich dyskusje z najbliższymi, pierwsze poważne związki 

i decyzje. Znajdziecie tu aktualne historie, słodko-gorzkie – jak życie każdego, kto 

już trochę zna smak dorosłości.

Seria dla nastolatków



Odpowiedzialność, 
trudny czas dojrzewania 

Rodzice nastoletniej Poli porzucają blask 

wielkiego miasta, aby osiąść w małej wiosce. 

Pola na własnej skórze może się przekonać, 

że nawet na prowincji doświadczyć można 

prawdziwej przyjaźni, byle tylko nie za często 

strzelać focha. Dziewczyna potrzebuje czasu, 

aby powiedzonko „u nas, w Warszawie” 

zamienić na „u nas, w Wiśniowej Górze”. 

Ale z nową ekipą przyjaciół i zabawnym 

rodzeństwem musi się udać!



Odpowiedzialność, 
trudny czas dojrzewania 

Pas startowy – Dobry adres, metka na ubraniu potwierdzająca najlepszą markę, „piętrowe” zajęcia 

pozalekcyjne – oto „pas startowy”, czas kołować! Tylko czy jest on faktycznie potrzebny?

Chuligania – Ania tylko tak miło wygląda. Wszyscy nabierają się na rude loki i zielone oczy. 

Ale Ania jest – tak mówi o sobie – nieadopcyjna. 



Bądźmy wszyscy zawsze eko!

Coraz więcej nas jest wtajemniczonych w „zieloną wiedzę”: rozumiemy, że drzewa oraz 

wszystkie inne rośliny są nam niezbędne do życia, godne szacunku i ochrony. Dzieci także 

muszą to koniecznie wiedzieć. 

Seria EKOlogicznie pokazuje, jak szczodra jest dla nas matka natura, i jak o nią dbać 

na co dzień.



Rodzina, przyjaźń, ochrona przyrody

Są psy mądrale i pieski głupieski. 

I nie ma powodu, żeby sądzić, że te 

drugie są gorsze od pierwszych. 

Kocie noworodki wyrastają na bezczelne 

koty-psoty. Tłuką się całymi dniami, 

ale przestrzegają jakichś tajemniczych 

reguł i nigdy nie robią sobie nawzajem 

krzywdy. Podglądacze życia zwierząt 

muszą liczyć się z tym, że nie wszytko, 

co zobaczą, będzie miłe, słodkie 

i malownicze. Ale za to na pewno prawie 

wszystko ciekawe.



Fred to nie zwyczajny pies, a prawdziwy, świadomy ekolog! 

Oczytany, fachowo segregujący śmieci, specjalista od ekologicznego zmywania misek… 

W sprawach ochrony planety jest twardy i bezlitosny!

Stado, ochrona przyrody



Mali giganci

Pszczoły miodne i inne zapylacze odgrywają 

ogromną rolę dla środowiska naturalnego 

i życia człowieka. 

Dzieci muszą to wiedzieć.

Ciepła książka Pauliny Płatkowskiej

w mig im to wyjaśni. 

Dzieci pokochają małą Stefcię-robotnicę, 

która nie rozumie, dlaczego musi tak ciężko 

pracować każdego dnia.



Ten leśnik dba o las jak nikt!

Leśniczy Piątek ma codziennie pełne ręce roboty. W jego lesie mieszkają nie tylko zwykłe 

zwierzęta, ale i utopce, dziwożony i licha leśne. Każde z nich ma swoje zwyczaje 

i tajemnice, a Piątek wciąż uczy się od nich czegoś nowego i przeżywa niezwykłe 

przygody. Jeśli i Wy chcecie je przeżyć – zajrzyjcie do najbliższego lasu. Słyszycie 

szmery, szepty, pomruki i śpiewy? To las mówi do Was!

Zapraszamy na niezwykłą wyprawę. Niech las Was zachwyci i urzeknie, jak nas, leśników.

Leśnicy, www.lasy.gov.pl



Dzieci muszą to wiedzieć!

Jak można pojąć tajniki demokracji, 

zrozumieć ją? Najlepiej ją po prostu 

praktykować. Niekoniecznie od razu 

„na poważnie”. Można po prostu pobawić 

się w demokrację. Jak? 

Na przykład zaglądając do tej książki.

Przekonacie się, że demokracja 

to wszystko, co dzieje się wokół nas 

i że mamy na to „wokół” wpływ. 

Że trzeba i warto działać, bo wszyscy mamy 

moc i prawo zmieniać swoje otoczenie, dom, 

szkołę, podwórko, świat. Trzeba tylko chcieć. 

dr Marek Michalak 

Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia 

im. Janusza Korczaka 

Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu

Rzecznik Praw Dziecka (2008–2018)



Dzieci muszą to wiedzieć!



Nagroda

im. Kornela 

Makuszyńskiego

Pegazik 2019

za promocję 

polskich pisarzy

Edukacja XXIŁódzkie Skrzydła

nagroda przyznana

przez Towarzystwo

Przyjaciół Łodzi

Amicus Librorum

nagroda przyznana

przez Bibliotekę Śląską

Medal Fundacji ABCXXI

Cała Polska czyta dzieciom
Odznaka honorowa

„Za zasługi dla Ochrony 

Praw Dziecka” 

Najlepsza książka

dziecięca 2013

„Wszystkie moje mamy”

Polskie 

Towarzystwo

Wydawnictw

Książek



Zaczytaj się na zabój 

w książkach

Wydawnictwa Literatura




