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Bitwa w Labiryncie  
Autor: Rick Riordan 
Wydawnictwo: Galeria Książki 

Czwarta książka z pięciotomowego cyklu 

Percy Jackson i bogowie olimpijscy  

Obozowicze z Obozu Herosów znajdują tajem-

nicze przejście do wielkiego Labiryntu stwo-

rzonego przed wiekami przez Dedala. Percy 

Jackson dowiaduje się, że Luke Castellan po-

stara się poprowadzić przez niego armię tyta-

nów, którzy po wiekach powstali i chcą na 

nowo przejąć władzę na wszelkim stworze-

niem. Percy, Annabeth,Tyson oraz Grover 

wchodzą do Labiryntu odkrywając przy okazji 

wiele tajemnic...  

 

 

 

 

Ostatni Olimpijczyk 
Autor: Rick Riordan 
Wydawnictwo: Galeria Książki 

Piąta i ostatnia książka cyklu Percy Jackson  

i bogowie olimpijscy.  

Obozowicze z Obozu Herosów przygotowują 

się na wojnę z rosnącymi w siły wojskami Kro-

nosa. Olimpijczycy są zajęci nieustanną walką 

z potworem Tyfonem, więc gdy Kronos wkra-

cza do Nowego Jorku nie mają jak temu prze-

ciwstawić. Do Kronosa dołączyli się bogowie 

tacy jak Morfeusz i Hekate, którzy pragną 

większego szacunku dla swojej osoby. Herosi 

walczą z nacierającymi w szybkim tempie si-

łami wielkiego zła… 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Percy_Jackson_i_bogowie_olimpijscy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Percy_Jackson_i_bogowie_olimpijscy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Percy_Jackson_i_bogowie_olimpijscy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morfeusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hekate


 

 

 
 
 

 

 

Sztuka rysowania 
Wydawnictwo: Publicat 

Sztuka rysowania to nieoceniona pomoc za-

równo dla początkujących twórców, jak i dla 

tych, którzy pierwsze artystyczne próby mają 

już za sobą, ale chcą rozwijać swój warsztat. 

Autorzy wprowadzają w tajniki rysowania, 

podpowiadają, jak zorganizować stanowisko 

pracy i jakie przybory wybrać, a następnie, za-

czynając od najprostszych przykładów, poka-

zują krok po kroku drogę od szkicu do goto-

wego dzieła.  

Dzięki bogatemu zestawowi ćwiczeń, rysowa-

nie roślin, zwierząt, portretów, postaci w ruchu, 

pejzaży i martwej natury zamienia się w fascy-

nującą artystyczną przygodę…  

  

 

 
 

 
 
 

 
 

Doniczkowe inspiracje 
Autor: Joanna Tołłoczko 
Wydawnictwo: Buchman 

Ozdabianie glinianych doniczek, własnoręczne 

wykonywanie osłonek lub prace plastyczne in-

spirowane doniczkami – w książce przedsta-

wiono oryginalne i łatwe do wykorzystania pro-

jekty z doniczką w roli głównej: doniczka wy-

klejana mozaiką, orientalna, w stylu shabby 

chic, osłonki z filcu, kolorowe łubianki, ekodo-

niczki, doniczkowy świecznik, ogrodowe lu-

dziki, aniołki i wiele innych… 

 



 

 

 
 
 

 

 

Ilustrowany słownik matema-

tyki dla uczniów  
Autorzy: Kristeen Rogers, Tori Large 
Wydawnictwo: Publicat 

 
Przyjazny i niezawodny matematyczny słownik 

dla uczniów, którzy wkroczyli już w świat ma-

tematyki, ale czasem jeszcze nie czują się  

w nim zbyt pewnie. Kolejne rozdziały w prosty  

i ciekawy sposób wyjaśniają kluczowe zagad-

nienia matematyczne, zaznajamiają z zasadami 

i wzorami, prezentują łatwe do zapamiętania 

przykłady. .. 

 

 

 

 
 

 

 

Ortografia bez byków 
Autor: Marcin Przewoźniak 

Wydawnictwo: Publicat 

 
Książka pomagająca opanować zasady ortogra-

fii języka polskiego i pisać bez błędów.  

 

Zawiera ponad 160 dyktand w 3 stopniach trud-

ności oraz łatwe do zapamiętania porady orto-

graficzne... 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

Psy rasowe 
Autor: Anna Biziorek 
Wydawnictwo: SBM 

Książka opisuje osiemdziesiąt wybranych ras 

psów domowych. Opowiada, jakie cechy 

przodków odziedziczyli dzisiejsi przedstawi-

ciele rasy oraz jakie mają wymagania. To zna-

komity przewodnik dla osób, które wybierają 

psa oraz nieprzebrane źródło informacji dla 

tych, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej 

o swoich pupilach… 

 

 
 

 
 

 
 

Moje pomysły na modne  

dodatki : biżuteria, ubrania, 

torebki 
Autor: Joanna Tołłoczko 

Wydawnictwo: Zielona Sowa 
 

W tej książce znajdziesz mnóstwo pomysłów 

i inspiracji na modną biżuterię (kolczyki, bran-

soletki, pierścionki, korale) i niebanalne do-

datki (aplikacje na ubrania, broszki, ozdobne 

etui na telefon, ozdoby do włosów) i wiele, 

wiele innych. Znajdziesz tu nie tylko instrukcje 

wykonania wszystkich dodatków, ale również 

wspaniałe zdjęcia z kolejnych etap tworzenia, 

które pomogą Ci z łatwością wykonać wszyst-

kie projekty. 

Dzięki tej książce zachwycisz wszystkich zna-

jomych modnymi, niebanalnymi dodatkami… 

 

 



 

 

 
 

 

Atlas grzybów 
Autor: Patrycja Zarawska 
Wydawnictwo: SBM 

Książka jest przeznaczona dla amatorów rozpo-

czynających przygodę z grzybobraniem, ale rów-

nież dla grzybiarzy, którzy chcą rozszerzyć wie-

dzę. 

W atlasie znalazły się opisy 233 gatunków grzy-

bów zakwalifikowanych jako jadalne, niejadalne 

bądź trujące, zgodnie z aktualnym stanem wie-

dzy. Są to gatunki występujące głównie na tere-

nie Polski. Przystępny opis zawierający szczegó-

łowe informacje o wyglądzie grzyba i jego wy-

stępowaniu z pewnością ułatwią identyfikację 

okazu.  

Dodatkowo czytelnik dowie się także o możliwo-

ściach wykorzystania poszczególnych gatun-

ków… 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Vademecum gimnazjalisty  

- język polski 
Autor: Alina Ludkiewicz-Dimitriuk 

Wydawnictwo IBIS 

 
To książka, która może okazać się bardzo po-

mocna uczniowi w przygotowaniu do egzaminu 

gimnazjalnego.  

Vademecum… zawiera analizy najbardziej zna-

nych utworów z literatury polskiej, wyjaśnienia 

najważniejszych terminów z dziedziny nauki  

o języku, wskazówki gramatyczne, a także krót-

kie charakterystyki zjawisk i procesów, które 

kształtowały literaturę i język przez minione 

stulecia… 



 

 

 
 

 

 

 
 

101 najważniejszych wydarzeń 

w dziejach Polski i świata 
Wydawnictwo „Horyzonty”  

                                
 
"101 najważniejszych wydarzeń w dziejach 

Polski i świata" to swoisty przewodnik po hi-

storii. Znajduje się tu wiele interesujących in-

formacji o wydarzeniach, które miały duży 

wpływ na losy Polski i świata, przyczyny  

i skutki powstań i wojen, znaczenie odkryć geo-

graficznych i zdobyczy techniki, o roli w histo-

rii jaką odegrał Jan Paweł II podczas swojego 

pontyfikatu. Piękne ilustracje i interesujące tek-

sty spowodują, że nie będziesz mógł oderwać 

się od lektury tej książki. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

101 najsławniejszych pisarzy  

w dziejach Polski i świata 
Wydawnictwo „Horyzonty”                                   
 
 
Wydanie albumowe, które przybliża postaci 

najwybitniejszych pisarzy. Piękne ilustracje 

oraz zdjęcia i interesujące teksty spowodują, że 

nie można oderwać się od lektury tej książki. 



 

 

 
 

 

 

 
 

Wielka historia malarstwa 
Autor: Luba Ristujczina 

Wydawnictwo „Horyzonty” 

 

 
Czym jest malarstwo? To dyscyplina sztuki 

próbująca ukazać otaczający nas świat za po-

mocą światła i barw. To gra między rzeczywi-

stością, a niczym nieskrępowaną wyobraźnią 

artysty. Na przestrzeni wieków zmieniały się 

kierunki i style oraz środki wyrazu artystycz-

nego, niezmienna pozostała pasja i potrzeba 

kreacji. "Wielka historia malarstwa" to fascy-

nująca podróż w historię świata barw i obra-

zów... 

 

 

 
 
 

 

 

Wielcy Polacy XX wieku 
Autorzy: A.Nożyńska-Demianiuk,  

J. Uhma, K. Ulanowski 

Wydawnictwo IBIS „Horyzonty” 

 
"Wielcy Polacy XX wieku" to książka,  

w której zaprezentowano sylwetki najwybit-

niejszych Polaków. Są wśród nich m.in. pisa-

rze, poeci, malarze, aktorzy, a także politycy  

i naukowcy. To ludzie, którzy swoją pracę, wy-

konywaną z pasją i poświęceniem, na zawsze 

zapisali się na kartach historii. Wiek XX to 

epoka dwóch wojen światowych i znaczących 

przemian cywilizacyjnych i to właśnie w tym 

niezwykle trudnym dla Polski i świata czasie 

żyli, działali i tworzyli niezwykli Polacy, któ-

rym poświęcono tę publikację. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Słownik synonimów i antoni-

mów 
Autorzy: G. Dąbrowski, M. Marciniak 

Wydawnictwo: IBIS 

 
Słownik to niezastąpiony środek poszerzania 

słownictwa oraz pomoc w tworzeniu tekstów 

pisanych, dzięki któremu można uniknąć  po-

wtórzeń w swoich wypowiedziach, używając 

wyrazów o podobnym znaczeniu. Słownik mie-

ści około 9000 haseł, podając zarówno syno-

nimy wyrazów, ich poszczególne znaczenia 

oraz grupy synonimów do wyrazu hasłowego. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Śladami Czesława Miłosza 
Autor: Dorota Nosowska 

Wydawnictwo: IBIS 

 

 
Jego biografia może jawić się jako życiorys 

człowieka sukcesu - sławnego poety, laureata 

literackiej Nagrody Nobla z 1980 roku, wykła-

dowcy amerykańskiego uniwersytetu, cieszą-

cego się wielkim szacunkiem na arenie między-

narodowej, szczęśliwego w życiu prywatnym. 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

Kompendium gimnazjalisty. 

Matematyka 
Autor:  

Wydawnictwo: IBIS 

 

 
Książka prezentuje nowy sposób nauczania ma-

tematyki w klasach 1-3 gimnazjum. Uczniowie, 

którzy mają problemy z matematyką, chcą 

sprawdzić i utrwalić wiedzę oraz zbadać swoje 

umiejętności, znajdą tu wszystkie potrzebne 

wiadomości, rozwiązania przykładowych za-

dań, cenne wskazówki oraz zadania do samo-

dzielnego rozwiązania. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Polskie symbole narodowe 
Autor: Agnieszka Nożyńska-Demianiuk 

Wydawnictwo IBIS „Horyzonty” 

 

 
Polskie symbole narodowe to książka, w której 

znaleźć można informacje na temat tego, co ko-

jarzy się z Polską. Polskie symbole narodowe to 

nie tylko flaga i godło, ale także polskie miasta, 

krajobrazy, pomniki i budowle upamiętniające 

wybitnych Polaków, a także tradycja, która 

przejawia się m.in. w kultywowanych świętach. 

Jak burzliwa jest historia naszego kraju, tak bo-

gate pamiątki w postaci wspomnień, zapisów w 

kronikach i eksponatów zgromadzonych w mu-

zeach… 

 



 

 

 
 

 

 

 

Cuda świata 
Autor: Ewa Błaszczyk 

Wydawnictwo IBIS 

 

 
Cuda świata to przepiękna pozycja albumowa pre-

zentująca najbardziej niezwykłe miejsca. Znaj-

dziesz tu informacje o cudach świata starożytnego, 

nowych cudach oraz kandydatach  do tego miana...  

Przepiękne kolorowe zdjęcia i interesujące opisy 

spowodują, że wybierzesz się w niezapomnianą po-

dróż do najpiękniejszych miejsc świata i nie bę-

dziesz chciał oderwać się od lektury tej książki… 
 

 

 

 
 

 

Czarnoksiężnik z Archiplagu 
Autor: Ursula K. Le Guin 

Wydawnictwo: Prószyński i S-ka 
 

„Czarnoksiężnik z Archipelagu” to pierwsza 

część czterotomowego cyklu „Ziemiomorze” 

Ursuli K. Le Guin, przez znawców zgodnie 

obwołanego arcydziełem światowej literatury 

fantasy. To opowieść o dojrzewaniu, o wy-

zbywaniu się młodzieńczej pychy i ducha ry-

walizacji, dorastaniu do wewnętrznej harmo-

nii i mądrości, a też zrozumienia ograniczono-

ści ludzkich działań. Im większa moc i im 

większa władza, tym większa odpowiedzial-

ność... 

 

 


