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Polecamy... 

NOWOŚCI BIBLIOTEKI  
 „Tysiąc powodów, by czytać” - EMPIK 

 
  

 

 

 

 12 ważnych opowieści. Pol-

scy autorzy o wartościach, dla 

dzieci 
 Wydawnictwo: Publicat 

Ważne słowa: miłość, odpowiedzialność, 

uczciwość, szczęście, samodyscyplina, 

piękno, sprawiedliwość, przyjaźń, odwaga, 

dobroć, szacunek, mądrość. Znakomici pol-

scy autorzy napisali niebanalną, bez nadę-

cia i patosu, niezwykle ciepłą książkę dla 

dzieci o ważnych sprawach.: Irena Landau, 

Natalia Usenko, Anna Onichimowska, Eli-

za Piotrowska, Joanna Krzyżanek, , Anna 

Sójka, Maria Ewa Letki, Liliana Fabisiń-

ska, Agnieszka Frączek, Roksana Jędrze-

jewska-Wróbel, Paweł Beręsewicz, Marcin 

Przewoźniak. 

 

 

 

 

12 ważnych praw. Polscy 

autorzy o prawach dzieci 
Wydawnictwo: Publicat 

Dwunastu autorów napisało 12 opowiadań, 

które opisują kluczowe prawa dzieci. Jest 

tu prawo do odpoczynku, do wyrażania po-

glądów i emocji, równouprawnienie, prawo 

do opieki lekarskiej - i wiele innych. Tema-

ty łatwe i mniej łatwe. Przyjemne i mniej 

przyjemne. Oto książka, która z jednej 

strony intryguje i bawi dzieci, a z drugiej 

wspiera wychowawczy trud rodziców i na-

uczycieli. Niech małe dzieci wyrosną na 

prawe, świadome swoich praw i odpowie-

dzialnie z nich korzystające duże dzieciaki. 
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13-piętrowy domek  

na drzewie. T.1 
 Autor: Andy Griffiths Wydawnic-

two: Nasza Księgarnia 

Andy i Terry mieszkają w 13-piętrowym 

domku na drzewie. A ten domek jest naj-

fajniejszy na świecie! Znajdziecie tu krę-

gielnię, oczko wodne pełne rekinów, tajne 

podziemne laboratorium oraz inteligentny 

piankomat, który podąża za człowiekiem 

krok w krok. Naprawdę, życie byłoby 

piękne, gdyby nie to, że dwaj kumple ma-

ją jeden dzień na napisanie nowej książki 

dla swojego wydawcy, Nochalskiej Księ-

garni…      W dodatku ciągle coś im prze-

szkadza. Domek na drzewie po prostu pę-

ka w szwach od niezapowiedzianych go-

ści! 

 

 

 

26-piętrowy domek  

na drzewie. T.2 
 Autor: Andy Griffiths Wydawnic-
two: Nasza Księgarnia 

Andy i Terry mieszkają w 26-opiętrowym 

domku na drzewie (mieli 13-piętrowy, ale 

się rozbudowali). A ten domek jest najfaj-

niejszy na świecie! Znajdziecie tu arenę do 

zapasów w błocie, komorę antygrawitacyj-

ną, obsługiwaną przez robota Edwarda 

Łyżkorękiego lodziarnię z lodami w sie-

demdziesięciu ośmiu smakach, a także La-

birynt Śmierci – tak skomplikowany, że 

nikt z niego dotąd nie wrócił… przynajm-

niej do teraz. 
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39-piętrowy domek  

na drzewie. T.3 
 Autor: Andy Griffiths Wydawnic-
two: Nasza Księgarnia 

Andy i Terry mieszkają w 39-piętrowym 

domku na drzewie (mieli dwudziestosze-

ściopiętrowy, ale się rozbudowali). A ten 

domek jest najfajniejszy na świecie! Znaj-

dziecie tu między innymi: najstraszniejszą 

kolejkę górską świata, operę, ring bokser-

ski z boksującym słoniem o imieniu 

Wtrąbęmuzator oraz supernowoczesne 

biuro z korektorami laserowymi, półau-

tomatycznymi samoładującymi się pisto-

letami na zszywki i odrzutowymi krze-

słami obrotowymi. 

 

 
 

 

52-piętrowy domek  

na drzewie. T.4 
 Autor: Andy Griffiths Wydawnic-
two: Nasza Księgarnia  

Andy i Terry mieszkają w 52-piętrowym 

domku na drzewie (mieli 39-piętrowy, ale 

się rozbudowali). A ten domek jest najfaj-

niejszy na świecie! Znajdziecie tu między 

innymi: maszynę do robienia fal, grę w 

węże i drabiny z prawdziwymi wężami i 

drabinami, marchewkostrzelną wyrzutnię 

rakietową, Przebraniomat 5000, pizzerię 

Zosia Samosia, a nawet Ślimaczą Akade-

mię Wojowników Ninja!  
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65-piętrowy domek  

na drzewie. T.5 
 Autor: Andy Griffiths Wydawnic-
two: Nasza Księgarnia 

 

Andy i Terry mieszkają w sześćdziesię-

ciopięciopiętrowym domku na drzewie 

(mieli pięćdziesięciodwupiętrowy, ale się 

rozbudowali). A ten domek jest najfajniej-

szy na świecie! Znajdziecie tu między in-

nymi: salon piękności dla zwierząt, pokój, 

w którym zawsze są twoje urodziny (na-

wet jeśli akurat ich nie ma), eksplodujące 

gałki oczne i mrówczą farmę. 

 

 

 

78-piętrowy domek  

na drzewie. T.6 
 Autor: Andy Griffiths Wydawnic-
two: Nasza Księgarnia 

Andy i Terry mieszkają w 78-iętrowym 

domku na drzewie (mieli 65-piętrowy, ale 

się rozbudowali). A ten domek jest najfaj-

niejszy na świecie! Znajdziecie tu między 

innymi: sąd z mechanicznym sędzią Mło-

tosławem Bęc-Walskim, Terrynówek 

(obłąkaną mieścinę pełną klonów Ter-

ry’ego), krowywiadowców, Mela Gibona i 

bardzo złą kaczkę...  
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91-piętrowy domek  

na drzewie. T.7 
 Autor: Andy Griffiths Wydawnic-
two: Nasza Księgarnia 

Andy i Terry mieszkają w 91-piętrowym 

domku na drzewie (mieli 78-piętrowy, ale 

się rozbudowali). A ten domek jest najfaj-

niejszy na świecie! Znajdziecie tu między 

innymi: Bzdurnarnię, madame 

Wiewszystko, wyjątkowo wredny wir 

wodny, centrum nauczania początkowego 

dla zwierząt, a także duży czerwony gu-

zik, którego lepiej nie naciskać, bo…! No, 

na co czekacie? Właźcie! 

 

 

 
 
 

 

 

104-piętrowy domek  

na drzewie. T.8 
 Autor: Andy Griffiths Wydawnic-
two: Nasza Księgarnia  

Andy i Terry mieszkają w 104-piętrowym 

domku na drzewie (mieli 91-piętrowy, ale 

się rozbudowali). A ten domek jest najfaj-

niejszy na świecie! Znajdziecie tu między 

innymi: sklep Skąpego Szczypana Wszyst-

ko za dwa dolary, salon Szczupaka Szpane-

ra Wszystko za dwa miliony dolarów, pię-

tro głupich kapeluszy, niekończące się 

schody, sto niedźwiedzi, łąkę pełną ka-

czeńców, ptaszeńców i pomyleńców, pokój 

głębokich rozważań oraz Żartopis 2000™. 

No, na co czekacie? Właźcie! 
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 7 nawyków szczęśliwego 

dziecka 
 Autor: Sean Covey 

Wydawnictwo:  ZNAK 

Wystarczy 7 prostych historii, żeby nauczyć 

dziecko dobrych nawyków. Poznajcie przy-

jaciół z krainy Siedmiu Dębów, którzy wam 

w tym pomogą. Witek nauczy organizacji 

czasu. Kudłatek przekona, że warto określić 

sobie cel działania. Lilka zwróci uwagę na 

współpracę z innymi, a Wandzia przypo-

mni, dlaczego warto zadbać o  siebie. Obo-

wiązkowy tytuł dla wszystkich rodziców 

i dzieci – już w Polsce! 

7 nawyków szczęśliwego dziecka to zbiór 

zabawnych i pięknie zilustrowanych opo-

wiadań, które przybliżają rodzicom 

i dzieciom metodę 7 nawyków skutecznego 

działania.  

 

 

 

 

 

7 nawyków szczęśliwego 

dziecka. Nowe historie 
 Autor: Sean Covey 

Wydawnictwo:  ZNAK 
 

7 nowych i prostych historii, które nauczą 

dziecko dobrych nawyków. Przyjaciele 

z krainy Siedmiu Dębów wracają z nowymi 

przygodami! 

Ala przekona, że warto określić swój cel 

działania. Wandzia zwróci uwagę na 

współpracę z koleżankami i kolegami, 

a Igiełka podkreśli, jak ważne jest zadbanie 

o siebie. Witek z kolei przypomni, dlaczego 

nie zawsze warto porównywać się z innymi. 
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8 + 2 i ciężarówka. Tom 1 
 Autor: Anne-Cath. Vestly 

Wydawnictwo:  Dwie Siostry 
 

Najpopularniejsza norweska książka dzie-

cięca. Pierwszy z dziewięciu tomów serii 

o przygodach przesympatycznej rodziny: 

mamy, taty i ośmiorga dzieci. 

W jednopokojowym mieszkanku 

z kuchnią mieszka duża rodzina. Trochę 

jej ciasno, za to bardzo wesoło. I zawsze 

znajdzie się tu miejsce dla gości: babci, 

sąsiadów i kolegi ze szkoły. A nawet dla 

psa. Tylko ciężarówka się nie mieści. Ale 

i tak jest traktowana jak członek rodziny. 

Książka ujmująca bezpretensjonalnością, 

pełna rodzinnego ciepła i poczucia humo-

ru. 

Polecamy też dalsze części serii... 

 
 

 

 
 

10 niesamowitych przygód 

Neli 
 Autor: Nela 

Wydawnictwo: Burda Media Polska 

Nela Mała Reporterka od piątego roku  

życia podróżuje po świecie i nagrywa  

reportaże ze swoich wypraw. Jej idolem jest 

Steve Irwin i pragnie zostać prezenterką 

podróżniczką. Była w wielu ciekawych kra-

jach na różnych kontynentach. Na przykład 

w Afryce zwiedziła Etiopię, Zanzibar, Tan-

zanię i Kenię. W Azji – Tajlandię, Kambo-

dżę, Malezję, Indonezję i Filipiny. W Ame-

ryce Południowej – Peru, Boliwię i Chile. 

Opowiada o pięknych miejscach, które po-

znała, i o fascynujących zwierzętach, które 

zobaczyła. Świat jest cudowny i możesz 

oczami wyobraźni podróżować z Nelą oraz 

przeżywać wspaniałe przygody! 

W planach ma dalsze, niesamowite podróże 

po całym świecie... Polecamy też inne czę-

ści serii... 
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101 słynnych czołgów 
 Autor: Robert Jackson 

Wydawnictwo: Alma-Press 

Książka zawiera opisy 101 słynnych wozów 

bojowych – czołgów i dział samobieżnych – od 

I wojny światowej po czasy współczesne. Po-

czynając od pierwszego brytyjskiego wozu 

opancerzonego na podwoziu gąsienicowym 

Little Willie z 1915 roku, poznajemy czołgi 

z obydwu wojen światowych, z okresu zimnej 

wojny i najnowocześniejsze wozy bojowe, 

które niedawno wzięły udział w działaniach 

zbrojnych na wschodzie Ukrainy, na Kaukazie, 

w Gruzji i na Bliskim Wschodzie. 

Kolejne podrozdziały zawierają krótki opis 

rozwoju i historii bojowej danego wozu pan-

cernego, a także dane taktyczno-techniczne. 

Książka zilustrowana jest ponad 200 zdjęciami 

i barwnymi rysunkami pojazdów. 

 

 

 

 

 

 

Akademia Pana Kleksa 
 Autor: Jan Brzechwa 

Wydawnictwo: GREG 
 

"Akademia Pana Kleksa" Jana Brzechwy to 

niezwykła opowieść o, wydawałoby się, 

całkiem zwykłym chłopcu. Adasiowi Nie-

zgódce wszystko wypada z rąk, nic się nie 

udaje, wciąż są z nim problemy, dlatego 

rodzice postanawiają wysłać go do Akade-

mii Pana Kleksa. W tej tajemniczej szkole 

uczy nieprzeciętny Pan Kleks, którego pe-

dagogiczne metody bardzo różnią się od 

tych spotykanych w zwykłej szkole. 

Dzięki nauce w Akademii Adaś odkrywa w 

sobie talenty i umiejętności, o które się nie 

podejrzewał. Adaś wraz z kolegami prze-

żywa fantastyczne przygody! Pan Kleks zaś 

przede wszystkim chce nauczyć swoich 

podopiecznych samodzielnego myślenia i 

to doskonale mu wychodzi. 
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 Ale patent. Księga niewiary-

godnych wynalazków 
 Autor: Aleksandra Mizielińska,  

Daniel Mizieliński 
Wydawnictwo: Dwie Siostry 

Zwariowany przegląd niezwykłych pomy-

słów dawnych i współczesnych wynalaz-

ców, dowcipnie zilustrowany przez Alek-

sandrę i Daniela Mizielińskich.                                       

Kiedy na przełomie XV i XVI wieku  

Leonardo da Vinci wymyślił czołg, samo-

chód, helikopter, lotnię, spadochron, łódź 

podwodną, windę i teleskop, pewnie uzna-

no go za marzyciela. Albo nawet wariata.  

A dziś? Mówi się że to geniusz, który wy-

przedził swoją epokę. Tak bywa z wyna-

lazcami. To prawda, że nie wszystkie wy-

nalazki się udają. Ale to nie szkodzi. Naj-

ważniejsze, żeby próbować. Bo gdyby nikt 

nie próbował, nie powstałoby tyle wspania-

łych rzeczy! No i ta książka wcale nie by-

łaby ciekawa…  

 

 
 

 
 

 

 
 

Amelia i Kuba. Godzina 

duchów 
 Autor: Rafał Kosik 

Wydawnictwo:Powergraph 
 
Rafał Kosik, który sprawił, że polskie na-

stolatki masowo czytają bestsellerową se-

rię "Felix, Net i Nika", postanowił zachę-

cić do czytania trochę młodszych. Oto na 

nowe osiedle sprowadzają się kolejni 

mieszkańcy. Jedenastoletnia Amelia po-

znaje jedenastoletniego Kubę, a zwykła 

przeprowadzka okazuje się początkiem 

niezwykłej przygody.... Dwa różne spoj-

rzenia na tę samą historię. Dla dziewczyn 

i dla chłopaków. Bo czasem warto się za-

stanowić, co myśli i czuje drugi człowiek, 

każdy przecież widzi ten sam świat w in-

ny sposób... 
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Ania z Zielonego Wzgórza.  
 Autor: Lucy Maud Montgomery 

Wydawnictwo: GREG 
 
Pewna niespodziewana pomyłka 

na zawsze zmienia życie małej sierotki... 

Poznajcie Anię Shirley, rudowłosą dziew-

czynkę o nieskrępowanej wyobraźni, któ-

ra mieszka na farmie zwanej Zielonym 

Wzgórzem, w kanadyjskim miasteczku 

Avonlea. Ania ma niesamowity talent do 

wpadania w kłopoty i ciągle przydarza jej 

się coś zdumiewającego - potrafi nawet 

ufarbować sobie włosy na zielono! 

Ma jednak dobre i wrażliwe serce, dlatego 

szybko zdobywa miłość wszystkich wo-

kół... 

 

 

 

 

 
 

 

 

Apa, pies zaprzęgowy. Pies 

na medal 
 Autor: Barbara Gawryluk 

Wydawnictwo: Zielona Sowa 

Apa to pies zaprzęgowz rasy alaskan husky. 

Psy tej rasy idealnie nadają  się do zaprzęgu 

‒ ciągną sanie, przewożą ludzi i towary. 

Apa jest jednym z najbardziej doświadczo-

nych psów w stadzie i zawsze biegnie na 

czele zaprzęgu.   

Seria wyjątkowych książek przedstawiają-

cych historię niezwykłych psów, o których 

można powiedzieć, że są psami na medal! 

Ratują ludzi zasypanych przez lawiny, 

opiekują się  starszymi osobami, są prze-

wodnikami niewidomych, pracują w GO-

PR-ze, WOPR-ze lub dla policji, na lotni-

skach oraz uczestniczą w terapiach chorych 

dzieci. Pies jak zawsze okazuje się najlep-

szym przyjacielem człowieka i niezastąpio-

nym partnerem w niesieniu pomocy innym. 
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Archistoria. Opowieść 

o architekturze 
 Autor: Magdalena Jeleńska 

Wydawnictwo:Muchomor 
 
Chcesz zobaczyć jak dawna elektrownia 

w Londynie została zmieniona w nowo-

czesną galerię? Potrafisz porównać kopu-

ły  bazyliki św. Piotra i Tadż Mahal? 

Chcesz wiedzieć, po co powstał łuk 

triumfalny w Paryżu, a czemu służy łuk 

w St. Louis? Czy wiesz co łączy operę 

w Sydney z Koloseum?  

"Archistoria" to arcyciekawa opowieść 

o architekturze. Jeśli chcesz wiedzieć 

więcej, przeczytaj! 

 

 
 

 
 

 

 
 

Arka Noego i inne historie 

z Biblii 
 Autor: Alex Woolf 

Wydawnictwo: Jedność 

 

Ta książka to zbiór opowiadań pochodzą-

cych ze Starego i Nowego Testamentu, na-

pisanych prostym, jasnym językiem zrozu-

miałym dla dziecięcego odbiorcy.  

Fabuła zbiorku jest wciągająca, a jego prze-

słanie wyraźne i proste: Pan Bóg przema-

wia do nas każdego dnia i jest obecny  

w historii naszego życia.  

Dzięki opowieściom zebranym w tej książ-

ce dzieci poznają najważniejsze historie ze 

Starego i Nowego Testamentu (stworzenie 

świata, dzieje Abrahama, arka Noego, na-

rodziny Jezusa, Jego nauczanie, śmierć 

i Zmartwychwstanie, początki Kościoła), 

będą umacniały się w wierze i spędzały mi-

ło czas na interesującej lekturze. 
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Atlas owadów 
 Autor: Jacek Twardowski, Kamila 

Twardowska 

Wydawnictwo: SBM 
 

Owady należą do najbardziej pasjonujących 

i najliczniejszych zwierząt na Ziemi. Do tej 

pory sklasyfikowano około 1 mln gatunków 

na całym świecie, ale uznaje się, że dalsze 

5 mln wciąż nie zostało rozpoznanych. 

W atlasie scharakteryzowano 250 gatun-

ków, które można spotkać na terenie Polski. 

Szczegółowe opisy zostały uzupełnione fo-

tografiami, czyniąc z atlasu doskonałą po-

moc naukową w identyfikacji i obserwowa-

niu najpowszechniejszych przedstawicieli 

owadów w naszym kraju. 

 

 

 

 

 
 
  

 

Atlas owadów i pajęczaków 

Polski 
 Autor: opracowanie zbiorowe 

Wydawnictwo: Ringier Axel Sprin-

ger Polska 
 

Atlas prezentuje ponad 230 gatunków zwierząt, 

przede wszystkim owadów i pajęczaków, a 

także wijów i lądowych skorupiaków. Pomoże 

w dokładnym rozpoznaniu wielu stawonogów 

powszechnie występujących w naszym otocze-

niu.  Zapewni to: 

 wygodny, kieszonkowy format, 

 fotografie wszystkich prezentowanych 

gatunków ze wskazaniem najważniej-

szych cech przy identyfikacji, 

 podstawowe informacje na temat trybu 

życia rzędów i rodzin, 

 szczegółowe informacje dotyczące 

miejsca i okresu występowania prezen-

towanych gatunków, 

 mapy rozmieszczenia gatunków, jeżeli 

zasięg ich występowania ograniczony 

jest tylko do jakiegoś obszaru w Polsce 
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Awaria 
 Autor: Joanna Wachowiak 

Wydawnictwo: Literatura 
 
Dom Tymka, Maćka i Anity jest fortecą 

naszpikowaną elektroniką. Wszystkowie-

dzący komputer Pina beznamiętnym gło-

sem informuje, kiedy należy zamówić 

mleko albo opuścić żaluzje, włącza 

ogrzewanie i pokazuje obraz z kamery 

przed domem.  Gdy w święta do rodziny 

trafia przypadkiem Evo, najnowszej gene-

racji robot osobisty, nawet Pina nie może 

sobie z nim poradzić. Nagle wszystko 

wywraca się do góry nogami, usterka goni 

usterkę, telefony są niedostępne, a dom 

staje się dla rodzeństwa pułapką.  

Czy człowiek jest w stanie przechytrzyć 

maszyny? I kto stoi za tajemniczą awa-

rią?  

 
 

 

 
Koniec cz.1 - cdn... 

 

        Zapraszamy!!!       


