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Autor: Wiesław Drabik 

Tytuł: Agata nie lata, 

a jest mistrzem świata 

Wydawnictwo: DEBIT 

 

Kolejna historyjka z serii 
"Zostań mistrzem". Tym razem 
czytelnicy mogą poznać zabawną 
historię sympatycznego wróbelka 
Agatki, która postanowiła 

uprawiać jakiś sport. A co dalej...? 

 

  



  

 

 

Autor: Mariola Jarocka 

Tytuł: Dlaczego jeże mają 

kolce? 

Wydawnictwo Diecezjalne                  
i Drukarnia w Sandomierzu 

Każde dziecko wie, że trudno             
jest pogłaskać jeża, ponieważ 
wyciąga on swoje ostre kolce              
i nie pozwala do siebie podejść.                 

A chcecie się dowiedzieć, dlaczego tak się stało? Przeczytajcie kolejną 
książeczkę z serii "Dlaczego?" 

 

 

Autor: Mariola Jarocka 

Tytuł: Dlaczego krety są 

krótkowzroczne? 

Wydawnictwo Diecezjalne                

i Drukarnia w Sandomierzu 

"Nad brzegiem niewielkiego 
stawu, pod gęstwiną paproci, 
mieszkał krecik Ambroży. Miał 
dwóch braci i jedną siostrę,                

ale wcale nie chciał się z nimi bawić..." 

 

 



  

 

Autor: Jennings Sharon i in. 

Tytuł: Franklin chce mieć hulajnogę 

Wydawnictwo: DEBIT 

 

Nowa seria przygód dobrze znanego 
dzieciom zielonego żółwia, występującego 
w kilkudziesięciu pozycjach książkowych,  
w animowanym serialu telewizyjnym oraz  
w kilku pełnometrażowych filmach.                   
W tej serii każda książka zawiera pełną 
przygodę Franklina i jego przyjaciół, tyle                            
że przedstawianą w skrócie i opisaną łatwym 

językiem. Proste zdania i nieskomplikowane słowa to zachęta dla dziecka, które 
właśnie uczy się czytać. Przedszkolaki mają doskonałą okazję, by zacząć naukę 
czytania ze swoim ulubionym bohaterem, a sześciolatki i starsze dzieci zapewne 
przeczytają łatwy tekst samodzielnie. W tej serii ukazano przygody znane 
dzieciom z telewizji, jednak zawsze w nieco zmienionej wersji. 

 

 

Autor: Jennings Sharon i in. 

Tytuł: Franklin i noc pod namiotem 

Wydawnictwo: DEBIT 

 

Czy noc spędzona pod namiotem 
może być straszna, czy śmieszna? 
Przekonajcie się sami! Jak ma się tylu 
przyjaciół co żółwik Franklin, nic nie jest 
straszne, nawet noc  w namiocie! 



  

 

 

Autor: Bourgeois Paulette, 

Clark Brenda 

Tytuł: Franklin boi się burzy 

Wydawnictwo: DEBIT 

 

Z tej książeczki dowiecie 
się, dlaczego nie wolno chować 
się przed burzą w domku                  
na drzewie ani pod drzewem, 
czemu nie warto się burzy bać, 

siedząc bezpiecznie w domu i co robią burzowe olbrzymy, gdy błyskają 
błyskawice... 

 

 

Autor: Jennings Sharon i in. 

Tytuł: Franklin i komputer 

Wydawnictwo: DEBIT 

 

Tym razem mały żółwik 
Franklin poznaje tajniki 
posługiwania się komputerem. 
Z pewnością chciałby długo 
bawić się przed monitorem,            
tak jak wiele dzieci... 



  

 

 

Autor: Jennings Sharon i in. 

Tytuł: Franklin chce zdobyć 

odznakę 

Wydawnictwo: DEBIT 

 

Każdy z nas marzył,              
żeby zostać zuchem, a później 
harcerzem. Przeżywać przygody                   
i zdobywać kolejne sprawności. 
Mały Franklin też zapragnął 

uczestniczyć  w życiu skautów. Szybko chciał zdobyć wszystkie odznaki, jednak 
szybko się przekonał, że odznakę nie dostaje się za byle co. Na każdą z nich 
trzeba zapracować. 

 

 

Autor: Kupisiewicz Czesław 

Tytuł: O przedszkolnych i szkolnych                                     

przygodach Bazyląt 

Bajeczki edukacyjne 

Wydawnictwo: Bellona 

Książeczka pełna uroku i ciepła. 
Opowiedziana językiem pełnym kultury,             
z dbałością o słowo. Zawiera cykl 
pouczających opowiadań z życia małych 
misiów – siostrzyczki i braciszka – 



  

rozpoczynających swą przygodę z przedszkolem, a potem dzielnie 
maszerujących do szkoły. 

 

 

Autor: Jakub i Wilhelm Grimm 

Tytuł: Baśnie 

Wydawnictwo: Zielona Sowa 

 
Dawno, dawno temu bracia 

Grimm wyruszyli w podróż                             
po Niemczech, by badać podania                    
i baśnie... Wszystkie historie spisali                  
w wielkiej księdze. To właśnie dzięki 
nim dzieci na całym świecie usłyszały              
o Czerwonym Kapturku, Królewnie 
Śnieżce, Jasiu i Małgosi, Kopciuszku... 
Chcesz poznać przygody małych 
bohaterów? Dowiedzieć się, dlaczego 

grozi  im niebezpieczeństwo i jak się z niego uratować? Przekonać się o sile 
przyjaźni i miłości? Baśnie braci Grimm pozwolą Ci poznać postacie 
najpopularniejszych bajek świata. 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Autor: Andersen Hans Christian   

Tytuł: Baśnie nad baśniami 

Wydawnictwo: Zielona Sowa 

 

Książka skierowana jest                  
do najmłodszych czytelników. Zaprasza             
ich na spotkanie z ukochanymi 
bohaterami baśni: Królową Śniegu, 
Calineczką, Stokrotką, Krasnoludkiem, 
Syrenką i Dziewczynką z zapałkami... 

 

 

 

 

Autor: Włodzimierz Hebel 

Tytuł: Manhaj 

Wydawnictwo: SKRZAT 

Mały Manhaj, jedyne dziecko księcia 
ciemności, skazany jest na samotność i nudę. 
Żaden bowiem towarzysz zabaw nie jest              
w stanie przejść próby lustra prawdy, 
obmyślonej przez dumnych rodziców. 
Chłopiec, nie mogąc znaleźć przyjaciół 
wśród śmiertelników, wykrada dzieciom 
zabawki, by ożywić je czarodziejskim 

zaklęciem. 



  

 

 

Autor: Włodzimierz Hebel 

Tytuł: Nieustraszony rycerz 

Wydawnictwo: SKRZAT 

 

Piękna opowieść o dzielnym 
młodzieńcu, który na przekór zaklęciu złego 
wodnika próbuje uratować uwięzioną w ciele 
staruszki młodą dziewczynkę. Powodzenie 
zadania będzie zależało od tego, czy śmiałek 
zdoła zadać trzy pytania, na które 
wszechwiedzący władca jeziora nie zna 

odpowiedzi.  

 

 

Autor: Francesca Simon 

Tytuł: Koszmarny Karolek 

            Dożarte żarty 

Wydawnictwo: Znak 

 

Oto przed wami księga żartów 
Koszmarnego Karolka. Jego mama                      
ich nie cierpi, Damianek nie powinien                  
ich czytać, a Mądra Misia zatyka sobie uszy. 
Bądźcie koszmarni i wypróbujcie Karolkowe 
żarty na swoich kolegach i rodzicach! 

 



  

 

 

Autor: Linda Chapman 

Tytuł: Marzenia się spełniają 

           Mój sekretny jednorożec 

Wydawnictwo: ADAMUS 

Lauren i Szafir uczą się 
wykorzystywać niezwykłe zdolności 
jednorożca. Ale czy sama magia 
wystarczy, żeby uratować Mel i Rubina  
- koleżankę Lauren i jej kucyka, kiedy 
oboje znajdą się w wielkim 
niebezpieczeństwie? 

 

 

 

Autor: Linda Chapman 

Tytuł: Mój sekretny jednorożec 

            Podniebny lot 

Wydawnictwo: ADAMUS 

- Nigdy już nie wrócę do domu, 
Lauren. Jessica, przyjaciółka Lauren, 
jest tak nieszczęśliwa, że ucieka                     
z domu. Szafir i Lauren mogliby                 
jej pomóc, używając magii, ale czy jeśli 



  

to zrobią, sekret jednorożca nadal będzie bezpieczny? 

 

 

Autor: Linda Bailey 

Tytuł: Jak mogę być jednocześnie 

detektywem i niańką? 

Wydawnictwo: Zielona Sowa 

 

W szkółce leśnej, w północnej 
części prowincji Kolumbii Brytyjskiej, 
pracuje tata Stevie, który zabiera             
parę przyjaciół na wcześniejsze wakacje. 
Młodzi detektywi postanawiają odpocząć, 
tym bardziej, że nic godnego ich uwagi 

się nie dzieje. Las, cisza, spokój, rewelacyjne jedzenie. Wspaniale, nieprawdaż? 
Na miejscu okazuje się jednak, że muszą opiekować się pięcioletnim 
Aleksandrem, niesamowitym gadułą, którego wszędzie pełno. Stevie jest 
wściekła - detektyw ma zostać niańką? Wkrótce jednak odkrywa,  że przemytnik 
o przezwisku Kameleon wciąż czegoś szuka w domu Aleksandra i jego mamy. 
Stevie wkracza do akcji. W jednej chwili bycie nianią wścibskiego Aleksandra 
okazuje się wręcz idealną pracą na wakacje dla Agencji Detektywistycznej 
Diamond & Kulniki. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Autor: Dorota Terakowska 

Tytuł: Władca Lewawu 

Wydawnictwo Literackie 

Bartek jest zwykłym chłopcem. 
Urodził się w Krakowie. Minęło już dziewięć               
lat, odkąd jego rodzice zniknęli bez śladu...  
Czy na pewno? A jeśli wszystko jest                   
na odwrót? W poszukiwaniu zaginionej 
mamy Bartek wielokrotnie przemierza stare 
miasto. Kolejna wyprawa na Wawel przynosi 
zaskakujące odkrycie. Jeden z korytarzy 
Smoczej Jamy wiedzie na brzeg Wisły - niby 

ten sam, lecz jakiś inny. Przed Bartkiem otwiera się Kraków - ale jakby                   
po drugiej stronie lustra. Wowark, Lewaw - tak nazywają się teraz miejsca, 
które dotąd nie miały dla Bartka tajemnic. Poznanie ich zagadek będzie 
wymagało wiele odwagi. Czy warto narażać się na gniew mrocznego władcy 
Lewawu? Czy chłopiec dowie się prawdy o sobie i swojej rodzinie?               
Lektura uzupełniająca dla klasy VI. 

 

Ponadto do biblioteki zakupiono: 

• Lucy Maud Montgomery - Ania z Zielonego Wzgórza; Wydawnictwo 
Literackie 

• Seweryna Szmaglewska - Czarne stopy; wydawnictwo:  Książka i Wiedza 

• Arkady Fiedler - Dywizjon 303; wydawnictwo Bernardinum 

• Daniel Defoe - Przypadki Robinsona Kruzoe. Wydanie z opracowaniem; 

          wydawnictwo: GREG 

• Domańska Antonina - Historia żółtej ciżemki; wydawnictwo: Zielona 
Sowa 



  

• Carlo Collodi – Pinokio. Lektura z opracowaniem; wydawnictwo: Zielona 
Sowa 

• Fredro Aleksander - Śluby panieńskie; wydawnictwo: ADALEX 

 

 

 

 

DLA DOROSŁYCH 

 

 
Autor: Wojciech Cejrowski 

Tytuł: Gringo wśród dzikich plemion 

Wydawnictwo: Bernardinum  

Jest to książka przygodowa                           
i podróżnicza. Mądra, a jednocześnie pełna 
humoru. Sprawia, że czytelnik zaczyna              
się głośno śmiać. Jest to także album 
niezwykłych fotografii z wypraw                         
w najdziksze rejony świata. Wojciech 
Cejrowski zabierze Państwa na wyprawę            
do ostatnich dzikich plemion. 

 

 

 

 

 



  

 

Autor: Barbara Jasnyk   

Tytuł: Kaktus w sercu 

Wydawnictwo: W.A.B 

Basia Jasnyk z popularnego serialu 
„Teraz albo nigdy” napisała książkę 
dowcipną, barwną i bardzo wciągającą.                
I pomyśleć, że miał to być tylko sposób 
rozładowania złości na facetów.                        
Całe szczęście, że nie tylko jej przyjaciółki 
będą miały okazję wzruszać się przy lekturze, 
śmiać i płakać na przemian. Basia znalazła 
wydawcę, który postanowił dać szansę 
obiecującej debiutantce. Co prawda pociągnie 

to za sobą szereg nieprzewidzianych wydarzeń, ale na razie o tym cicho sza… 

 

 

Autor: Małgorzata Kalicińska 

Tytuł: Miłość nad rozlewiskiem 

Wydawnictwo: ZYSK  I  S-KA 

 

III część bestsellerowego cyklu, będąca 
kontynuacją "Domu nad rozlewiskiem".  
Dwie narratorki: Gosia, która uważała,                 
że zaczyna swoją nową małą stabilizację                 
i Paula, która nieoczekiwanie zamieszkała nad 
rozlewiskiem, komentują rzeczywistość                   
z własnej perspektywy. "Miłość nad 
rozlewiskiem" uświadamia, iż życie ciągle nas 

zaskakuje i dostarcza wielu powodów do tego, by nie bać się śmiałych decyzji, 
bądź do tego, by trwać przy tych raz podjętych. Najważniejsze to czuć, myśleć, 
być kowalem własnego losu... 



  

 

 
Autor: Monika Szwaja   

Tytuł: Romans na receptę 

Wydawnictwo: Prószyński i S-ka 

Eulalia jest reporterką telewizyjną          
(jak zresztą sama autorka); kocha góry                
i robienie o nich filmów. Ma pracę 
(zajmującą), dom (pół bliźniaka właściwie), 
samochód (niezły), dwoje dzieci (udanych), 
ma też przyjaciół. Właściwie to Eulalii            
nie brak niczego poza stałym mężczyzną 
(kiedyś go miała, ale jego stałość okazała         
się niezbyt stała). A że mimo wszystko 

dzisiejsza kobieta wyzwolona nie zawsze radzi sobie bez mężczyzny i czasem 
nawet brakuje jej przyjemności z nim związanych, pani reporter zaczyna 
bystrzej spoglądać na otaczających ją panów. Okazuje się, że nie jest z nimi          
tak źle... 

 

 

Autor: Kat Martin 

Tytuł: Serce i płomień 

Wydawnictwo: Bis 

Coralee Whitmore prowadzi rubrykę 
towarzyską w londyńskim czasopiśmie               
dla pań. Gdy jej przyrodnia siostra                        
po urodzeniu nieślubnego dziecka ginie                 
w tragicznych okolicznościach, Coralee 
postanawia odkryć, kto jest ojcem dziecka,           
w przekonaniu, że to zaprowadzi                          
ją do mordercy. Nie wierzy bowiem                         
w samobójstwo. Podejrzewa, że siostra wdała 



  

się w romans z hrabią Graysonem Forsythe, wdowcem i notorycznym 
kobieciarzem, mieszkającym w pobliżu ich rodzinnej posiadłości.               
Zjawia się więc w jego domu, podając się za porzuconą bez środków do życia 
żonę dalekiego kuzyna hrabiego. Wkrótce się okazuje, że hrabia ma na nią 
niezwykły wpływ... 

 

 

 

Autor: Freya North 

Tytuł: Sekrety ich nocy 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie 

Petra i Arlo byli kiedyś w sobie zakochani,              
ale nigdy nie zostali parą ani nie zdradzili, co tak 
naprawdę do siebie czują. Minęło siedemnaście 
lat. Petra jest jubilerką i tworzy finezyjne 
ozdoby z kamieni szlachetnych i cennych 
kruszców. Nocą zaś lunatykuje, dlatego nigdy 
nie może wypocząć. Arlo pracuje jako 
nauczyciel muzyki w prywatnej szkole męskiej 
w północnym Yorkshire i ukrywa przed światem 

pewien sekret, przez który również ma problemy ze snem. Spotykają                       
się po latach pewnego deszczowego dnia kilkaset kilometrów od ich rodzinnego 
Londynu. Czy to los zesłał im drugą szansę? Czy stara miłość naprawdę                 
nie rdzewieje? Aby móc być razem, oboje muszą uporać się z przeszłością. 
Przeszłością, którą Petra nie całkiem pamięta i o której Arlo wolałby zapomnieć.  
W Wielkiej Brytanii Sekrety ich nocy zostały ogłoszone Romansem Roku 2008. 
 

 

 

 

 

 


