Książki Marzeń 2018
- część 2 – Dostawa książek bibliotecznych do Szkoły Podstawowej im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 r.
w Krzeczowicach –
- Cennik Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Opis planowanych do zakupu książek wraz ze specyfikacją

ilość

Cukierku, ty łobuzie! Waldemar Cichoń Dreams 14 listopada 2011, oprawa twarda. Czy mały pręgowany
kotek może wywrócić czyjeś życie do góry nogami? Tak, jeśli tym kotem jest Cukierek! Nie dajcie się zwieść
imieniu. To słodkie futrzane utrapienie ceni sobie swobodę i dobrą zabawę. A od kiedy stał się
równoprawnym członkiem rodziny Marcela, na światło dzienne wyszły jego...
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Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek .Justyna Bednarek Poradnia K kwiecień 2015, oprawa twarda
Czy nie zastanawiało Was, gdzie znikają wrzucone do pralki skarpetki? Bo jest faktem, że znikają, skoro
wsadzamy je parami, a wyjmujemy pojedyncze. Przynajmniej w domu Małej Be. Otóż zaginione skarpetki
ruszają w świat, robią zawrotne kariery i mają świetne przygody: zostają gwiazdami filmowymi,...
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Detektyw Pozytywka Grzegorz Kasdepke Nasza Księgarnia 12 marca 2014, oprawa twarda Książka
detektywistyczna dla młodszych dzieci. Składa się na nią kilkanaście zagadek "kryminalnych", które dzieci
mogą samodzielnie rozwiązywać, podążając tropem detektywa Pozytywki. Wątki "kryminalne" dotyczą
różnych zjawisk, z którymi mali czytelnicy spotykają się na co dzień, jak np....
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Rany Julek! Agnieszka Frączek Literatura 4 kwietnia 2013, oprawa twarda. Opowieść o Julku - niezłym
ziółku. O budowaniu bardzo skomplikowanych, do niczego nie służących maszyn i urządzeń. O hodowli
zaskrońców w pudełku, zaklinaniu kamieni i... nieudanym wysadzeniu w powietrze pewnej łódzkiej
kamienicy. To właśnie dzięki wielu swoim pasjom Julek został poetą. I to...
Pamiętnik Czarnego Noska Janina Porazińska Wilga 2 sierpnia 2017, oprawa miękka Pamiętnik Czarnego
Noska. Lektura szkolna Miś zwany Czarnym Noskiem bardzo nudził się na sklepowej witrynie, marzył,
żeby jakieś miłe i grzeczne dziecko zabrało go do domu. Życzenie misia spełniło się, jego opiekunką została
mała dziewczynka. I tak zaczynają się niezwykłe przygody...
Asiunia Joanna Papuzińska Literatura 7 grudnia 2015, oprawa twarda Historia małej Asiuni, dla której
wojna zaczęła się tuż po jej piątych urodzinach, gdy pewnej nocy znikła mama i cały dom. Trzeba było iść
spać do cudzego domu, gdzie zamiast mamy była obca pani, obce meble i trzeba było pić mleko z cudzego
kubeczka, zamiast z tego co zawsze.
Dziadek i niedźwiadek Łukasz Wierzbicki Pointa 6 czerwca 2012, oprawa twarda. Książka autora Afryki
Kazika, pod honorowym patronatem pani generałowej Ireny Anders, niezwykle ciekawie i zabawnie
opowiada prawdziwą historię niedźwiedzia Wojtka - czworonożnego przyjaciela żołnierzy z Armii Andersa,
który przebył z nimi cały szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt do...
Afryka Kazika Łukasz Wierzbicki BIS 29 września 2017, oprawa twarda Trzecie wydanie niezwykle
popularnej książki dla dzieci „Afryka Kazika” Opowiadania zostały napisane na podstawie reportaży
Kazimierza Nowaka, który w latach trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę na rowerze. Barwne
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spotkania z mieszkańcami Afryki, mrożące krew w żyłach, a niekiedy zabawne...
Sposób na Elfa Marcin Pałasz Literatura 7 marca 2017, oprawa twarda Nigdy nie miałem psa, nie
wiedziałem więc, jak to jest. Kiedy jednak zobaczyłem wesoły pysk Elfa na zdjęciu – zakochałem się w nim
od pierwszej chwili! Okazało się, że pies to mnóstwo czułości, przezabawnych sytuacji i miłość na całe
życie! Oraz kilka niezłych przygód. Zresztą, sami...
Drzewo do samego nieba Maria Terlikowska Muza 23 września 2015, oprawa twarda Tytułowe drzewo
rośnie wśród starych brzydkich kamienic okalających jeszcze brzydsze podwórko. Lubi je wielu lokatorów,
ale przede wszystkim lubią je dzieci, a zwłaszcza chłopcy, którzy spędzają na nim każą wolną chwilę.
Dziewczynka z parku Barbara Kosmowska Wilga 28 listopada 2017, oprawa twarda Ta zima jest dla Andzi
zupełnie inna niż wszystkie poprzednie. Pół roku temu zdarzyło się coś strasznego - umarł jej tata.
Dziewczynka tęskni za wszystkim, co dawniej składało się na życie rodziny: za grą w chińczyka,
rozmowami przy stole i za brzoskwiniowym sernikiem leczącym smutek. Nie jest...
Mały Klaus i Duży Klaus i inne baśnie Hans Christian Andersen Fenix 27 lutego 2013, oprawa twarda
Dawno, dawno temu, w małym miasteczku w Danii żył wspaniały, wrażliwy pisarz, uwielbiany przez dzieci
i dorosłych - Hans Christian Andersen. Dzięki baśniom pisarz ten żyje do dziś, nie tylko niezapomniany,
ale coraz mocniej rozsławiany przez całe pokolenia czytelników. Dziś nazwisko Andersena...
Kajko i Kokosz Szkoła latania Janusz Christa Egmont 2011, oprawa miękka To jedna z najsławniejszych
polskich serii komiksowych. W przezabawny sposób opowiada o przygodach dwóch słowiańskich wojów mądrego i uczciwego Kajka oraz silnego i samolubnego Kokosza - służących kasztelanowi Mirmiłowi. Dwaj
przyjaciele dzielnie bronią Mirmiłowa przed atakami niecnych...
Magiczne Drzewo Czerwone krzesło Andrzej Maleszka Znak 18 marca 2015, oprawa twarda Na podstawie
Magicznego Drzewa Andrzej Maleszka wyreżyserował oglądany na całym świecie cykl filmowy, nagrodzony
EMMY AWARD i dziesiątkami innych nagród. Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo.
Ludzie zrobili z niego setki przedmiotów, a każdy zachował cząstkę magicznej siły..
Mikołajek René Goscinny Jean-Jacques Sempé Nasza Księgarnia 13 sierpnia 2014, oprawa twarda
Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, Ananiasz… To imiona najpopularniejszych
łobuziaków w historii literatury dziecięcej. Ich przygody bawią polskich czytelników już od pół wieku! Przez
lata książki ukazywały się w niezmienionej szacie graficznej – ten charakterystyczny kwadratowy...
Szósta klepka Małgorzata Musierowicz Akapit Press 17 kwietnia 2015, oprawa miękka "Szósta klepka" pierwszy tom z cyklu Jeżyc jada autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Książka wydana w roku 1977.
Miejscem powstania książki, jak i miejscem akcji powieści, jest Poznań. Świat widziany oczami
zakompleksionej nastolatki wcale nie jest różowy. Cesia Żak codziennie zmierza się z…
Mazurek Dąbrowskiego Historia naszego hymnu D. Nosowska R. Krześniak Books 10 marca 2017, oprawa
twarda Krótka historia hymnu polskiego to książka, którą każdy młody Polak powinien przeczytać. Polskie
symbole narodowe takie jak godło, flaga, hymn, polskie święta państwowe to zagadnienia, które zna każdy,
ale czy tak naprawdę wie o nich wystarczająco dużo? Co to jest prawo o symbolach narodowych?..
Biały Mustang Sat-Okh Nasza Księgarnia 8 lutego 2017, oprawa miękka Zbiór klasycznych baśni i legend
z Ameryki Północnej. Przedstawia świat Indian, ich życie, wierzenia oraz obyczaje. Książka zalecana jako
lektura dla szkoły podstawowej. Sat-Okh (1920–2003) – właściwie Stanisław Supłatowicz, żołnierz AK,
pisarz, gawędziarz, artysta. Urodzony w 1920 roku w...
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Cudowna podróż Selma Lagerlöf Nasza Księgarnia 25 października 2017, oprawa miękka Był sobie kiedyś
chłopiec o imieniu Nils. Najbardziej lubił spać, jeść i psocić, nie chciał się uczyć, a w dodatku dokuczał
ludziom i zwierzętom. Pewnego dnia na brzegu starej skrzyni swojej mamy ujrzał krasnoludka i postanowił
spłatać mu figla. Za karę został zmieniony w malutkiego..
Akademia pana Kleksa Jan Brzechwa Books 20 października 2017, oprawa twarda Dwunastoletni Adaś
Niezgódka wciąż się wszędzie spóźnia, nie odrabia lekcji i często przypadkowo niszczy różne rzeczy. Rodzice
postanawiają więc wysłać go do pewnej wyjątkowej szkoły przy ulicy Czekoladowej. Kieruje nią przedziwny
pan Kleks, a uczniami są wyłącznie chłopcy, których imiona..
Alicja w Krainie Czarów Lewis Carroll Greg 13 października 2017, oprawa twarda Wydanie Alicji w Krainie
Czarów kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania z
podręcznika - „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z
danej lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w...
Cudowna podróż Selma Lagerl? fBooks 2 października 2017, oprawa twarda Selma Lagerlöf –
najwybitniejsza przedstawicielka szwedzkiego realizmu fantastycznego. Urodziła się 20 listopada 1858 r.
w Marbacka, pochodziła z rodziny szlacheckiej, dzieciństwo i młodość spędziła w rodzinnym dworze.
W latach 1885-95 pracowała jako nauczycielka w szkole elementarnej w…
Legendy polskie Greg 5 czerwca 2014, oprawa miękka Legendy polskie to zbiór fascynujących i mądrych
opowieści o dawnych czasach. Można w nich znaleźć groźne smoki i wielkich czarnoksiężników, straszne
potwory i demony, ciemne lochy i skarby, bohaterskich rycerzy i piękne królewny, i wiele innych
interesujących postaci. Z pewnością każde dziecko.
Pani Twardowska Powrót taty Adam Mickiewicz Greg 20 października 2017, oprawa miękka Wydanie Pani
Twardowskiej i Powrotu taty kompletne bez skrótów i cięć w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi
na pytania z podręcznika - „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w
pytaniach z danej lektury we wszelkich …
Wybrane baśnie polskie i europejskie Siedmioróg 2 czerwca 2017, oprawa miękka Wywodzące się z folkloru
ludowego baśnie odegrały ogromną rolę w kształtowaniu się świadomości kulturowej Polaków i innych
narodów europejskich. W tym pięknym zbiorze zebrano czternaście utworów, które wpisały się do kanonu
literackiego wszystkich narodów europejskich. Wątki, na których są oparte
Ksiądz Twardowski dzieciom Wiersze
Jan Twardowski Nasza Księgarnia 18 listopada 2015, oprawa twarda Czemu złota rybka ma wypukłe
oczy? Czemu bocian dwóch nóg razem nie zamoczy? Czemu kura, chodząc, rysuje krzyżyki na ziemi?
Pośród wielu tajemnic na świecie dokoła mniej wiemy o zwierzętach niźli o aniołach. W roku 2015
obchodzimy setną rocznicę urodzin najpogodniejszego polskiego poety i.
Mikołajek i inne chłopaki René Goscinny Jean-Jacques Sempé Nasza Księgarnia 13 sierpnia 2014, oprawa
miękka Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, Ananiasz… To imiona najpopularniejszych
łobuziaków w historii literatury dziecięcej. Ich przygody bawią polskich czytelników już od pół wieku! Przez
lata książki ukazywały się w niezmienionej szacie graficznej – ten charakterystyczny kwadratowy...
Chłopcy z Placu Broni Ferenc Molnar Nasza Księgarnia 6 października 2011, oprawa miękka Niezwykle
popularna książka, klasyka literatury węgierskiej. Dzieje gromadki chłopców – uczniów budapesztańskiego
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gimnazjum – którzy gorąco pokochali swój plac zabaw i bronili go przed napaścią rówieśników z innej
szkoły. Autor podkreśla szczególnie takie walory jak honor, odwaga, poczucie..
Katarynka Bolesław Prus Greg 2000, oprawa miękka Katarynka Opracowanie Biografia Bolesława Prusa
Kalendarium życia i twórczości Czas i miejsce akcji utworu Wyjaśnienie tytułu Plan wydarzeń Treść
Charakterystyka pana Tomasza Niewidoma dziewczynka - druga bohaterka utworu Inni bohaterowie …
Skrzynia władcy piorunów Marcin Kozioł Prószyński Media 11 maja 2017, Pierwsza część cyklu „Detektywi
na kółkach”. Książka wpisana na listę lektur uzupełniających do klasy IV-VI szkoły podstawowej. Kryminał
z wieloma zwrotami akcji, książka przygodowa pełna szyfrów i zagadek, zarazem świetnie napisana
biografia wielkiego wynalazcy Nikoli Tesli dla…
Trzej muszkieterowie Dumas Aleksander Siedmioróg 19 kwietnia 2017, oprawa miękka Trzej
muszkieterowie francuskiego pisarza Aleksandra Dumasa są jedną z najsłynniejszych powieści płaszcza i
szpady i należą do kanonu światowej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Akcja powieści osadzona jest w
czasach świetności Francji, w pierwszej połowie XVII wieku, za panowania Ludwika.
Wiersze z szuflady Jan Twardowski Święty Wojciech 26 października 2015, oprawa twarda Wiersze zebrane
w tym tomie pochodzą z lat 1948-1962. Zapomniane przez wszystkich, długo czekały na swój debiut.
Niektóre do roku 1980, inne nawet do 2007, kiedy to ukazało się pierwsze wydanie Wierszy z szuflady.
Utwory te, tak odmienne od późniejszych wierszy ks. Twardowskiego, są rodzajem
Cyberiada Stanisław Lem Literackie 27 sierpnia 2015, oprawa miękka Nowa edycja popularnej książki
Stanisława Lema, którą autor uważa za swój prywatny wkład w poetykę literatury science fiction. Nikt
bowiem nie skrzyżował w taki sposób przyszłościowej fantastyki z baśnią i filozoficzną powiastką, nikt nie
sporządził takiego stopu materii „naukowo-technicznej” z.
Stowarzyszenie umarłych poetów Nancy H. KleinbaumRebis 23 sierpnia 2012, oprawa miękka Rozpoczyna
się rok szkolny w Akademii Weltona, elitarnej szkole średniej o wielkich osiągnięciach i...nader surowej
dyscyplinie. W miejsce odchodzącego na emeryturę nauczyciela języka angielskiego, przychodzi nowy,
John Keating. Czterem zasadom Akademii, którymi są: Tradycja, Honor, Dyscyplina i..
Kamienie na szaniec Aleksander Kamiński NASZA KSIĘGARNIA (WNK) 15 kwietnia 2015, oprawa miękka.
Opowieść o Bohaterach Szarych Szeregów - Rudym, Alku, Zośce, zilustrowana ponad osiemdziesięcioma
zdjęciami ze wszystkich epok Ich życia - od gniazda rodzinnego, poprzez czas harcerstwa, miłości, walki,
po dni ostatnie! Wydanie wzbogacone zdjęciami młodzieży z drużyn i szkół noszących imiona
Syzyfowe prace Stefan Żeromski Greg 2015, oprawa miękka. Czy ktokolwiek z nas zastanawia się dziś, co
tak naprawdę oznaczała rosyjska szkoła w Królestwie Polskim lat osiemdziesiątych XIX wieku? Jak i do
czego dojrzewało się pod władzą nauczycieli, którzy w majestacie praw i regulaminów mogli stosować kary
cielesne, rewidować bagaże przyjezdnych
Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Miron Białoszewski PIW 29 października 2014, oprawa miękka Od
placu Żelaznej Bramy, od placu Bankowego, od Elektoralnej, Chłodną po naszej stronie pod murem lecieli
i lecieli ludzie, kobiety, dzieci, wszyscy schyleni, szarzy, posypani czymś. Pamiętam, że zachodziło słońce.
Paliło się. Ludzie lecieli i lecieli. Potokiem. Ze zbombardowanych domów
Pozłacana rybka Barbara Kosmowska Literatura 10 czerwca 2017, oprawa twarda Z opinii znawcy
literatury dziecięcej i młodzieżowej: Barbara Kosmowska, mistrzyni psychologicznych portretów, opowiada
o materii ludzkiego życia, w którym rzeczy ważne splatają się z błahymi, o heroizmie codzienności.
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Choroba brata, pierwsza miłość, rozwód rodziców wymuszają na młodziutkiej
Latarnik Henryk Sienkiewicz Greg 1999, oprawa miękka Wydanie z opracowaniem. Opracowanie Biografia
Henryka Sienkiewicza Kalendarium życia i twórczości Bohater - charakterystyka Dzieje Skawińskiego żołnierza i tułacza Uczucia, przeżycia, stany psychiczne Skawińskiego na wysepce Symboliczne znaczenie
latarni Czy było warto? - Rola Pana Tadeusza w
Sonety Krymskie Adam Mickiewicz Greg 2015, oprawa miękka Sonety krymskie I. Stepy Akermańskie II.
Cisza morska III. Żegluga IV. Burza V. Widok gór ze stepków Kozłowa VI. Bakczysaraj VII. Bakczysaraj w
nocy VIII. Grób Potockiej IX. Mogiły haremu X. Bajdary XI. Ałusza w dzień XII. Ałusza w nocy XIII.
Czatyrdah XIV. Pielgrzym XV. Droga nad przepaścią w
Gustaw Herling-Grudziński wydawca: Literackie data wydania:2011seria: LEKCJA LITERATURY oprawa:
miękka liczba stron 356
Wydane po raz pierwszy w 1953 roku w Londynie i wznawiane wielokrotnie wspomnienia Gustawa
Herlinga - Grudzińskiego z sowieckiego łagru w Jercewie pod Archagielskiem ukazują się w serii Lekcja
Literatur poprzedzone niezwykle interesującą rozmową…
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Oskar i Pani Róża autor: Eric-Emmanuel Schmitt wydawca: Znak data wydania: 7 listopada 2011 Czy w
ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego najgłębszy sens? Dziesięcioletni Oskar leży w
szpitalu i nie wierzy już w żadne bajki. Wtedy na jego drodze staje tajemnicza pani Róża, która ma za sobą
karierę zapaśniczki i potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji...
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43.
Ciotka Zgryzotka. Jeżycjada tom 22 autor: Małgorzata Musierowicz wydawca: Akapit Pressdata wydania:14
marca 2018Któż jest Ciotką Zgryzotką? Czy tylko Ida?I co słychać w rodzinie Borejków? Czy nadal jest w
tym samym składzie? A może nawet się powiększyła? Kolejny tom niezawodnej „Jeżycjady”- jak zawsze
dowcipny, wzruszający i ciekawy – rozśmiesza, podnosi na duchu i skłania do myślenia.
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44.
Kapelusz za sto tysięcy autor: Bahdaj Adamwydawca: Literatura data wydania:20 kwietnia 2017„Oficjalnie
jestem Krystyna Cuchowska, lecz koledzy nazywają mnie – Dziewiątka. Morowo, co? Byłam bowiem szefem
gangu (…) i ośmiu starszych ode mnie szczeniaków słuchało mnie jak własnej matki”.
45.

46.

Pierwszaki z kosmosu Rafał Witek BIS, 3 października 2014 oprawa twarda Pola właśnie rozpoczyna
naukę w pierwszej klasie. A razem z nią w szkole zjawiają się przybysze z kosmosu - Titi i Toto. Tym
wesołym stworkom trudniej niż innym dzieciom przyswoić sobie szkolne reguły i zwyczaje. Niekiedy
wpadają w tarapaty, ale zawsze jest z nimi wesoło. „Pierwszaki z kosmosu”...
Skarb Troi
autor: Olaf Fritsche
wydawca: Dolnośląskie data wydania:23 sierpnia 2017seria: TAJEMNICZY TUNEL oprawa: miękka liczba
stron 192 Poszukiwanie skarbu to świetna zabawa! Lilly, Albert i Magnus to paczka przyjaciół, którzy
miewają niesamowite przygody. Za pomocą magicznego tunelu młodzi odkrywcy cofną się w czasie do…
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starożytności! Potem przeniosą się do XIX wieku, aby pomóc słynnemu archeologowi Heinrichowi
Schliemannowi w poszukiwaniu skarbu antycznej Troi.
Mity greckie A. Nożyńska-DemianiukBooks, 5 listopada 2016 oprawa twarda Najbardziej popularne mity
starożytnej Grecji: mit o powstaniu świata, opowieść o najważniejszych bogach i bóstwach: Zeusie,
Posejdonie, Hadesie, Herze, Atenie, Aresie, Afrodycie, a także opowieści o niezwykłych śmiertelnikach i
herosach: Syzyfie, Heraklesie, Pandorze...
Wybór bajek i satyr Ignacy KrasickiGreg, Wybór bajek i satyr w serii Kolorowa Klasyka to najpiękniejsze
kolorowe wydanie tej powieści na rynku! Książka zawiera wspaniałe, barwne ilustracje…
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49.
Felix Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi t.1 autor: Rafał Kosikwydawca: Powergraphdata wydania:
8 maja 2014seria: FELIX, NET I NIKA oprawa: twarda liczba stron 376 Rafał Kosik „Felix, Net i Nika oraz
Gang Niewidzialnych Ludzi” Pierwszy tom bestsellerowej serii. Fantastyczna i przezabawna powieść o
polskich trzynastolatkach, nie tylko dla trzynastolatków! Przeczytajcie o przyjaźni, zwariowanych
wynalazkach, sztucznej inteligencji, skarbach, duchach, robotach, latającym talerzu i … nastoletnich
uczuciach.
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50.
Felix Net i Nika oraz Nadprogramowe Historie autor: Rafał Kosikwydawca: Powergraphdata wydania:19
kwietnia 2013seria: FELIX, NET I NIKA oprawa: twarda liczba stron 480 Trójka kultowych gimnazjalistów
opisana tym razem w przezabawnych, trzymających w napięciu opowiadaniach.
Oto Felix, Net i Nika zaplątani w miłosną aferę szkolnych walentynek, zagadkę mutacji genetycznych w
odciętej od świata wiosce i w sen-pułapkę, z którego nie można się obudzić...
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Razem:

.………………………
[miejscowość, data]
…………………………………………………………………
[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)]
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