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Książki Marzeń 2018 

- część 4 – Dostawa książek bibliotecznych do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Pantalowicach  – 

- Cennik -  

Lp. Opis planowanych do zakupu książek wraz ze specyfikacją ilość 

cena 
jedn. 

brutto 

wartość 
brutto 

1. 
Słownik synonimów i antonimów  
Słownik synonimów i antonimów, G. Dąbrowski, M. Marciniak, tw., A5, 464 str., (9000 haseł) 

4 
  

2. 
Słownik frazeologiczny 
Słownik frazeologiczny, K. Głowińska, tw., A5, 512 str. (ok. 3500 haseł) 

4 
  

3. 
Słownik języka polskiego 
Słownik języka polskiego, B. Dunaj, tw., A5, 688 str. (ok. 16000 haseł) 

4 
  

4. 
Słownik poprawnej polszczyzny 
Słownik poprawnej polszczyzny PWN, L. Drabik, E. Sobol, br., A5, 380 str. Słownik zawiera: około 3000 haseł 

3 
  

5. 
Słownik wyrazów bliskoznacznych 
Wydaw. Wiedza 

4 
  

6. 
Klasyka mistrzów. Wybór poezji (z opracowaniem) A. Mickiewicz (zawiera m.in. Reduta Ordona; Śmierć 
Pułkownika; Romantyczność; Świtezianka; Powrót taty; Pani Twardowska; To lubię; Lilije; Bakczysaraj; Stepy 
Akermańskie; Ajudah; Żegluga) 

5 

  

7. 
Siłaczka 
S. Żeromski, z oprac., br., A5, 48 str. (lektura z opracowaniem) 

8 
  

8. 

Pan Tadeusz (lektura z opracowaniem) Adam Mickiewicz,  To jedno z wielkich i nieprzemijających arcydzieł, 
które na stałe wpisało się do literackiego kanonu. Mickiewicz stworzył epos, którego głównym i najważniejszym 
bohaterem jest szlachta polska, a który poprzez swoją niezwykłą i niepowtarzalną atmosferę do dziś stanowi 
swoiste „centrum i źródło polskości”. Słowo w poemacie ma moc wskrzeszającą i kreującą zarazem: przywraca 
byt narodowy kraju ciemiężonego przez zaborcę i daje jego zniewolonym mieszkańcom nadzieję na rychłe 
odzyskanie upragnionej wolności. Dzieło pełniło wówczas funkcję dwoistą: było dla emigrantów widomym 
znakiem odległej Polski, natomiast dla tych, którzy pozostali w kraju, wspomnieniem czasów minionych i 
namiastką utraconej przeszłości. 

9 

  

https://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/slownik-frazeologiczny-ok-3500-hasel,3,426108,30130
https://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/slownik-jezyka-polskiego-175-000-hasel,3,426108,9086
https://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/slownik-poprawnej-polszczyzny-pwn,3,426108,7941
https://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/slownik-wyrazow-bliskoznacznych,3,426108,30127
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9. 
Najpiękniejsze baśnie Andersena 
 (Brzydkie kaczątko; Dziewczynka z zapałkami; Księżniczka na ziarnku grochu; Nowe szaty cesarza; Pasterka i 
kominiarczyk; Latający kufer; Słowik; Dzielny Ołowiany Żołnierzyk; Bzowa Babuleńka) 

5 

  

10. Audiobook. Baśnie i opowieści Andersena,  Krystyna Siesicka 1 
  

11. Słownik ortograficzny, Wioletta Wichrowska 608 str. (26000 haseł) IBIS 10 
  

12. 

Cukierku, ty łobuzie! Waldemar Cichoń Dreams,  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...  

4 

  

13. 

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek. Justyna Bednarek Poradnia K, 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,...  

3 

  

14. 

Detektyw Pozytywka Grzegorz Kasdepke Nasza Księgarnia, 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....  

7 

  

15. 

Rany Julek! Agnieszka Frączek Literatura 4, 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...  

4 

  

16. 

Pamiętnik Czarnego Noska Janina Porazińska Wilga 2, 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...  

4 

  

17. 

Niezgodna , Veronica Roth , 
Szesnastoletnia Beatrice dokonuje wyboru, który zaskoczy wszystkich, nawet ją samą. Porzuca Altruizm i swoją 
rodzinę, by jako Tris stać się twardą, niebezpieczną Nieustraszoną. Będzie musiała przejść brutalne szkolenie, 
zmierzyć się ze swoimi najgłębszymi lękami, nauczyć się ufać innym nowicjuszom i przekonać się, czy w nowym 
życiu, jakie wybrała, jest miejsce na miłość. 
Tymczasem wybucha krwawa walka między frakcjami. 

1 

  

https://www.ravelo.pl/cukierku-ty-lobuzie-waldemar-cichon,p11382165.html
https://www.ravelo.pl/waldemar-cichon,a151710.html
https://www.ravelo.pl/dreams,a146992.html
https://www.ravelo.pl/cukierku-ty-lobuzie-waldemar-cichon,p11382165.html
https://www.ravelo.pl/niesamowite-przygody-dziesieciu-skarpetek-justyna-bednarek,p100289781.html
https://www.ravelo.pl/justyna-bednarek,a91287.html
https://www.ravelo.pl/poradnia-k,a127740.html
https://www.ravelo.pl/niesamowite-przygody-dziesieciu-skarpetek-justyna-bednarek,p100289781.html
https://www.ravelo.pl/detektyw-pozytywka-grzegorz-kasdepke,p100180434.html
https://www.ravelo.pl/grzegorz-kasdepke,a5142.html
https://www.ravelo.pl/nasza-ksiegarnia,a156.html
https://www.ravelo.pl/detektyw-pozytywka-grzegorz-kasdepke,p100180434.html
https://www.ravelo.pl/rany-julek-agnieszka-fraczek,p12733903.html
https://www.ravelo.pl/agnieszka-fraczek,a7284.html
https://www.ravelo.pl/literatura,a2886.html
https://www.ravelo.pl/pamietnik-czarnego-noska-janina-porazinska,p100596079.html
https://www.ravelo.pl/janina-porazinska,a48331.html
https://www.ravelo.pl/wilga,a246.html
https://www.ravelo.pl/pamietnik-czarnego-noska-janina-porazinska,p100596079.html
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18. 

Cztery, Veronica Roth oprawa miekka 
Zanim Tobias poznał Tris… 
Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszoność (odwaga), Erudycja (inteligencja), Prawość (uczciwość), 
Serdeczność (życzliwość) to pięć frakcji, na które podzielone było społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. 
Każdy szesnastolatek przechodził test predyspozycji, a potem musiał wybrać frakcję. Ten, kto nie pasował do 
żadnej, zostawał uznany za bezfrakcyjnego i wykluczony. Ten, kto łączył cechy charakteru kilku frakcji – jak 
Tris i Tobias – był Niezgodny i musiał być wyeliminowany... 

1 

  

19. 

Zbuntowana, Veronica Roth 

Jeden wybór może cię zniszczyć. 
Wybór Tris zburzył jej świat, ale i połączył z Nieustraszonym Cztery. Jego uczucie pomaga przetrwać jej wśród 
krwawej walki frakcji. Tylko on rozumie jej rozpacz. I tylko on zna jej tajemnicę… Konflikt frakcji zmienia się w 
wojnę. Wśród Nieustraszonych szerzy się zdrada. A Tris staje przed kolejnym wyborem. Czy zaryzykuje 
wszystko, żeby ocalić tych, których kocha 

1 

  

20. 

Wierna, Veronica Roth 
Ten, kto łączył cechy charakteru kilku frakcji, był NIEZGODNY – i musiał być wyeliminowany... 
Ale to już przeszłość. Społeczeństwo frakcyjne, w które Tris tak wierzyła, legło w gruzach – podzielone walką o 
władzę, naznaczone śmiercią i zdradą. Jednego tyrana zastąpił drugi. Miastem rządzą niepodzielnie 
bezfrakcyjni. Tris wie, że czas uciekać. Lecz jaki świat rozciąga się poza znanymi jej granicami? Może za murem 
będzie mogła zacząć z Tobiasem wszystko od nowa, bez trudnych kłamstw, podwójnej lojalności, bolesnych 
wspomnień? A może poza miastem nie ma żadnego świata… 

1 

  

21. 

Dziadek i niedźwiadek Łukasz Wierzbicki Pointa, 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...  

4 

  

22. 
Afryka Kazika  Łukasz Wierzbicki BIS, oprawa twarda  „Afryka Kazika” Opowiadania zostały napisane na 
podstawie reportaży Kazimierza Nowaka, który w latach trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę na rowerze. 
Barwne spotkania z mieszkańcami Afryki, mrożące krew w żyłach, a niekiedy zabawne...  

3 

  

23. 

Sposób na Elfa Marcin Pałasz Literatura, 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...  

4 

  

24. 
Drzewo do samego nieba Maria Terlikowska Muza, 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.  

4 
  

https://www.ravelo.pl/dziadek-i-niedzwiadek-lukasz-wierzbicki,p11868031.html
https://www.ravelo.pl/lukasz-wierzbicki,a104059.html
https://www.ravelo.pl/pointa,a2876.html
https://www.ravelo.pl/afryka-kazika-lukasz-wierzbicki,p100612686.html
https://www.ravelo.pl/lukasz-wierzbicki,a104059.html
https://www.ravelo.pl/bis,a38.html
https://www.ravelo.pl/sposob-na-elfa-marcin-palasz,p100565868.html
https://www.ravelo.pl/marcin-palasz,a55403.html
https://www.ravelo.pl/literatura,a2886.html
https://www.ravelo.pl/drzewo-do-samego-nieba-maria-terlikowska,p100371349.html
https://www.ravelo.pl/maria-terlikowska,a64470.html
https://www.ravelo.pl/muza,a155.html
https://www.ravelo.pl/drzewo-do-samego-nieba-maria-terlikowska,p100371349.html


4 

 

25. 

Dziewczynka z parku Barbara Kosmowska Wilga, oprawa miękka. 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...  

5 

  

26. 

Mały Klaus i Duży Klaus i inne baśnie Hans Christian Andersen Fenix , 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...  

4 

  

27. 

Kajko i Kokosz Szkoła latania Janusz Christa Egmont , 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...  

4 

  

28. 

Magiczne Drzewo Czerwone krzesło Andrzej Maleszka Znak , 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.. 

3 

  

29. 

Mikołajek René Goscinny Jean-Jacques Sempé Nasza Księgarnia , 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...  

5 

  

30. 

Szósta klepka Małgorzata Musierowicz Akapit Press, oprawa miękka "Szósta klepka" - pierwszy tom z cyklu 
Jeżycjada 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… 

4 

  

31. 

Mazurek Dąbrowskiego Historia naszego hymnu D. Nosowska R. Krześniak Books, 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?.. 

3 

  

32. 

Biały Mustang Sat-Okh Nasza Księgarnia, 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...  

4 

  

33. 

Cudowna podróż Selma Lagerlöf Nasza Księgarnia, oprawa twarda 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.. 

4 

  

https://www.ravelo.pl/dziewczynka-z-parku-barbara-kosmowska,p100632294.html
https://www.ravelo.pl/barbara-kosmowska,a4631.html
https://www.ravelo.pl/wilga,a246.html
https://www.ravelo.pl/maly-klaus-i-duzy-klaus-i-inne-basnie-hans-christian-andersen,p12692455.html
https://www.ravelo.pl/hans-christian-andersen,a5169.html
https://www.ravelo.pl/fenix,a124812.html
https://www.ravelo.pl/maly-klaus-i-duzy-klaus-i-inne-basnie-hans-christian-andersen,p12692455.html
https://www.ravelo.pl/kajko-i-kokosz-szkola-latania-janusz-christa,p100241209.html
https://www.ravelo.pl/janusz-christa,a50277.html
https://www.ravelo.pl/egmont,a3986.html
https://www.ravelo.pl/magiczne-drzewo-czerwone-krzeslo-andrzej-maleszka,p100290663.html
https://www.ravelo.pl/andrzej-maleszka,a68796.html
https://www.ravelo.pl/znak,a269.html
https://www.ravelo.pl/mikolajek-ren-goscinny,p100220118.html
https://www.ravelo.pl/ren-goscinny,a7993.html
https://www.ravelo.pl/jean-jacques-semp,a7994.html
https://www.ravelo.pl/nasza-ksiegarnia,a156.html
https://www.ravelo.pl/mikolajek-ren-goscinny,p100220118.html
https://www.ravelo.pl/szosta-klepka-malgorzata-musierowicz,p100305504.html
https://www.ravelo.pl/malgorzata-musierowicz,a124238.html
https://www.ravelo.pl/akapit-press,a13.html
https://www.ravelo.pl/mazurek-dabrowskiego-historia-naszego-hymnu-d-nosowska,p100568477.html
https://www.ravelo.pl/d-nosowska,a224219.html
https://www.ravelo.pl/r-krzesniak,a228417.html
https://www.ravelo.pl/books,a222699.html
https://www.ravelo.pl/bialy-mustang-sat-okh,p100547326.html
https://www.ravelo.pl/sat-okh,a72724.html
https://www.ravelo.pl/nasza-ksiegarnia,a156.html
https://www.ravelo.pl/cudowna-podroz-selma-lagerlf,p100614417.html
https://www.ravelo.pl/selma-lagerlf,a153459.html
https://www.ravelo.pl/nasza-ksiegarnia,a156.html
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34. 

Akademia pana Kleksa Jan Brzechwa Books, 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.. 

3 

  

35. 

Alicja w Krainie Czarów Lewis Carroll Greg, 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...  

4 

  

36. 

Legendy polskie   IBIS , 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. 

4 

  

37. 

Pani Twardowska Powrót taty Adam Mickiewicz Greg, 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 … 

5 

  

38. 
Szewczyk dratewka i inne polskie baśnie, oprawa miękka Wywodzące się z folkloru ludowego baśnie odegrały 
ogromną rolę w kształtowaniu się świadomości kulturowej Polaków . 

4 
  

39. 

Ksiądz Twardowski dzieciom Wiersze  
Jan TwardowskiNasza Księgarnia, 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 . 

2 

  

40. 

 

Mikołajek i inne chłopaki René Goscinny Jean-Jacques Sempé Nasza Księgarnia, 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...  

3 

  

41. 

Poczwarka, Dorota Terakowska, oprawa miękka, Wydawnictwo Literackie 
Adam i Ewa, bohaterowie powieści, żyją prawie jak w serialu. Mają po trzydzieści lat i starannie opracowany 
rodzinny biznesplan . Ład ich świata burzy pojawienie się córeczki, innej, niż oczekiwali. Mężczyzna i kobieta 
każde na swój sposób poznają to nowe życie. Między odrzuceniem a miłością kryje się niejedna tajemnica. 

2 

  

42. 

Skrzynia władcy piorunów Marcin Kozioł Prószyński Media, 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… 

4 
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43. 

Trzej muszkieterowie Dumas Aleksander oprawa twarda 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. 

3 

  

44. Ksiądz Twardowski  Dzieciom, oprawa twarda Wiersze zebrane.   1 
  

45. 

Cyberiada Stanisław Lem Literackie, 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”. 

3 

  

46. 

Stowarzyszenie umarłych poetów Nancy H. Kleinbaum Rebis   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.. 

5 

  

47. 

 

Kamienie na szaniec Aleksander Kamiński NASZA KSIĘGARNIA (WNK) , 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 

2 

  

48. 

Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Miron Białoszewski PIW , 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 

4 

  

49. 
 

 

Latarnik Henryk Sienkiewicz Greg, 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 

6 

  

50. 

Sonety Krymskie Adam Mickiewicz Greg , 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 

6 

  

51. 
Szatan z siódmej klasy, Kornel Makuszyński, , oprawa miękka, wydawnictwo: Nasza Księgarnia 
Zaskakujące pomysły, wartka akcja, w którą wpleciony jest wątek kryminalny, wyrazista postać głównego 
bohatera Adasia to atuty czyniące z tej powieści ulubioną od pokoleń lekturę nastolatków. 

3 

  

52. 

Ciotka Zgryzotka. Jeżycjada tom 22 autor: Małgorzata Musierowicz wydawca: Akapit Press data wydania: Któż 
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. 

3 
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53. 
Kapelusz za sto tysięcy autor: Bahdaj Adam wydawca: Literatura 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”.  

6 
  

54. 

Pierwszaki z kosmosu Rafał Witek BIS, 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”...  

5 

  

55. 

Skarb Troi  Olaf Fritsche 

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… starożytności! Potem przeniosą się do XIX wieku, aby pomóc słynnemu archeologowi Heinrichowi 
Schliemannowi w poszukiwaniu skarbu antycznej Troi.  

3 

  

56. 

Mity greckie  
K. Ulanowski, il. M. Wróbel 
Mity greckie dla dzieci to książka przeznaczona dla młodszych dzieci, zaprezentowano w niej sfabularyzowane 
wersje greckich mitów, m.in. o początku świata i historie, dotyczące greckich bogów i herosów. Książka 
opatrzona nietuzinkowymi ilustracjami Marii Wróbel 

4 

  

57. 
Wybór bajek i satyr Ignacy Krasicki Greg, Wybór bajek i satyr w serii Kolorowa Klasyka to najpiękniejsze 
kolorowe wydanie tej powieści na rynku! Książka zawiera wspaniałe, barwne ilustracje…  

6 
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