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1 BAŚNIE   H. CH. ANDERSEN Wybór najpiękniejszych baśni Hansa Christiana 
Andersena  ilustrowanych przez Jana Marcina 
Szancera. Spis baśni: Dzieje roku, Calineczka, 
Syrena, Dzielny ołowiany żołnierz, Pasterka i 
kominiarczyk, Stokrotka, Dzikie łabędzie, Słowik, 
Brzydkie kaczątko, Krzesiwo, Latający kufer , 
Imbryk, Igła do cerowania, Księżniczka na ziarnku 
grochu, Nowe szaty cesarza, Świniopas, Ogrodnik i 
jego chlebodawcy, Najpiękniejsza róża świata, 
Dziewczynka z zapałkami, Królowa Śniegu, Choinka.
https://www.empik.com/ 

2 MÓJ INNNY DZIADEK 
ROLF BARTH, DANIELA 
BUNGE                                       

Dziadek jest najlepszym przyjacielem Zosi, który 
zawsze ma dla niej czas i troskliwie się nią opiekuje. 
Jest prawdziwym dżentelmenem, zawsze w białej 
koszuli i krawacie.  Razem z Zosią chodzi na 
spacery, łowi ryby, piecze ciastka. . Aż do dnia, w 
którym wszystko się zmienia.

Po powrocie z wakacji, Zosia spotyka zupełnie 
odmienionego dziadka. Nieogolony, w piżamie w 
środku dnia, Dziadek coraz częściej o czymś 
zapomina, nawet o imieniu wnuczki, pokazuje język 
sąsiadkom i nie umie zawiązać krawata.

https://kinderkulka.pl 

3
Bardzo głodna gąsienica

Eric Carle

Żarłoczna, zielona gąsienica przemierza świat w 
poszukiwaniu smacznych kąsków. Podjada listki i 
owoce, ale nie gardzi również ciastkiem czy 
kiszonym ogórkiem. Nawet największy niejadek, 
towarzysząc jej w podróży poprzez przysmaki, dni 
tygodnia i liczby, skusi się na małe co nieco.
Najbardziej znana książka Erica Carle, do dziś 
została przetłumaczona na 27 języków. 
http://lubimyczytac.pl 

4 KAMELEON  ERIC CARLE Czy wiecie, co potrafi kameleon? Oczywiście, potrafi
zmieniać swój kolor w zależności od otoczenia, w 
którym się znajduje. A czy potrafi zmieniać coś 
jeszcze? Odpowiedzi szukajcie w tej książeczce. 

http://lubimyczytac.pl 
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http://lubimyczytac.pl/
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5
CZAS PRZESZŁY           LEE CHILD

Reacher postanowił podążyć szlakiem zachodzącego 
słońca i przejechać z Maine do Kalifornii. Ale, jak 
zwykle, nie ujechał daleko. Przy leśnej drodze w 
Nowej Anglii widzi drogowskaz do miejsca, w którym
nigdy nie był: miasteczka, gdzie mieszkał jego ojciec. 
Czym jest jeden dodatkowy dzień podróży? Dla 
Reachera niczym szczególnym. Kiedy Reacher 
przekracza granicę miasteczka Laconia, kilka... 
http://lubimyczytac.pl 

6 NIE ODPUSZCZAJ        
HARLAN COBEN

Przed laty, jeszcze w szkole średniej, detektyw 
Napoleon „Nap” Dumas stracił brata. Leo i jego 
dziewczyna Diana zostali znalezieni martwi na 
torach kolejowych. W tym samym czasie zniknęła 
bez śladu również Maura, którą Nap uważał za 
miłość swojego życia.
Kiedy po latach od zaginięcia Maury śledczy 
znajdują jej odciski palców w samochodzie 
należącym do podejrzanego o morderstwo, Nap 
rozpoczyna gorączkowe śledztwo. Zamiast 
odpowiedzi natrafia jednak na kolejne niewiadome. 
Okazuje się, że nie wiedział nic ani o kobiecie, którą 
kochał...
http://lubimyczytac.pl 

7 TYLKO JEDNO 
SPOJRZENIE COBEN 
HARLAN

W ostatnie normalne popołudnie w jej życiu Grace 
zaczęła przeglądać odbitki z rodzinnej wycieczki. 
Uśmiechnięte twarze dzieci i Jacka – kochanego 
męża… A za chwilę – fotografia z pięcioma obcymi 
osobami. Jedna twarz wygląda jednak znajomo… 
Zupełnie jakby Jack, tylko młodszy. Ale on zaprzecza,
że znajduje się na zdjęciu. A zaraz potem znika. 
Grace zrobi wszystko, aby odnaleźć Jacka i odkryć 
prawdę o zdjęciu. Nie wie jednak, że do tego samego 
dążą też inni – a wśród nich pewien zabójca… 
http://lubimyczytac.pl 

8 PIRAT                                
CLIVE CUSSLER, ROBIN 
BURCELL

Sam i Remi Fargo – małżeństwo milionerów i 
poszukiwaczy przygód – w pojedynku z milionerem 
ogarniętym zbrodniczą obsesją zdobycia 
zaginionego legendarnego skarbu.
Podczas upragnionych wakacji w San Francisco 
Sam i Remi Fargo odwiedzają antykwariat z rzadkimi
książkami i znajdują… ciało martwego właściciela. 
Nie wiedzą jeszcze, że zbrodnia ma związek z 
księgą, która zawiera tajną mapę wskazującą drogę 
do historycznego skarbu.
Od Kalifornii, przez Arizonę i Jamajkę, po Zamek 
Nottingham w Anglii, Sam i Remi rozpoczynają 
wyścig z czasem                   .http://lubimyczytac.pl 

http://lubimyczytac.pl/
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9
SEKRETY ZWIERZĄT   - 
ZŁAP TROP I PODĄŻAJ ZA 
ŚLADAMI                         
FLEU DAUGEY

Zwierzęta - dzikie i te oswojone, nasze domowe 
pieszczochy – mają wiele sekretów. Pora je poznać. 
Dzięki Fleur Daguey odkryjesz, że twój ulubiony kot 
może stać się prawdziwym zabójcą, niektóre ryby są
w stanie przeżyć nawet w temperaturze 50°C, a 
japońskie makaki dzielą się między sobą… 
kulinarnymi przepisami! Poczujesz dreszcz na 
plecach, czytając o tygrysach ludojadach i 
żarłocznych ptasznikach… Nauczysz się też w 
końcu odróżniać gawrony od kruków, a pingwiny od 
alek. W tej zielonej książeczce, kontynuacji 
bestsellerowych Sekretów roślin Anne-France 
Dautheville, znajdziesz ponad 300 anegdot, 
historyjek i legend na temat zwierząt. Są poważne i 
zabawne, czysto naukowe i bardzo praktyczne, 
użyteczne i całkiem zbędne, i niezmiennie nas 
fascynują oraz zaskakują.      .http://lubimyczytac.pl

10 TAK JAK TY JEAN 
BAPTISTE DEL AMO

"Tak jak ty lubię delikatne przytulanie i pieszczoty
oraz pewność, że ktoś otacza mnie opieką."
Pięknie skomponowana opowieść dla najmłodszych,
która uczy zrozumienia i szacunku dla zwierząt. 
 .http://lubimyczytac.pl

11 PO TROCHU    WERONIKA 
GOGOLA

Najlepsze historie ze swojego życia zawsze 
opowiada się po trochu, po kawałku, to zwykle jakieś
urywki, fragmenty. Ktoś coś zapamiętał i z tej 
pamięci rodzą się najpiękniejsze opowieści. Zupełnie
tak, jakby siąść z przyjacielem i zacząć mu 
opowiadać: o sobie, o dzieciństwie na wsi, o Mamie, 
a jeszcze bardziej o Tacie, o wujkach, ciotkach, 
kuzynach. . http://lubimyczytac.pl

http://lubimyczytac.pl/
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12
ROZWIŃ SWOJĄ 
WYOBRAŹNIĘ  TEMPLE 
GRANDIN

W książce Rozwiń swoją wyobraźnię Temple 
Grandin w fascynujący sposób opisuje podstawy 
naukowe rozmaitych wynalazków i opowiada, jak ich
autorzy tworzyli i poprawiali swoje pomysły.  

http://lubimyczytac.pl

13 WSZYSTKIE BAŚNIE I 
LEGENDY   BRACIA GRIMM

Kolekcjonerskie wydanie wszystkich baśni i legend 
spisanych i opracowanych przez braci Grimm, 
opatrzone pięknymi, XIX-wiecznymi rycinami.
„Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek”, „Królewna Śnieżka” 
czy „Śpiąca Królewna” to tylko najbardziej znane z 
ponad 200 tytułów, które zostały zebrane w 
niniejszym tomie. Ponadczasowe dylematy i 
uniwersalne wartości, które z nich płyną, sprawiają, 
że baśnie wciąż cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem na całym świecie. 
http://lubimyczytac.pl

14 KIEDY DOROSNĘ
QUENTIN GREBAN

Kiedy w szkole pada pytanie, kim dzieci chcą zostać 
w przyszłości, większość ma już plan – lekarką! 
Policjantem! Superbohaterem!
Jeśli jeszcze nie wiecie, nie martwcie się! Julka też 
nie jest pewna… Ciekawe, co wybierze?
Kolejna mistrzowsko ilustrowana książka dla 
najmłodszych belgijskiego autora Quentina Grébana,
którego twórczość zachwyca, wzrusza i bawi dzieci i 
ich rodziców. 
http://lubimyczytac.pl

http://lubimyczytac.pl/
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15 ÓSME ŻYCIE T.I 
HARATISCHWILI NINO

Początek XX wieku. Mroźna zima. Na świat 
przychodzi Stazja Jaszi, córka najsłynniejszego w 
carskiej Rosji gruzińskiego wytwórcy czekolady. 
Wraz ze Stazją i kolejnymi pokoleniami rodziny Jaszi
zanurz się w gąszcz historii najkrwawszego ze 
stuleci.
Od pierwszej wojny światowej przez rewolucję 
październikową i drugą wojnę światową do początku 
XXI wieku. Od gruzińskich wybrzeży Morza 
Czarnego po Berlin, Paryż i Londyn. 
http://lubimyczytac.pl

16 ÓSMA ŻYCIE T.II
HARATISCHWILI NINO

Druga połowa XX wieku. Zimna wojna. Kitty Jaszi i 
jej brat Kostia żyją po dwóch stronach żelaznej 
kurtyny. On jest radzieckim oficerem 
zaangażowanym w budowę podwodnych okrętów 
atomowych, ona odnoszącą sukcesy piosenkarką. 
Dla obojga los bywa jednak podobnie niełaskawy. I 
dla ich bliskich. Kobietom z rodziny Jaszich trafiają 
się jedynie ulotne chwile szczęścia. A mimo to 
kochają, podsycają w sobie nadzieję, żyją... na 
przekór wszystkiemu.
http://lubimyczytac.pl

17 DZIEWCZYNY Z SYBERII 
HERBICH ANNA

Wszystkie pamiętają to samo: walenie kolbami w 
drzwi, kilka chwil na spakowanie rzeczy, płacz, 
wagony bydlęce i trzask ryglowanych drzwi. Kilka 
tysięcy kilometrów podróży w nieznane. Czekały je 
niewolnicza praca w sowieckich łagrach, walka o 
życie swoje i bliskich, głód, choroby i straszliwe 
syberyjskie mrozy. Doświadczyły niewyobrażalnego 
cierpienia, jednak nic nie było w stanie ich pokonać.
Amnestia była wybawieniem. Część wyruszyła w 
wędrówkę z armią Andersa. Wiele zaczęło nowe 
życie w różnych zakątkach świata. Inne zdecydowały
się na powrót do ojczyzny. http://lubimyczytac.pl

18 SIEDEM ŁÓŻEK 
MALUTKIEJ POPIELICY
SUSANNA ISERN, MARCO 
SOMA

Malutka Popielica każdej nocy zakrada się do domu 
któregoś z przyjaciół i wypróbowuje różne łóżka: 
pojemnik na marchew Królika, szufladę z krawatami 
Rudzika, poroże Jelenia, but Niedźwiedzia, etui na 
okulary Żółwia, zegar z kukułką Myszy, pozytywkę 
Wiewiórki. Pewnego dnia zmęczone jej 
zachowaniem zwierzęta postanawiają z nią 
porozmawiać. Proszą, żeby nie robiła zamieszania i 
trzymała się własnego legowiska. Nie wiedzą, że tak 
naprawdę malutka Popielica boi się spać sama i 
zrobi wszystko, żeby tylko mieć w nocy towarzystwo 
- zdesperowana nie zawaha się nawet przenocować 
w skarpecie złego Wilka. Co zrobią przyjaciele 

http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/


Popielicy, gdy się o tym dowiedzą? Czy mała 
wiercipięta już zawsze będzie sypiać poza domem? 
http://lubimyczytac.pl

19 GDYBYM BYŁ DOROSŁY
EVA JANIKOVSZKY

Dorośli ciągle czegoś dzieciom zabraniają, zwracają 
uwagę i każą się słuchać. A sami przecież mogą 
robić wszystko, na co mają ochotę! Bycie dorosłym 
jest wspaniałe.
Gdybym był dorosły, w gościach zawsze bym 
machał nogami pod stołem i pociągał nosem, 
zamiast go wydmuchiwać, nigdy nie wycierałbym 
nóg, trzymałbym w domu prawdziwą żyrafę, która 
spałaby obok mojego łóżka…
Przezabawna i mądra książka, która w przewrotny 
sposób tłumaczy, czego pragną dzieci i dlaczego 
dorośli są tacy dziwni.    http://lubimyczytac.pl

20 CARRIE     STEPHEN KING Carrie White jest inna niż jej rówieśnicy. Nie chodzi 
na prywatki, nie interesują jej chłopcy, stanowi obiekt
kpin i docinków. Matka - religijna fanatyczka - za 
wszelką cenę usiłuje uchronić ją przed grzechem. 
Pewnego razu Carrie buntuje się i idzie na szkolny 
bal. Gdy pada tam ofiarą okrutnego żartu, rozpętuje 
się piekło... 
  http://lubimyczytac.pl

21 MIASTECZKO SALEM
STEPHEN KING

W prowincjonalnym amerykańskim miasteczku 
zaczynają dziać się rzeczy niepojęte i przerażające. 
Znikają bądź umierają w dziwnych okolicznościach 
dzieci i dorośli, jedna śmierć pociąga za sobą drugą. 
Czyżby Salem było nawiedzone przez złe moce? 
Kilku śmiałków, którym przewodzi mały chłopiec, 
wydaje im pełną determinacji walkę. 
http://lubimyczytac.pl

http://lubimyczytac.pl/
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22 GDY OPADŁY EMOCJE
KRASIŃSKA ANETA

Spotkanie po latach może skutkować sporą dawką 
emocji i zmianą życiowych planów.
Marcelina jest mężatką wychowującą nastoletnie 
bliźnięta. Bywa przytłoczona codziennymi 
obowiązkami. Od czasu do czasu jej przyjaciółka 
Magda próbuje to zmienić. Tym razem namawia 
koleżankę do udziału w imprezie zorganizowanej 
dwadzieścia lat po maturze. Spotkanie otwiera 
niezabliźnione rany.
Gdy opadły emocje to pierwsza część trylogii. Każdy
tom poświęcony jest rozterkom innej osoby w 
związku z wydarzeniami z czasów liceum, gdy 
tworzyli zgraną grupę z nadzieją patrzącą w 
przyszłość.                               http://lubimyczytac.pl

23 (NIE)PAMIĘĆ   LEVY MARC Hope, Josh i Luke, studenci neurobiologii, tworzą 
nierozłączne trio, które łączy bezwarunkowa 
przyjaźń i pewna genialna idea. Kiedy Hope staje 
przed zbliżającą się nieuchronnie śmiercią, 
przyjaciele decydują się na zbadanie niemożliwego i 
na wprowadzenie w życie niewiarygodnego planu – 
postanawiają zabawić się
w alchemików życia. Gdzie znajduje się nasza 
świadomość? Czy można ją przenieść i 
przechować? W pogoni za odpowiedziami na te 
pytania przyjaciele rozpoczynają szaleńczy wyścig 
ze śmiercią, od tajnych laboratoriów Uniwersytetu 
Bostońskiego po zagubioną na krańcu wyspy 
latarnię morską.       http://lubimyczytac.pl

24 PIPPI POŃCZOSZANKA
ASTRID LINDGREN

Pippi mieszka samotnie w Willi Śmiesznotce razem 
ze swoim koniem i małpką, ma walizkę pełną złotych
monet i... nie chodzi do szkoły. Jej 
niekonwencjonalne zachowanie jest wyzwaniem dla 
mieszkańców miasteczka: budzi zgorszenie 
dorosłych I  zachwyt rówieśników. 
http://lubimyczytac.pL
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25 MYSI DOMEK – SAM I 
JULIA
KARINA SCHAAPMAN

Mysi Domek można oglądać od frontu, tyłu i z boku, 
a liczy on przeszło setkę pokoików, przejść, 
zakamarków wyposażonych w mnóstwo potrzebnych
sprzętów. Myszy, które go zamieszkują, zostały 
zaprojektowane i wykonane przez Karinę.
W trakcie budowy poszczególnych pokoików w 
głowie Kariny powstawały historyjki do tej książki, z 
Samem i Julią w rolach głównych.

 http://lubimyczytac.pL

26 MYSI DOMEK SAM I JULIA 
W PORCIE    KARINA 
SCHAAPMAN

Sam i Julia odwiedzają w porcie dziadka marynarza. 
Ile rzeczy można tam zobaczyć i zrobić! W dodatku 
właśnie trwa wyścig łódek. Wujek Jan – złota rączka 
– uczy Sama i Julię, jak zbudować łódź ze starych 
butelek i drewna. Jednak w czasie wyścigu nie 
wszystko idzie jak po maśle. Na szczęście Julia 
nigdy się nie poddaje, a Sam zawsze znajduje dobre
rozwiązanie. Tylko czy uda im się jeszcze wygrać 
zawody?    http://lubimyczytac.pL

27 MYSI DOMEK SAM I JULIA 
W TEATRZE  - KARINA 
SCHAAPMAN

W kolejnej odsłonie Mysiego domku dwie małe 
myszki, przyjaciele Sam i Julia, przeżyją nowe, 
wspaniałe przygody. Przede wszystkim wybiorą się 
do zapierającego dech w piersiach teatru, gdzie Sam
da prawdziwy koncert. Zorganizują przyjęcie 
urodzinowe, zajrzą do pracowni malarskiej, sklepu z 
torebkami i do fabryki. Julia natomiast na własnej 
skórze przekona się, dlaczego nie warto zjeżdżać po
schodach na hulajnodze.  http://lubimyczytac.pL

28 WIERZCIE W MIKOŁAJA
OLSSON LOTTA

Bożonarodzeniowa opowieść z dreszczykiem w 24 
rozdziałach do czytania w każdy grudniowy wieczór 
aż do Wigilii! W tym roku przygotowania do świąt 
Bożego Narodzenia  nie przebiegają tak jak zawsze. 
Gwiazdy betlejemskie w oknach gasną i nie pomaga 
wymiana kolejnych żarówek, choinki gubią igły,  
adwentowe wypieki nie wychodzą najbardziej 
wprawnym gospodyniom, a z okien wystawowych 
znikają świąteczne dekoracje. Coś jest nie tak, choć 
ludzie chcą wierzyć, że wszystkie te zdarzenia to 
zwykły zbieg okoliczności. A może ktoś stara się, by 
w tym roku nie było świąt? http://lubimyczytac.pL

http://lubimyczytac.pL/
http://lubimyczytac.pL/
http://lubimyczytac.pL/
http://lubimyczytac.pL/


29 BAŚNIE BRACI GRIMM 
DLA DOROSŁYCH I 
MŁODZIEŻY BEZ 
CENZURY   PULLMAN 
PHILIP

Autorska wersja „Baśni” braci Grimm opracowana 
przez Philipa Pullmana. Książka zawiera 50 
wybranych baśni niemieckich autorów, które zostały 
na nowo opowiedziane prostym, precyzyjnym 
językiem, pozbawionym czułostkowości, infantylizmu
i pseudoliterackich ozdobników. Nabrały dzięki temu 
ogromnej siły. Po każdej baśni zamieszczono notę 
autora z uwagami na temat danego utworu oraz 
informacje o odpowiednikach danej baśni w folklorze
rosyjskim, włoskim, francuskim i angielskim. 
http://lubimyczytac.pL

30 JA, CEZAR I EKIPA Z 
KAPITOLU     SCHWIEGER 
FRANK

Uwaga, nadchodzą Rzymianie! I ich historia 
opowiedziana całkiem inaczej.
Starożytni Rzymianie są oburzeni na współczesnych
ludzi i ich nudne półkłamstwa na temat rzymskich lat 
świetności. Nareszcie Romulus, Cezar i Kleopatra 
oraz ich przyjaciele dochodzą do głosu i mogą 
opowiedzieć całą prawdę o sobie samych.
Z tej książki dowiesz się między innymi: dlaczego 
Romulus zawsze jest taki wściekły? Jak to się stało, 
że kilka hałaśliwych gęsi uratowało Kapitol? Jakim 
cudem Kleopatra dobrowolnie pozwoliła owinąć się 
w zakurzony dywan? I dlaczego dwóch najlepszych 
przyjaciół musiało stanąć przeciwko sobie w walce 
gladiatorów?    http://lubimyczytac.pL

31 UWIERZ W MIŁOŚĆ 
CALINECZKO   SOŃSKA 
NATALIA

Nie ma nic wspanialszego niż dwie bratnie dusze, 
które spotykają się po latach. Chciałoby się 
wykrzyknąć, że miłość zawsze znajdzie właściwą 
drogę. Jednak rzeczywistość może nas zaskoczyć, a
pozory potrafią mylić… Los pisze dla Mai swój 
własny scenariusz. Nadopiekuńcza ciotka usiłuje po 
swojemu ułożyć życie dziewczyny, lecz nie tylko 
ona…
Czy świąteczny czas okaże się dla Mai łaskawy? 
Przekonaj się, że małe cuda są możliwe – wystarczy
w nie tylko uwierzyć.    http://lubimyczytac.pL
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32 CHŁOPIEC DZIEWCZYNKA
I MUR   STARK ULF

Adham widzi mur każdego ranka, kiedy wygląda 
przez okno. I codziennie ma nadzieję, że muru nie 
będzie.
Ale zawsze tam jest, szary i ponury jak zwykle. I tak 
wysoki, że nie da się przez niego przedostać. A po 
drugiej stronie stoi dom, w którym kiedyś mieszkali 
— Adham, tata, mama i Sulafa, jego siostra. Sulafa 
tak bardzo chciałaby dostać pomarańczę z ich 
dawnego ogrodu!
Poruszająca opowieść o pomysłowości Adhama, 
wierszach Sulafy i tęsknocie   http://lubimyczytac.pL

33 KRÓLESTWO   SZCZEPAN 
TWARDOCH

Ryfka ma jeden cel — przetrwać. W swojej kryjówce 
pielęgnuje na wpół przytomnego Jakuba Szapirę, 
który niczym nie przypomina niegdysiejszego 
postrachu stolicy. Kobieta nocami wychodzi na 
gruzowisko, którym po polskim powstaniu stała się 
Warszawa. Zdobywa pożywienie, obmyśla plan 
dalszej ucieczki, pieniądze wymienia na coś 
znacznie cenniejszego — na broń. Jej oczy widzą 
upadek dawnego „królestwa” Szapiry, jej nozdrza 
rozpoznają zapach porzuconych resztek jedzenia, 
jak i trupi odór, a do jej uszu dochodzą coraz to 
nowe pogłoski. Podobno pod ruinami byłego getta 
żyje nieomal mityczny Ares, krwią podpisujący swoje
nazistowskie ofiary   http://lubimyczytac.pL

34 MAŁE SÓWKI    WADDELL 
MARTIN

Trzy małe sówki budzą się w nocy i odkrywają, że 
ich mama zniknęła. Gdzie może być? Co robi? Czy 
wróci? Las w środku nocy jest troszkę straszny…
„Poruszająco piękna. Zilustrowana z niesłychaną 
delikatnością. Perfekcyjna”. 
http://lubimyczytac.pL

35 NIEAUTORYZOWANA 
AUTOBIOGRAFIA 
WOJEWÓDZKI KUBA

Przygotujcie się na największy show Kuby 
Wojewódzkiego.
L’enfant terrible polskiego show biznesu.
O jego medialnej osobowości powstały już prace 
naukowe, a typowa dla niego bezczelność stała się 
telewizyjną dyscypliną olimpijską.
Pogromca osobowości płaskich i bez charakteru.
Wyznawca zasady, że przeginanie pały to takie 
samo prawo obywatelskie jak udział w wyborach.
Bohater kultury pop, gość z krainy próżności.
http://lubimyczytac.pL
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36 HISTORYJKI O TYM JAK 
POLACY WYBRALI 
WOLNOŚĆ  - ZIARKOWSKA 
ANNA

Historyjki  o  tym,  jak  Polacy  wybrali  wolność  to
książka  z  serii,  której  bohaterami  są  dwa
sympatyczne  zwierzątka  –  Historyjka  i  Historyjek,
narysowane przez legendarnego Bohdana Butenkę,
cenionego  polskiego  grafika,  ilustratora,  autora
komiksów  i  książek.  Opowieść  o  historii  Polski  w
latach  1945–1989,  trudnej  drodze  do  odzyskania
wolności,  Okrągłym  Stole,  pierwszych
demokratycznych wyborach i  życiu Polaków w tym
burzliwym okresie,  osnuta jest wokół  historycznych
faktów i relacji świadków, 
https://bookstore.dsh.waw.pl 
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