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„ Kajko i Kokosz” 

Autor:  Christy Janusz 

Narrator: Piotr Fronczewski. 

Za górami, za lasami, gdzieś tak na oko pośrodku 
świata – który, jak wiadomo, jest płaski – stoi gród. A 
tam? Honor. Odwaga. Odrobina magii. Plotki z 
kumami. I mnóstwo dobrego humoru. Przedstawiamy 
słuchowisko na podstawie komiksu Janusza Christy 
"Kajko i Kokosz. Szkoła Latania". Na Trygława i 
Swaroga. Będzie się działo! 

W rolach głównych występują: Abelard Giza, 
Wojciech Tremiszewski, Piotr Pręgowski, Arkadiusz 
Jakubik, Jacek Braciak, Miłogost Reczek, Agnieszka 
Matysiak  
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„Awantura o Basię” 
 
Autor: Makuszyński Kornel 
Lektor: Janda Krystyna 

Osią przygody jest malutka dziewczynka imieniem 
Basia, która tracąc matkę w tragicznych 
okolicznościach trafia na Ŝyczliwych ludzi, którzy się 
nią zaopiekują. Co więcej, owi Ŝyczliwi ludzie nie są 
wcale tymi, do których miała się faktycznie zgłosić. 
Ostatecznie nieporozumienia daje się wyjaśnić, a trafna 
ocena serc dorosłych widziana oczami dziecka słusznie 
wybierze sobie właściwych opiekunów. W 
międzyczasie powieje teŜ grozą tajemnicy sprzed lat, 
ale przy tym będzie sporo śmiechu, sporo radości i 
równie wiele wzruszeń. 
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„Duch starej kamienicy”   
 
Autor: Onichimowska Anna 
Lektor: Tyl Irena S. 
 
„Wciągająca, zabawna i pouczająca ksiąŜka. Opowiada 
o duchu Maćku, który co prawda nie umie straszyć, ale 
za to stara się pomagać mieszkańcom starej kamienicy 
jak tylko moŜe. Jest mały i niepozorny, a więc staje się 
duchem opiekuńczym. Próbuje pomóc mieszkańcom w 
pozbyciu się mrówek faraona: dzikich lokatorów, 
których ilość zwiększa się w zastraszającym tempie 
kaŜdego dnia i które mimo swojego mikroskopijnego 
rozmiaru mówią bardzo grubymi, silnymi głosami... 
KsiąŜka słuchana jest z upodobaniem zarówno przez 
dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej jak i 
przez 14-latki. 
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„ Faraon” 
 
Autor: Prus Bolesław 
Lektor: Niczewski Paweł 
 
Akcja rozgrywa się w staroŜytnym Rzymie, za czasów 

Nerona 9-66 ne). 

Gównym wątkiem powieści jest miłość moŜnego 
Rzymianina  Winicjusza do chrześcijanki Ligi. Drugim 
wątkiem powieści jest walka faraona z kastą kapłańską 
o władzę w państwie. W Egipcie kapłani praktycznie 
przejęli całą władzę. Chce przywrócić Egiptowi dawną 
potęgę mając Jest to typowa opowieść o człowieku 
który chce przeciwstawić się bezwzględnemu 
systemowi 
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„Gra Endera” 

Autor: Card Orson Scott 

Lektor: Siemianowski Roch 

 

 Powieść z gatunku science fiction. Światu grozi trzecia 
Inwazja kosmicznych najeźdźców nazywanych 
robalami (z uwagi na budowę ciała przypominającą 
owady). Druga Inwazja, mająca miejsce 80 lat 
wcześniej, została cudem powstrzymana w okolicach 
Saturna desperackim kontratakiem Grupy 
Uderzeniowej Mazera Rackhama. Od tego czasu świat 
zjednoczony w obliczu ciągłego zagroŜenia 
intensywnie przygotowuje się do zaplanowanej obrony. 
Międzynarodowa Flota szuka wśród dzieci przyszłego 
genialnego dowódcy na miarę Rackhama.  
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„Historia Ŝółtej ciŜemki” 

Autor: Domańska Antonina 

Lsektor: Wroniszewski Jaromir 

 

Powieść historyczna, której akcja toczy się w latach 
1479-1489 w dawnej stolicy Polski, Krakowie za 
panowania Kazimierza Jagiellończyka. Opowiada o 
losach małego chłopca Wawrzka, który opuściwszy 
dom rodzinny, po wielu przygodach dociera do mistrza 
Wita Stwosza i zostaje jego uczniem. Pokazuje m.in. 
Pracę Wita Stwosza nad słynnym Ołtarzem Mariackim. 
Główny bohater ksiąŜki, Wawrzuś, to dziecko 
szczególnie uzdolnione, które kaŜdą chwilę spędza na 
rzeźbieniu. Niestety nikt go nie rozumie, dlatego 
chłopiec ucieka. W drodze przeŜywa mnóstwo 
przygód, spotyka wielkie osobistości XV-wiecznego 
Krakowa, poznaje króla, a nawet dostaje od niego 
cenny prezent... 
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„Królewicz i Ŝebrak” 
 
Autor : Twain Mark 
Lektor: Śmiłek Daniel 
 
Pewnego dnia, w Londynie, przyszło na świat dwóch 
chłopców. Jeden w rodzinie Ŝebraków, drugi był synem 
króla. Tom, mały Ŝebrak, wiódł niezwykle smutne, 
Ŝycie. Ojciec i babcia zmuszali go do Ŝebrania, często 
bijąc bez litości. Jedyną pociechą była nauka u księdza 
Andrzeja, czytanie oraz oddawanie się marzeniom, 
Ŝe jest księciem. Bardzo pragnął choć raz zobaczyć 
prawdziwego księcia. Marzenie to spełniło się, gdy 
przypadkiem zawędrował pod bramy pałacu. 
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„O dwóch takich co ukradli księŜyc” 

Autor: Makuszyński Kornel 

Lektor: Siemianowski Roch 

Jacek i Placek urodzili się w małej i bardzo biednej 
miejscowości Zapiecek. Radość z przyjścia na świat 
bliźniaków była jednak krótka, chłopcy okazali się źli i 
bez serca; nikomu nie chcieli pomagać, nie szanowali 
nawet własnej matki, dla której byli ciągłym 
utrapieniem. Wreszcie, pewnego dnia postanowili 
odejść z rodzinnej wioski i poszukać kraju, w którym 
ludzie nie muszą pracować. Jakie przygody przeŜyli po 
drodze i czego nauczyła ich ta niebezpieczna 
wędrówka, dowiesz się po przeczytaniu O dwóch 
takich co ukradli księŜyc Kornela Makuszyńskiego, 
autora wielu wspaniałych ksiąŜek dla dzieci i 
młodzieŜy. 
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„Panna z mokrą głową” 

Autor: Makuszyński Kornel 

Lektor: Sajnóg Anita  

Tytułowa bohaterka ksiąŜki to Irenka Borowska. z 
czworonoŜnym przyjacielem, psem Drabem. Wszędzie 
jej pełno, jest ciekawa wszystkiego. Ta szalona 
dziewczyna jeździ konno, ma nogi w sińcach, wspina 
się na drzewa i płata figle, jakich nie powstydziłby się 
największy urwis. Jednak była ulubienicą wszystkich, 
poniewaŜ potrafiła innych zarazić swoją radością Ŝycia. 
Irenka miała bardzo duŜy wpływ na innych. Podobnie 
oddziaływała na ojca. 
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„Pier ścień i róŜa” 

Autor: Thackeray William Makepeace 

Lektor: Felczyński Roman 

Akcja toczy się w dwóch fikcyjnych państwach 
Paflagonii i Krymtatarii. W obu tych krająch rządzą 
uzurpatorzy. W pierwszym Walorozo, który zagarnął 
tron prawowitego następcy tronu Lulejki, a w drugim 
Padella, który pokonał króla Kalafiore, rządzi na jego 
miejscu przekonany o śmierci jego córki – prawowitej 
następczyni tronu. KsiąŜę Lulejko Ŝyje beztrosko nie 
przejmując się brakiem korony. Jest zaręczony z piękną 
królewną Angeliką, córką Walorozo, o której rękę stara 
się takŜe przystojny syn Padelli ksiąŜę Bulbo. Nie 
zdaje sobie sprawę, Ŝe Angelika zawdzięcza swoją 
urodę magicznemu pierścieniowi, a podobnie jak 
Bulbo magicznej róŜy. 
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„Przygody Hucka” 

Autor: Twain Mark 

Lektor: Felczyński Roman  

"Przygody Hucka" to kontynuacja "Przygód Tomka 
Sawyera , to jedna z tych szczególnych ksiąŜek, które 
zawsze wspomina się z uśmiechem. Beztroscy 
bohaterowie przenoszą nas w inną rzeczywistość, 
porywają nas ich awanturnicze przygody, radość i 
fantazja. Na szczęście na początku tej ksiąŜki autor 
zdradza nam, co się wydarzyło pod koniec poprzedniej, 
a mianowicie to, Ŝe chłopcy znaleźli w jaskini ukryty 
przez rabusiów skarb.  
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„Quo Vadis” 

Autor: Sienkiewicz Henryk  
Lektor: Młudzik Grzegorz 

Autor umiejętnie połączył ze sobą wątki historyczne, 
które mają potwierdzenie w faktach, fikcyjne oraz 
wątek miłosny. Ciekawy jest pojedynek pomiędzy 
Tygellinem i Petroniuszem o to, który z nich będzie 
miał wpływ na cezara. Obaj to ludzie mądrzy, 
świadomi swoich wpływów, przebiegli. Nie opuszczali 
Nerona praktycznie na krok. Petroniusz, nazywany 
arbitrem elegancji. Był dyplomatą, potrafił krytycznie 
wypowiedzieć się na temat twórczości Nerona. Jego 
największą wadą był brak zdolności przeciwstawienia 
się złu.. 
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„Sposób na Alcybiadesa” 

Autor : Niziurski Edmund 

Lektor: Bukrewicz Paweł 

W jej fabułę wplecione zostały humorystyczne 
wstawki, dzięki czemu czytelnika nie opuszcza dobry 
humor. Bohaterowie prędko zyskują naszą sympatię, 
chociaŜ na samym początku nie są postaciami, które 
powinno się naśladować. Garstka uczniów postanawia 
nie uczyć się i jednocześnie zdać do następnej klasy. 
Skoro jednak w klasie VIII zostali zdemaskowani przez 
profesora śwaczkę i stanęli na dyrektorskim dywaniku, 
postanawiają zakupić SPONĘ- to inaczej „Sposób na 
Alcybiadesa”. Chłopcy decydują się zaangaŜować w 
sprawy kółka historycznego tylko po to, Ŝeby nie 
musieli się uczyć. Jak na ironię, sami wpadają w 
zastawione przez siebie sidła. KsiąŜka  pełna jest 
zabawnych gagów, komicznych sytuacji.  
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„Tajemniczy ogród” 

Autor: Burnet Frances Hodgson 

Lektor: Felczyński Roman 

 Jest to wspaniała powieść, która opisuje losy kapryśnej 
bohaterki Mary Lennox, biednego, schorowanego 
Colina Cravena i ich przyjaciela Dicka. Treść jest 
bardzo ciekawa i pouczająca. To historia 9-letniej 
Mary, która została osierocona przez rodziców. Twarz 
miała zŜółkłą, chudą i brzydką, nie naleŜała do 
pięknych. Dziewczyna była egoistyczna, samolubna, 
zaniedbana uczuciowo oraz wychowawczo. Nie znała 
słowa miłość. 
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„Tomek w krainie kangurów” 

Autor: Szklarski Alfred 

Lektor: Pontek Artur 

KsiąŜka Szklarskiego rozpoczyna się w momencie 
przełomowym dla chłopca, kiedy to do mieszkania 
Janiny Karskiej, ciotki-opiekunki Tomka wchodzi Jan 
Smug, przyjaciel jego ojca. Marynarz proponuje 
Tomkowi wyprawę do dalekiej, nieznanej Australii 
wraz z ojcem. Wtedy to zaczyna się jedna z najbardziej 
szalonych przygód w Ŝyciu młodego Wilmowskiego. 
Autor zabiera nas wraz z Tomkiem do Australii  
PrzeŜywamy wspaniałe przygody - poznajemy 
tubylców, odkrywamy statek „Aligator”, wyruszamy 
na polowanie kangurów, poznajemy z bliska 
bengalskiego tygrysa i cejlońskiego słonia.. 
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„W pustyni i w puszczy” 

Autor: Sienkiewicz Henryk 

Lektor: Sobczak Ewa 

Bohaterowie – Staś i Nel – zostali zmuszeni do odbycia 
długiej i męczącej podróŜy przez Afrykę. Powieść 
przeznaczona dla młodych czytelników, opisuje 
przygody dwójki dzieci - Stasia i Nel, wędrujących 
przez pustynie Afryki. Młodzi bohaterowie mają wiele 
przygód i często ocierają się o skrajne 
niebezpieczeństwa, jednak dzięki odwadze i hartowi 
ducha wychodzą obronną ręką ze wszystkich opresji.  
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„Winetou” 

Autor: May Karl 

Lektor: Felczyński Roman 

Akcja rozgrywa się w dzikich i malowniczych 
sceneriach Dzikiego Zachodu. Historia przygód 
tytułowego szlachetnego wodza Apaczów, jego 
dzielnego białego przyjaciela, Old Shatterhanda oraz 
wielu ich niezwykłych towarzyszy.Ta pasjonująca, 
trzymająca w napięciu i obfitująca w zapierające dech 
w piersiach wydarzenia opowieść, na której 
wychowało się wiele pokoleń czytelników. 
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„Wyspa skarbów” 

Autor: Stevenson Robert Louis 

Lektor: Kutny Paweł 

Stworzony przez Stevensona wizerunek pirata stał się 
wzorem, inspirującym kolejne pokolenia twórców. Kto 
bowiem nie marzy o podróŜy Ŝycia i odkrywaniu 
nowych lądów? Autor przedstawił barwny świat 
piratów, który nie zestarzał się z upływem czasu. 
Fabuła Stevensona, nie straciła nic ze swej 
atrakcyjności. 
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. „ 20.000 mil podmorskiej Ŝeglugi” 
 
Autor: Verne Juliusz  
Lektor: Felczyński Roman 
 

Jest częścią trylogii. Kapitan Nemo ratuje Ŝycie 
profesora Aronnaxa zabierając go na swoją łódź 
podwodną pod jednym wszakŜe warunkiem – profesor 
i jego towarzysze będą biernie posłuszni rozkazom 
kapitana i nigdy juŜ nie zejdą na stały ląd. W zamian 
poznają skrywane głęboko tajemnice mórz i oceanów. 
KsiąŜka jest... KsiąŜka jest fascynującą powieścią 
przygodową, którą często zalicza się do gatunku 
science-fiction  Poznacie morskie przygody  kapitana 
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„Tunele” 

Autor:  Gordon Roderick 

Lektor: Wojciech Malajkat 

„Nie przypuszczałem, Ŝe czytając ksiąŜkę dla dzieci i 
młodzieŜy, przeŜyję tak wspaniałą przygodę. Świat 
fantazji nie jest zarezerwowany tylko dla najmłodszych. 
Ten Tunel naprawdę wciąga- polecam” powiedział o tej 
ksiąŜce Wojciech Malajkat. To podróŜ pełna zagadek, 
tajemnic i niebezpiecznych zwrotów akcji. PodróŜ do 
podziemnego świata, którego obraz na zawsze pozostaje 
w pamięci.  
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„Pałac północy” 

Autor:  Zafon Carlos Ruiz 

Lektor: Piotr Fronczewski 

Kalkuta rok 1932. Ben, wychowanek sierocińca St. 
Patrick, skończył juŜ 16 lat - podobnie jak jego 
przyjaciele, będzie musiał opuścić dom dziecka i się 
usamodzielnić. W dniu poŜegnalnej imprezy poznaje 
swoją rówieśniczkę Sheere i zabiera ją do Pałacu 
Północy na spotkanie tajnego stowarzyszenia, które 
załoŜył wraz z przyjaciółmi. Gdy dziewczyna opowiada 
im tragiczną historię swojej rodziny, członkowie 
stowarzyszenia postanawiają jej pomóc w odnalezieniu 
legendarnego domu, który pojawia się w opowieści. Nie 
wiedzą, Ŝe właśnie natrafili na trop jednej z 
najpotworniejszych tajemnic Kalkuty. Płonący pociąg, 
dworzec widmo, ognista zjawa - to tylko niektóre 
elementy makabrycznej łamigłówki. 
Misja, która miała być niecodzienną przygodą, 
niebawem okazuje się śmiertelnie niebezpiecznym 
wyzwaniem 
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„Ksi ąŜę mgły”     

Autor:  Zafon Carlos Ruiz 

Lektor: Piotr Fronczewski 

Rodzina Carverów (trójka dzieci, Max, Alicja, Irina, i 
ich rodzice) przeprowadza się w roku 1943 do małej 
osady rybackiej, na wybrzeŜu Atlantyku, by zamieszkać 
w domu, który niegdyś naleŜał do rodziny Fleishmanów. 
Ich dziewięcioletni syn Jacob utonął w morzu. Od 
pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy Musiało 
upłynąć wiele lat, by Max zdołał wreszcie zapomnieć 
owe letnie dni, podczas których odkrył, niemal 
przypadkiem, istnienie magii. 
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„ Światła września” 

Autor:  Zafon Carlos Ruiz  

Lektor: Piotr Fronczewski 

Jest rok 1936, Simone Sauvelle po śmierci męŜa zostaje 
praktycznie bez środków do Ŝycia. Dzięki pomocy 
sąsiada udaje jej się dostać pracę jako ochmistrzyni 
normandzkiej rezydencji Lazarusa Janna, wynalazcy i 
właściciela fabryki zabawek. Pani Sauvelle wraz z 
dziećmi: 14-letnią Irene i młodszym Dorianem wyjeŜdŜa 
do Normandii. Podczas pierwszej wizyty u gospodarza 
rodzina Sauvelle zostaje oprowadzone po części domu 
pełnego przedziwnych mechanicznych zabawek. 
Dowiaduje się równieŜ o dziwnej chorobie Ŝony 
Lazarusa. Po pewnym czasie Irene zaprzyjaźnia się z 
Hannah aby zgłębić tajemncę jej śmierci., będą musieli 
rozwiązać szereg zagadek związanych z Lazarusem i 
jego Ŝoną. 
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„Powrót Sherlocka Holmesa” 
 
Autor: Doyle A. 
Lektor: Janusz Zadura   
 

Sherlock Holmes powraca! Niezawodni detektywi z 
Baker Street znów wspólnie tropią przestępców. W 
trzynastu pasjonujących opowiadaniach rozwiązują 
zagadki tajemniczych kodów, prześladowanych 
milionerów i porwań. Pomagają między innymi rządowi 
Wielkiej Brytanii, Scotland Yardowi i przedstawicielom 
arystokracji. 
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„Nadciąga burza”      

Autor: Dibben Damian 

czyta:  Leszek Zduń 

Rodzice Jake`a Djonesa zaginęli bez wieści i nie 
wiadomo, w jakim są miejscu na Ziemi i w jakim 
momencie historii. Jake poznaje ich zdumiewający 
sekret: oboje naleŜą do Tajnych SłuŜb StraŜy Historii, 
stowarzyszenia, którego członkowie podróŜują przez 
stulecia, aby udaremniać poczynania złoczyńców 
manipulujących przy dziejach świata. W poszukiwaniu 
rodziców Jake przenosi się z Londynu XXI wieku do 
dziewiętnastowiecznej Francji, gdzie trafia do Punktu 
Zero, głównej siedziby straŜników historii 
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„Kornel Makuszy ński dzieciom” 

Autor: Kornel Makuszyński  

Lektor: Piotr Fronczewski 

Słynna seria ksiąŜek Kornela Makuszyńskiego o 
kultowych postaciach - Koziołka Matołka i Małpki 
Fiki-Miki - to klasyka polskiej literatury dziecięcej. 
Przygody i podróŜe tych bohaterów zna juŜ kilka 
pokoleń i nadal są równie zabawne i interesujące. Na 
trzech płytach CD tej kolekcji znajdują się 
najciekawsze opowieści, które czyta dzieciom Piotr 
Fronczewski. 
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„ 12 waŜnych opowieści” 
 
Lektor: Maja Ostaszewska  
 
WaŜne słowa: miłość, odpowiedzialność, uczciwość, 
szczęście, samodyscyplina, piękno, sprawiedliwość, 
przyjaźń, odwaga, dobroć, szacunek, mądrość. 

• O szczęściu, czyli o tym, jak dobrze mieć bliskich. 
• O samodyscyplinie, czyli jak zmienić swoje Ŝycie w 

tydzień. 
• O pięknie, czyli nie chcę być krasnalem. 
• O odpowiedzialności, czyli bardzo powaŜnej sprawie. 
• O sprawiedliwości, czyli o Patyku, Poli, dwóch siekaczach 

i dziurkach w waflu. 
• O przyjaźni, czyli o długich rozmowach za pomocą latarek 

i kredek. 
• O miłości, czyli nic takiego się nie stało. 
• O odwadze, czyli o długim, ciemnym korytarzu. 
• O dobroci, czyli o mocarzu Michale. 
• O szacunku, czyli udku kurczaka. 
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„Angielski w samochodzie dla średnio...” 

Lektorzy: Victoria Atkinson, Miłogost Reczek 

Angielski w samochodzie Dla średnio zaawansowanych 
to kurs: - dla wszystkich którzy opanowali podstawy 
języka i chcą kontynuować naukę na poziomie średnio 
zaawansowanym,- 70 minut nagrań profesjonalnych 
lektorów – słuchaj, powtarzaj i zapamiętuj, - nauka 
ponad 650 niezbędnych słów i wyraŜeń oraz aktualne i 
praktyczne dialogi wraz z tłumaczeniami, - dodatkowo 
ksiąŜeczka z pełnym zapisem nagrań, - praktyczne i 
przydatne na co dzień zagadnienia: robienie zakupów, w 
restauracji, w podróŜy, biznes i praca. Z kursem 
Angielski w samochodzie nauczysz się nowych 
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„Ania z Zielonego Wzgórza” 

Autor: Montgomery Lucy 

Lektor: Jolanta Fraszyńska 

Ania z Zielonego Wzgórza to początek liczącego aŜ 10 
tomów cyklu powieściowego pióra Lucy Moud 
Montgomery. Rudowłosa, piegowata Ania, błąka się po 
domach dziecka i kolejnych rodzinach zastępczych, by 
w końcu, przez pomyłkę, trafić na Zielone Wzgórze, pod 
skrzydła rodzeństwa Cuthbert - Maryli i Mateusza. Z 
pozoru bardzo zasadniczy nowi opiekunowie, w 
rzeczywistości są kochani i jedyni na świecie. To u nich 
Ania Shirley znajduje dom 
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„Bajki robotów” 
 
Autor: Lem Stanisław 
Lektor: Borys Szyc 
 
Opowiadania wzorowane na mitach i ludowych 
przypowieściach spajają dwa obce sobie światy: 
feudalny i cybernetyczny. Śmiały eksperyment 
artystyczny jest – jak zazwyczaj u Lema – głęboko 
zakorzeniony w tradycji literackiej, a „Bajki robotów” 
zdobyły trwałe miejsce w dorobku europejskiej kultury. 
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„Bajki terapeutyczne” 
 
Autor: Molicka Maria 
Lektor: Agnieszka Greinert 
 
Jeśli chcesz pomóc dziecku w przezwycięŜeniu lęku, 
gdy boi się przedszkola, szpitala, porzucenia, 
kompromitacji, gdy cięŜko przeŜywa konflikty w 
rodzinie lub pierwszy raz zetknęło się ze śmiercią, 
słuchaj z nim bajek terapeutycznych. Konstruując świat 
na poły realny, na poły fantastyczny, bajki te tworzą 
najbliŜszą rozumieniu dziecka rzeczywistość, dają 
wsparcie w sytuacjach kryzysowych i pomagają uporać 
się z trudnymi emocjonalnie zdarzeniami.  
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„ Baśnie dla dzieci i dorosłych” 

Autor: Beata Pawlikowska 

Lektor: Beata Pawlikowska 

Mój kot ma na imię Krzysztof Kolumb. Usiadł na moim 
biurku, błysnął zielonymi oczami i zapytał co wiem o 
Złotym Ptaku. I tak to się zaczęło. 
Proste rzeczy wymagają czasem wielkiej odwagi. Na 
przykład Ŝyć zgodnie ze swoim sumieniem, nie 
przejmując się tym, co robią inni. Albo zdecydować się 
opuścić ciepłe, przytulne schronienie, Ŝeby wyruszyć na 
poszukiwanie szczęścia. Albo dokonać w swoim Ŝyciu 
waŜnej zmiany. Albo choćby Ŝyć uczciwie i zawsze 
kierować się dobrem - niezaleŜnie od tego ile zła jest 
dookoła. 
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„ Baśnie hinduskie sekret Ŝycia” 
 
Lektor:Anna Seniuk 

Kolejna pozycja z popularnej serii przenosi nas do 
dawnych Indii. Jest to zbiór opowieści o radŜach i 
braminach, zaklętych księŜniczkach i ksiąŜętach 
zamienionych w zwierzęta. Nie brakuje tu hinduskich 
wierzeń, opowieści o duchach i demonach, a takŜe o 
dobrych bóstwach, które czuwały nad swoimi 
wyznawcami. 
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„Baśniobór” 
 
Autor: Brandon Mull 
Czyta: Janusz Zadura 
 
Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się 
w tajemnym miejscu zwanym Baśnioborem, który jest 
dziś jedną z ostatnich przystani prawdziwej magii. 
Czarodziejską? Oczywiście. Ekscytującą? Jasne. 
Bezpieczną? CóŜ, właściwie wręcz przeciwnie. 
Kendra i jej brat Seth nie mają pojęcia, Ŝe ich dziadek 
jest obecnym opiekunem Baśnioboru. W otoczonym 
murami lesie pradawne reguły wprowadzają porządek 
między chciwymi trollami, złośliwymi satyrami, 
kłótliwymi wiedźmami, psotnymi chochlikami i 
zazdrosnymi wróŜkami. Gdy jednak zasady te zostają 
złamane, ujawniają się potęŜne moce zła 
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  „Bella i Sebastian” 
 
Autor: Nicolas Vanier,  
Lektor: Wojciech śołądkiewicz 

Wzruszająca opowieść o prawdziwej przyjaźni, 
wierności, odwadze i miłości. 
Jest rok 1943. Mieszkańcy spokojnej alpejskiej wioski 
cierpią pod niemiecką okupacją. Jakby tego było mało, 
w okolicy pojawia się groźne zwierzę, które porywa 
owce z ich stad. Górale organizują polowanie na Bestię. 
Podczas wędrówki w górach samotny, wychowywany 
przez dziadka chłopiec spotyka zdziczałego psa. Czy to 
właśnie on dziesiątkuje stada? Czy opuszczony chłopiec 
i skrzywdzone zwierzę będą potrafili sobie zaufać? W 
jaki sposób Bella i Sebastian staną się wojennymi 
bohaterami? 
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 „Bez góry i dołu" 
 
Autor: Verne, Jules 
Lektor: Janusz Zadura 
 
 Powieść z cyklu ,,Nadzwyczajnych PodróŜy" Juliusza 
Verne'a. Jest to ostatnia część małej trylogii Verne'a: ,,Z 
Ziemi na KsięŜyc", ,,Wokół KsięŜyca", ,,Bez góry i 
dołu".  
Powieść ta moŜe być nazywana "dwadzieścia lat 
później". Mamy w niej znów pasjonującą fabułę, humor 
i podziw do wszystkiego, co nowoczesne i śmiałe. 
Mamy równieŜ tych samych bohaterów z Baltimore Gun 
Club, tylko ich pomysły są jeszcze bardziej 
ekscentryczne.  
W powieści tej Verne równowaŜy swoje uwielbienie dla 
nauki i techniki dobrą dawką ironii na temat ich 
potencjalnego szkodliwego naduŜywania i zawodności 
ludzkich poczynań. 
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„Bez poŜegnania” Saga cz.1 
 
Autor: Rybałtowska Barbara 
Lektor: Rybałtowska Barbara 
 
 
Pierwsza część sagi napisana ujmującym, ciepłym 
językiem saga rodzinna, opowiadająca historię matki i 
córki na tle burzliwych dziejów Polski XX wieku. 
Uwikłane w historię tworzą wbrew okrucieństwom losu 
ciepłą i kochającą rodzinę. Pomimo tragicznych 
zdarzeń, które są ich udziałem, patrzą na świat z 
niegasnącym optymizmem, Ŝyczliwością i humorem. Od 
pierwszych stron ksiąŜki wciągają w krąg swych 
przeŜyć i emocji. 
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„Bodzio i Pulpet” 
 
Autor: Kasdepke Grzegorz 
Lektor: Autor 

Bodzio spotkał kosmitę. NiemoŜliwe? MoŜliwe, 
moŜliwe, Bodziowi takie historie przydarzają się non 
stop. Na szczęście razem z Pulpetem, swoim najlepszym 
przyjacielem, potrafi poradzić sobie w kaŜdej sytuacji. 
Czy chodzi o akcję Sprzątanie Świata, nieujeŜdŜony 
rower, opiekę nad klasowymi roślinkami, czy o 
organizację meczu ZIEMIANIE – OBCY.  
 
Jeśli lubicie się śmiać, przeczytajcie tę ksiąŜkę. Ona jest 
po prostu fantastyczna! 
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 „Carte blanche”  

Autor: Lusiński Jacek 

Lektor: Jakubik Arkadiusz 

 
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca 
historia nauczyciela z liceum, który – aby zachować 
ukochaną pracę i przygotować uczniów do matury – 
ukrywa przed światem, Ŝe stopniowo traci wzrok. W roli 
głównej Andrzej Chyra – trzykrotny laureat nagrody dla 
najlepszego aktora festiwalu w Gdyni. Premiera filmu w 
reŜyserii Jacka Lusińskiego, autora ksiąŜki – 23 stycznia 
2015 r. 
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"Ciepło – zimno  Zagadka Fahrenheita” 

 Autor: Anna Czerwińska-Rydel 

 Lektor: Adam Ferency 
 
To prawdziwa czarodziejka. Po pasjonującej powieści o 
Janie Heweliuszu obdarowuje nas ksiąŜką o "twórcy 
temperatury", Gabrielu Danielu Fahrenheicie. To 
fascynująca opowieść o potędze ludzkiego umysłu, ale 
takŜe o zwyczajnych ludziach, ich pragnieniach, 
radościach i smutkach, osnuta na tle historii Gdańska i 
Europy przełomu XVII i XVIII wieku. Niech Was 
jednak nie zmyli historyczny sztafaŜ - czytając ksiąŜkę 
Waszym dzieciom albo czytając ją razem z nimi, 
zostaniecie porwani przez ducha narracji i na pewno nie 
doznacie zawodu!" Paweł Adamowicz - prezydent 
Gdańska 
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„Ciocia Jadzia”  
 
Autor: Eliza Piotrowska  
Lektor: Eliza Piotrowska 
 
Ciocia Jadzia to ciocia, o jakiej marzy kaŜde dziecko, a 
przynajmniej niezaleŜne i zadziorne dziewczynki, 
którym ciągle ktoś dorosły mówi, co mają robić. Ciocia 
Jadzia teŜ jest dorosła, ale nie rozkazuje dzieciom, za to 
świetnie je rozumie i zawsze potrafi znaleźć radę. 
Ukazały się juŜ cztery ksiąŜki z cyklu o zabawnej 
mądrej cioci Jadzi, z którą nigdy nie jest nudno. Dwie z 
nich - "Ciocia Jadzia. Szkoła" i "Ciocia Jadzia w 
Rzymie" interpretuje na płycie Eliza Piotrowska - 
autorka i ilustratorka ksiąŜek. 
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 „CzarnoksięŜnik z krainy Oz” 
 
Autor: Baum L. Frank 
 
Lektor: Anna Apostolakis 
 
Dorotka mieszka z ciocią i wujkiem na farmie w 
Kansas, w samym środku wielkich prerii. Jej 
najbliŜszym przyjacielem jest mały czarny piesek o 
imieniu Toto. Pewnego dnia za sprawą potęŜnego 
huraganu dziewczynka i jej pies trafiają do magicznej 
krainy Oz. Aby wrócić do domu, Dorotka będzie 
musiała odnaleźć CzarnoksięŜnika i pokonać Złą 
Czarownicę. Na szczęście po drodze spotka nowych 
przyjaciół: Stracha na wróble, tchórzliwego Lwa oraz 
blaszanego Drwala, którzy pomogą jej w 
poszukiwaniach. 
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„Czary. Nieco większy wybór wierszy” 
 
Autor: Brykczyński Marcin 
Lektor – Autor 
 
Pisanie ma w sobie coś z magii, a kaŜde odpowiednio 
dobrane słowo działa jak magiczne zaklęcie. To są 
naprawdę piękne czary. Ich domem są ksiąŜki. Takie, 
jak ten zbiór wierszy (nie tylko dla dzieci), których 
moŜecie teraz posłuchać. 
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„Człowiek z wysokiego zamku” 
 
Autor: Dick Philip K. 
Lektor: Grzegorz Pawlak 
 
Stany Zjednoczone, rok 1962. W San Francisco I Cing, 
chińska księga wróŜebna, jest równie często uŜywana 
jak ksiąŜka telefoniczna, pod Golden Gate swobodnie 
przepływają japońskie lotniskowce, a w porcie 
lotniczym lądują rakiety pasaŜerskie Lufthansy. 
Wkrótce minie 20 lat, odkąd państwa Osi wygrały 
wojnę, i Amerykanów zajmuje głównie to, kto zostanie 
kanclerzem Rzeszy po Bormannie... 
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„Dolina Muminków w listopadzie” 
 
Autor: Jansson Tove 
Lektor: Krzysztof Kowalewski 
 
Znajomi Muminków, przygnębieni aurą szukają 
pocieszenia w domu Muminków, ale nie zastają ich w 
domu! Pozostała Dolina, pełna ogołoconych z liści 
drzew, czarnych bruzd rabatek, chłodnego, jesiennego 
wiatru. Stworzenia i stworzonka muszą same sobie 
poradzić ze swoimi nastrojami. Czy dadzą radę wybrnąć 
ze swoich nastrojów, mając obok tak samo 
przygnębionych? Pióro mistrzyni Jansson oddaje nastrój 
listopada doskonale, co znaczy, bardzo smutno. Jednak 
w zakończeniu czuć optymizm i odnalezienie siebie. 
choć na pewno nie jest to happy end. 
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„Dzieci Diuny” 
 
Autor: Herbert Frank 
Lektor: Miłogost Reczek 
 
Upłynęło dziewięć lat, odkąd oślepiony Paul Muad`Dib 
wyruszył samotnie na pustynię na spotkanie z Szej-
huludem. W tym czasie rządy w Imperium sprawowała 
jego siostra Alia. Na drodze opętanej regentce wciąŜ 
jednak stoją prawowici następcy Paula - Leto i Ganima. 
Kilkuletnie dzieci są teŜ zagroŜeniem dla rodu 
Corrinów, odwiecznego wroga Atrydów, chcącego 
ponownie zasiąść na Tronie Złotego Lwa. Bliźnięta, 
którym takŜe grozi opętanie, podejmują beznadziejną, 
zdawałoby się, walkę na kilku frontach jednocześnie. 
Tymczasem na Arrakis pojawia się charyzmatyczny 
niewidomy Kaznodzieja, który bardzo przypomina ich 
zmarłego ojca... 
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„Dzieje Tristana i Izoldy” 
 
Autor: Bedier Joseph 
Lektor:  Paweł Kutny 
 
Legenda "Tristana i Izoldy" jest najpiękniejszym, 
najgłębszym poematem miłości, jaki ludzkość 
kiedykolwiek stworzyła. Zawiera w najpełniejszym, 
najszlachetniejszym wyrazie to, co stanowi dominującą 
linię późniejszej literatury francuskiej, co odróŜnia ją od 
wszystkich innych i stanowi tajemnicę jej uroczego na 
wszystkie inne oddziaływania. Wiecznie na nowo 
przeŜywany problem miłości, wiekuista, tryumfalna 
apoteoza jej samej, wraz z całym bezmiarem jej nędz, 
kłamstw, jej wzniosłości i upodlenia. 
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 „Dzielna Kajsa” 
 
Autor: Lindgren Astrid 
Lektor: Teresa Lipowska  

W zbiorze „Dzielna Kajsa” spotkamy bardzo róŜne 
dzieci: przeciętne i niezwykłe, radosne i nieszczęśliwe. 
Wszystkie odznaczają się uporem w pokonywaniu 
trudności, energią i pomysłowością. 

W tych iskrzących się humorem historiach znajdziemy 
równieŜ niezwykłą mieszankę powagi, smutku i 
szaleńczych przygód, a wszystko to opromienione 
wielkim ciepłem, tak charakterystycznym dla ksiąŜek 
Astrid Lindgren. 
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„Gdzie diabeł mówi...do usług!” 
 
Autor:Olech Joanna 
Lektor: Kazimierz Kaczor 
 
Nikt przy zdrowych zmysłach nie wchodzi w paradę 
diabłom. ToteŜ i Mikołaj Twardowski nie szukał ich 
towarzystwa. Problem w tym, Ŝe Rokita z Dusiołkiem 
uwzięli się na chłopca. Te dwa nieokrzesane, gburowate 
diabły przybyły na Ziemię prosto z piekła w 
poszukiwaniu pewnej starej ksiąŜki. Tak się składa, Ŝe 
przypadkiem trafiła ona do rąk Mikołaja. Czy chłopiec 
odda tajemnicze znalezisko? Czy jego nazwisko ma 
jakiś związek ze słynnym czarnoksięŜnikiem? Cuda, 
czary i kuglarskie sztuczki pojawią się w Ŝyciu rudego 
chłopca. Nawet domowy kot nie jest tym, kim się 
wydawał... 
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„ Głowa meduzy” 
Autor: Kasdepke Grzegorz 
Lektor: GraŜyna Barszczewska 
 
 Głowa Meduzy” to czwarta część wspaniałych „Mitów 
greckich W tej znakomitej serii usłyszeć moŜna między 
innymi o synach Zeusa i Hermesa, muzach, Orfeuszu, 
Perseuszu i Meduzie. 
Jeśli te imiona nic Wam jeszcze nie mówią, polecamy 
sięgnięcie po nagrania, które ukazały się w interpretacji 
świetnej polskiej aktorki teatralnej i filmowej – GraŜyny 
Barszczewskiej.  
Polecamy równieŜ wcześniejsze części serii, które 
równieŜ dostępne są w wersji audio. 
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“Heidegger i hipopotam idą do nieba „ 
Autor: Cathart Thomas 
 
 
„Przychodzi Platon do doktora” na nową filozoficzną 
wyprawę wyruszają do bram nieba. Chcą przekonać się, 
co wielcy filozofowie, teologowie, psychoterapeuci i 
inni mądrale mieli do powiedzenia o Ŝyciu, śmierci i o 
tym, co jest po drugiej stronie. 
I te wielkie koncepcje wyjaśniają dowcipami i 
facecjami. Potrafią przywołać uśmiech, nawet gdy 
mówią o sprawach ostatecznych. Autorzy doskonale 
zgłębili tajniki czarnego humoru. Kolejna porcja dobrej 
zabawy. 
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„In Ŝynier Ciućma  czyli śrubka, młotek i 
przemądrzałe roboty” 
 
Autor: Kasdepke Gregorz 
Lektor Jarosław Boberek 
 
Wysoko, wysoko w chmurach, na szczycie strzelistego 
wieŜowca mieści się pracownia inŜyniera Ciućmy. Jest 
to bardzo pracowity wynalazca. Cały czas coś spawa, 
dokręca śrubki, oliwi zawiasy, wymienia zepsute części 
i wciąŜ projektuje coraz to nowe urządzenia i roboty. 
Nie wszystkie jednak okazują się takie, jak sobie 
zaplanował... Na przykład taki perkaty P0M0(ts)-NIcK 
II (nazywany pieszczotliwie Grubaskiem), który niestety 
wcale nie jest pomocny. Przeciwnie, ciągle przeszkadza 
i narzeka, Ŝe jest głodny! Albo toster o bardzo 
awanturniczym charakterku 
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„Jego wysokość Longin” 

Autor: Prokop Marcin 

Lektor: Maksymilian Zdybicki 

"Longin mieszka w kuchni (bo jego pokój to właściwie 
kawałek kuchni, w której tata wydzielił dla niego 
miejsce), uwielbia bawić się resorakami (nawet nie 
mówcie, Ŝe nie wiecie, co to jest!), a jego marzeniem 
jest nowiutkie atari (no dobra, tu podpowiedź: to ma 
joystick i moŜna na tym grać w gry). Nie lubi zabawy w 
chowanego, bo zawsze jakoś wystaje – a to głowa, a to 
ręce, a to nogi. A poza tym zawsze wpakuje się w jakieś 
tarapaty (ale słowo, wcale nie specjalnie!). Na pewno 
byście się dogadali! Longin, co z ciebie wyrośnie?! JuŜ 
wiadomo. Marcin Prokop, czyli jak dorastałem w PRL-
u."                                                            
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„ Kacper z szuflady” 
 
Autor: Kasdepke Grzegorz 
Lektor: Wojciech ChorąŜy 
 
Kacper z szuflady to druga część „Kacperiady” 
Grzegorza Kasdepke - przezabawnego, wielokrotnie 
nagradzanego, kultowego juŜ zbiorku opowiadań dla 
dzieci. Tym razem tata-pisarz opowiada o przygodach 
Kacpra w przedszkolu, rusza z synem w podróŜ 
pociągiem do babci, a takŜe próbuje pomóc Kacprowi 
rozwiązać pierwsze szkolne problemy. A wszystko to 
okraszone taką dawką poczucia humoru, Ŝe i dorośli 
podczas czytania zaśmiewają się jak dzieci. 
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„Kalina i Kaj” 
 
Autor: Przybyłek Marcin 
Lektor: Marcin Popczyński 
 
Dwójka gimnazjalistów dziwnym zbiegiem okoliczności 
trafia do świata gier komputerowych. Przemierzają tę 
dziwną krainę, podzieloną na róŜne kategorie. Okazuje 
się, Ŝe w kaŜdej z nich panują osobliwe prawa i idee. 
Kalina i Kaj, chcąc się wydostać z tej alternatywnej, 
zrozumiałej tylko dla dorosłych rzeczywistości, muszą 
stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Spotkania z 
Ideami Zaściankowości, Zakłamania, Nerwic, 
Biurokracji uświadamiają im, jak wiele traci pokolenie 
ich rodziców. 
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„Kamienie na szaniec” 
 
Autor: Kamiński Aleksander 
Lektor: Jerzy Zelnik 
 
Alek, Zośka, Rudy i ich przyjaciele są wówczas 
młodymi ludźmi, pełnymi aspiracji, rodzącymi się wraz 
z przyrodą do dorosłości, do nowego Ŝycia. Snują plany 
na przyszłość, marzą. Wiosna przechodzi w lato, a lato 
w jesień – równie symboliczny czas powolnego 
umierania. Jesień ich Ŝycia zaczyna się we wrześniu 
1939 roku. 
Grzegorz Kramarz Bo to jest ksiąŜka o wartościach 
właśnie: o słuŜbie podejmowanej w obliczu 
niebezpieczeństwa, braterstwie widocznym w 
poświęceniach wobec przyjaciół i o pracy nad sobą, 
która jest nieodłącznym elementem wyzwań, przed 
którymi stają Zośka, Rudy i Alek. 
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„ Koło graniaste”  – SAGA, cz. 3 
 
Autor: Rybałtowska Barbara 
Lektor: Barbara Rybałtowska 
 
Nadzieja i trudne chwile w powojennej Polsce.  
Wymarzony powrót do kraju okazuje się trudnym 
spotkaniem z komunistyczną rzeczywistością. Matka i 
córka trafiają z Afryki do Zamościa, w ich rodzinie 
pojawiają się nowe dzieci i nowe wyzwania – historia 
znów wikła ich losy, serwuje Ŝyciowe pułapki. Dzięki 
sile emocji, wbrew wszystkiemu, Ŝycie toczy się dalej... 
Napisana ujmującym, ciepłym językiem saga rodzinna, 
opowiadająca historię matki i córki wobec burzliwych 
dziejów Polski XX wieku. Uwikłane w historię tworzą 
wbrew okrucieństwom losu kochającą się rodzinę.  
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„Kubu ś Puchatek” 
 
Autor: Milne Alan Aleksander 
Lektor: Janusz Gajos 
 
Przesympatyczny Kubuś w kolejnej niezwykłej bajce. 
Ten Miś o Bardzo Małym Rozumku przeŜywa z 
przyjaciółmi Bardzo DuŜe Przygody, niemal ciągle 
poszukując miodu. Tym razem Prosiaczka omal nie 
wywiało z bajki, a zwierzaki ze Stuwiekowego Lasu 
odkryły, co tygrysy lubią najbardziej... 
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„Magiczne Drzewo. Opowieść I. Czerwone 
krzesło „ 
Autor: Andrzej Maleszka 
Lektor: Marcin Dorociński 
 
Pierwsza część powieściowego cyklu "Magiczne 
Drzewo" zatytułowana "Czerwone krzesło" w wersji 
audio. Słynna bestsellerowa historia o trójce dzieci, 
które znalazły krzesło zrobione z Magicznego Drzewa 
spełniające Ŝyczenia - te dobre i te złe. Fantastyczne 
przygody, niebezpieczeństwa, humor i magia. KsiąŜka 
wyróŜniona nagrodą IBBY jako bestseller roku jest 
pierwowzorem filmu o tym samym tytule. 
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„ Mała księŜniczka T.9 Mistrzowie słowa” 
Autor: Frances Hodgson Burnett 
Lektor: Kinga Preis 
 
Sara Crewe, córka angielskiego oficera stacjonującego 
w Indiach, ma wszystko, o czym marzy kaŜda 
dziewczynka. Piękne suknie, wspaniałe zabawki, a 
nawet własną pokojówkę. Mimo przepychu, który ją 
otacza, jest bardzo wraŜliwa, skromna i chętna do 
pomocy. Ojciec wysyła ją do Londynu na pensję dla 
dobrze urodzonych dziewcząt. Ma tam zdobyć wiedzę, 
która zapewni jej dostatnią przyszłość. Beztroskie Ŝycie 
Sary zostaje jednak brutalnie przerwane w dniu jej 11. 
urodzin. Dziewczynka dowiaduje się o śmierci 
ukochanego ojca i utracie majątku. Od tej chwili musi 
zarabiać na swoje utrzymanie sama. 
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„Mały Ksi ąŜę” 
 
Autor: Saint-Exupery de A. 
Lektor: Piotr Fronczewski 
 
Tytułowy KsiąŜę, udając się w podróŜ po 
wszechświecie, poznaje róŜnorakie typy ludzkie, 
charaktery i upodobania, reprezentowane przez 
mieszkańców kolejnych planet. Wreszcie trafia do 
miejsca centralnego swojej wędrówki - Ziemi. W 
istocie, z pozoru tylko prosta, opowieść niesie ze sobą 
przesłanie filozoficzne. Jest to przede wszystkim 
surowa, lecz nie pozbawiona przyjaznego smutku, 
krytyka ludzi, którzy zapomnieli o podstawowej 
wartości jaką jest istotny kontakt z drugą jednostką. 
Trwają więc rozdzieleni latami świetlnymi, nie zdając 
sobie sprawy z własnej nędzy. 
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„Mea culpa” – SAGA, cz. 4 
 
Autor : Rybałtowska Barbara 
Lektor: Rybałtowska Barbara 
 
Napisana ujmującym, ciepłym językiem saga rodzinna, 
opowiadająca historię matki i córki na tle burzliwych 
dziejów Polski XX wieku. Uwikłane w historię tworzą 
wbrew okrucieństwom losu ciepłą i kochającą rodzinę. 
Pomimo tragicznych zdarzeń, które są ich udziałem, 
patrzą na świat z niegasnącym optymizmem, ciepłą 
Ŝyczliwością i humorem.  
 
. 
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„ Minuta koguta” 

Autor: Nordqvist, Sven 

Lektor: Jerzy Stuhr 

W zagrodzie Pettsona pojawia się kogut - ku wielkiemu 
niezadowoleniu Findusa. Latem Pettson i Findus 
wybierają się na biwak, zimą obchodzą BoŜe 
Narodzenie Staruszek Pettson i jego kot zawsze mają 
coś ciekawego do roboty. Druga płyta z przygodami 
Pettsona i Findusa w znakomitej interpretacji Jerzego 
Stuhra. 
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„Najsłynniejsze legendy europejskie” 
 
Autor: Inkiow, Dimiter 
 

Lektor: Jerzy Stuhr 

KaŜdy naród ma swoje legendy. NaleŜą. do niego jak 
kraj, jak góry i doliny, w których Ŝyje. Kiedyś legendy 
nie były zapisywane, przetrwały dzięki temu, Ŝe z 
pokolenia na pokolenie były opowiadane. Często 
rzeczywistość wydawała się gawędziarzom nudna, 
dlatego ubarwiali swoje opowieści, a bohaterom 
przypisywali niesamowite siły. Tyle juŜ pokoleń chętnie 
słucha opowieści o Robin Hoodzie, Wilhelmie Tellu, o 
Rolandzie czy o załoŜeniu Rzymu.  
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„Nasz przyjaciel Prometeusz” Mity greckie 
 
Autor: Kasdepke Grzegorz 
Lektor: GraŜyna Barszczewska 
 
Nić Ariadny, puszka Pandory, pięta Achillesa, stajnia 
Augiasza, męki Tantala, róg obfitości, syzyfowe prace, 
szata Dejaniry, ośle uszy Midasa - wszystkie te 
określenia wiąŜą sie z grecką mitologią. Kilka z nich 
wyjaśnimy, o rozszyfrowanie pozostałych musicie 
postarać się sami. 
Słuchając tej płyty dowiecie się czym był róg obfitości. 
Poznacie takŜe wielkiego przyjaciela ludzi - 
Prometeusza, piekną boginie Afrodytę I Hermesa 
łobuziaka nad łobuziakami. A z Demeter - boginią 
urodzaju szukać będziecie jej córki Persefony... 
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„Nie ma nudnych dni” 
Autor: Piątkowska Renata 
Lektor: Artur Barciś 

Mogłoby się wydawać, Ŝe Ŝycie ucznia trzeciej klasy 
poza porą wakacji nie jest specjalnie ekscytujące. A 
tymczasem Maćkowi kaŜdy dzień przynosi nowe 
przygody. Niewątpliwie przyczynia się do tego jego 
kilkuletnia siostra, Oliwka, która potrafi czasami 
naprawdę skomplikować Ŝycie trzecioklasisty, ale teŜ 
koledzy i czarnowłosa Matylda, która tak się róŜni od 
innych dziewczyn. Jeśli nawet dzień zaczyna się szaro i 
zwyczajnie, nigdy nie jest nudny. Pogodne i dowcipne 
opowiadania o przygodach Maćka takŜe i Wam nie 
pozwolą się nudzić! 
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„NiezwycięŜony potęga wiary w działaniu” 
 
Autor: Vujicic Nick 
Lektor: Robert Michalak 
 
Miliony ludzi na całym świecie rozpoznają uśmiechniętą 
twarz Nicka Vujicica. Nick urodził się bez rąk i nóg, 
jednak przezwycięŜył ograniczenia wynikające z 
niepełnosprawności i prowadzi dziś Ŝycie, które sam 
określa jako `obłędnie szczęśliwe`. Jest jednym z 
najsłynniejszych współczesnych mówców 
motywacyjnych. AngaŜuje się w działalność 
charytatywną, a równolegle kieruje firmą szkoleniową, 
nagrywa programy radiowe, pisze bestsellerowe ksiąŜki 
i występuje w filmach - by wymienić tylko niektóre z 
jego licznych aktywności. Swój sukces Ŝyciowy Nick 
przypisuje postawie streszczającej się w dewizie `wiara 
w działaniu`. 
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„O psie, który jeździł koleją 
 
Autor: Pisarski Roman 
Lektor: Jolanta śółkowska 
Pewnego lipcowego dnia na stację kolejową w 
Marittimie wjechał pociąg z Turynu. Wysiadł z niego 
pies... - miły, kudłaty - podobny trochę do szpica, trochę 
do owczarka. Był Ŝywy jak iskra, ślepia mu się świeciły, 
a na grzbiecie miał jasną pręgę. "Prawdziwa błyskawica, 
nie pies" - powiedział jeden z kolejarzy. Nazwano go 
więc Lampo - co w języku włoskim oznacza 
"błyskawica". Lampo zaprzyjaźnił się z zawiadowcą 
stacji i jego rodziną 
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„Obca pamięć” 

Autor: Dan Krokos 
Lektor: Anna Szymańczyk 

Dziewczyna budzi się sama na ławce w parku, w stanie 
amnezji. W przypływie paniki uwalnia tajemniczą 
energię, która powoduje przeraŜenie i niszczycielską 
panikę wśród otaczających ją ludzi. Wyjątkiem w tym 
oceanie strachu jest Peter, chłopiec, który ani trochę nie 
jest zaskoczony szokującymi zdolnościami Mirandy. 
 
Nie mając innego wyboru, jak tylko zaufać 
nieznajomemu, Miranda powoli zaczyna odkrywać, Ŝe 
została specjalnie wyszkolona i stanowi trybik pewnego 
eksperymentu - wchodzi w skład zespołu,którego 
członkowie posiadają doskonałe umiejętności walki oraz 
tajemnicze, śmiertelnie groźne zdolności. 
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„Opowiadania z piaskownicy” 
 
Autor: Piątkowska Renata 
Lektor: Artur Barciś 
 
Kolejne przygody Tomka, znanego z Opowiadań dla 
przedszkolaków. Codzienne Ŝycie niesie naszemu 
bohaterowi wiele przygód i przeŜyć, na ogół zupełnie 
niezrozumiałych dla dorosłych. Cześć! To ja, Tomek. 
Niektórzy mnie juŜ znają z ksiąŜki Opowiadania dla 
przedszkolaków. Znów mam do opowiedzenia mnóstwo 
ciekawych, zabawnych i niesamowitych historii. 
Wszystkie wydarzyły się w całkiem zwyczajnych 
miejscach - w domu, w piaskownicy na podwórku, w 
kinie, w windzie, u fryzjera, w tramwaju, w sklepie i - 
oczywiście - w przedszkolu. 
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„Osobliwy dom pani Peregrine” 
 
Autor:  Riggs Ransom 
Lektor: Krzysztof Banaszyk 
 
śycie Jacoba nie zapowiadało się ekscytująco. Pogodził 
się z myślą, Ŝe nigdy nie zostanie odkrywcą i nigdy nie 
będzie miał wielu przyjaciół. WaŜne miejsce w jego 
Ŝyciu zajmował dziadek. To on najbardziej mu 
imponował i to on opowiadał mu najlepsze historie na 
dobranoc o pogodnym sierocińcu na walijskiej wysepce, 
ukrytym przed złem, wojną i potworami... AŜ pewnego 
dnia dziadek Portman umarł w niejasnych 
okolicznościach. I wtedy wszystko się zaczęło... 
Jacob wyrusza na odciętą od świata wyspę, by zgłębić 
jej tajemnice. 
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„Pakiet Harry Potter T. 1-7” 

Autor: J.K Rowling  
Czyta: Piotr Fronczewski 

Cykl powieściowy, który zawładnął wyobraźnią 
niezliczonej rzeszy czytelników!  

Posłuchaj wszystkich siedmiu części przygód 
nastoletniego czarodzieja, który musi poznać swoje 
przeznaczenie i zmierzyć się ze złym Lordem 
Voldemortem, by ocalić świat przed zagładą. 
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„Pasja Ŝycia” 
 
Autor: Stone Irwing 
Lektor: Marek Walczak 
 
"Zbiór opowieści o mocnych, męskich przygodach". 
Nadzwyczajna ksiąŜka o nieodpartej ciekawości świata i 
ludzi, chęci konfrontacji z niewiadomym i poznawania 
nowych ziem. Autor samotnie przepłynął szalupą przez 
Atlantyk, wędrował przez śniegi Kanady, piaski Sahary 
oraz odkrył prawdziwe źródła Amazonki. KsiąŜka do 
słuchania w interpretacji Mirosława Utty. Jacek 
Pałkiewicz reporter i eksplorator, od ponad 35 lat 
przemierza peryferie świata. Twórca survivalu w 
Europie. Uczył sztuki przetrwania kosmonautów 
rosyjskich, Ŝołnierzy Gromu i oddziałów NATO. Budzi 
skrajne emocje, podziw i zawiść. 

               
 153 
  
               

                         
                            

„Pinokio” 
 
Autor: Colodi Carlo 
Lektor: GraŜyna Barszczewska 
 
PrzeŜyj niezapomnianą przygodę razem z bohaterami 
naszych ksiąŜek. Wprowadzą Cię oni w świat 
dziecięcych fascynacji, gdzie marzenia się spełniają, a 
wszystko wokół zachwyca swoją niezwykłością. Dzięki 
najcenniejszym utworom literatury dziecięcej 
odnajdziesz krainę, z której nie będziesz chciał 
wychodzić... Pinokio to niezwykły pajacyk, który potrafi 
mówić, poruszać się i myśleć. Wyrzeźbiony z drewna 
przez dobrego DŜeppetta, przysparzał mu niemało 
kłopotów i przykrości, aŜ w końcu opuścił go i poszedł 
w świat. 
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    „Pocztówka z Toronto” 
Autor: Rekosz Dariusz 
lektor: Monika Dąbrowska-Jarosz 
Śmierć, miłość, przyjaźń, pieniądze i wykluczenie 
społeczne - temu wszystkiemu musi sprostać Monika, 
uczennica przeciętnego gimnazjum, która Ŝyjąc w 
otoczeniu beztroskich koleŜanek i kolegów, skrywa 
swoją olbrzymią samotność. 
Czy kuszona przez najlepszą przyjaciółkę i jej chłopaka 
zdecyduje się, Ŝeby za wszelką cenę poprawić swój byt? 
Jak daleko posunie się, aby pomóc mamie? Komu 
będzie mogła zaufać?  
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„Pompon na wakacjach” 
Autor: Joanna Olech  
Lektor: Krzysztof Tyniec 

Trzecia część przygód smoka Pompona!Tym razem ten 
istny smok-demolka spędza wakacje na wsi u babci i 
dziadka Fisiów. To jego pierwsze rodzinne wakacje – 
wszyscy kłopoty mają jak w banku. I wcale nie trzeba 
długo czekać, Ŝeby się o tym przekonać. Wkrótce 
znikają wszystkie słoiki z konfiturami, w ogrodzie 
pojawiają się elfy , a okolicznym kotom grozi straszne 
niebezpieczeństwo…Fantastyczna opowieść pełna 
poczucia humoru, które przyprawia o salwy śmiechu 
zarówno najmłodszych słuchaczy, jak i dorosłych. 
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„Pompon w rodzinie Fisiów” 
Autor: Joanna Olech 
Lektor: Krzysztof Tyniec 
Pompon w rodzinie Fisiów to bardzo niebanalna historia 
pewnego smoka. Pompon, czyli właśnie ten smok, 
pojawił się w rodzinie państwa Fisiów przez odpływ 
umywalki i juŜ u nich pozostał. Szybko rósł i rozwijał 
się intelektualnie, by stać się wygadanym, bezczelnym 
smokiem o bardzo twórczych, czasem niebezpiecznych 
pomysłach, które wcielał w Ŝycie. Miał dwoje oddanych 
opiekunów - dzieci państwa Fisiów - Malwinę i 
Gniewosza, którzy pewnego dnia zabrali go nawet na 
zieloną szkołę. KsiąŜka przeznaczona dla dzieci w 
wieku 6-10 lat, napisana z wielkim poczuciem humoru, 
jest teŜ zbiorem świetnych obserwacji Ŝycia rodzinnego 
i satyrą na dzisiejszą rzeczywistość. Joanna Olech jest 
takŜe autorką ilustracji.   
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”Pora do przedszkola . Posłuchajki.” 

Autor: Anna Sójka 

12 przygód przedszkolaków. Sympatyczne opowiadania, 
które pomogą dzieciom przekroczyć próg przedszkola i 
doskonale bawić się w grupie rówieśników. 

Historyjki posiadają charakter terapeutyczny, w 
dyskretny sposób zwalczają obawy maluchów i ich 
rodziców związane w wyjściem  dziecka z domu w 
„wielki świat”  
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„Poradnik hodowcy aniołów” 
 
Autor: Kasdepke Grzegorz 
 
Jakie tajemnice kryją ogródki działkowe sąsiadujące z 
osiedlem Marty? Dlaczego moŜe odkryć je tylko 
wraŜliwa, spragniona uwagi i obecności rodziców 
jedenastolatka? Czy znajdzie wśród altanek dom 
czarownicy? A moŜe pozna sekrety aniołów? I jaką 
resztę świata odkryje dla całej swojej rodziny: 
rozgoryczonej mamy, niezaradnego taty, zrzędzącej 
cioci i wyczuwającego niepokoje dorosłych braciszka 
Rysia? 
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„Potworak i inne k(o)smiczne opowieści” 
 
Autor: Kasdepke Grzegozrz 
 
 
Do domu Mai i Filipa listonosz przynosi paczkę. Niby 
nic nadzwyczajnego, jednak paczka jest zaadresowana 
do Potworaka! A kim jest Potworak? Szybko okazuje 
się, Ŝe to zabawny kosmita, który postanowił spędzić 
wakacje na pewnej dzikiej, prymitywnej planecie... 
Maję, Filipa i ich bliskich czeka wiele niespodzianek. 
PrzecieŜ są do wizyty Potworaka zupełnie 
nieprzygotowani! Nie mają ani słonych przymulów, ani 
dmuchanych powijańców, ani poprztykańców do gry w 
bososzczęki. Na szczęście Potworak przyjechał na 
krótko – dostał tylko dwa lata urlopu. 
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„Przygody Olivera Twista” 
 
Autor: Dickens Charles 
 
Oliver Twist to chłopiec z nizin społecznych, który 
wskutek zawirowań Ŝyciowych, trafia do szajki młodych 
przestępców. Zaczyna się dla niego prawdziwa szkoła 
Ŝycia. Zdrada, przyjaźń, miłość, oszustwo, chciwość, ale 
i dobro i współczucie to aspekty człowieczeństwa, które 
poznaje Oliver podczas swojej Ŝyciowej wędrówki. 
Tłem dla powieści Dickensa była ustawa z 1834 roku w 
znaczący sposób ograniczająca szanse ubogich w 
świecie rodzącego się kapitalizmu. Przypomnienie 
lektury z dzieciństwa, moŜliwość zapoznania dzieci z 
arcydziełem literatury światowej, barwna opowieść 
przeczytana przez Marka Bocianiaka 
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„Przygody Sindbada śeglarza” 
 
Autor: Leśmian Bolesław 
Lektor Krzysztof Kolberger 
 
Pełna poezji i uroku opowieść o przygodach młodego 
Sindbada. Chłopiec mieszka w Bagdadzie w pałacu 
wuja Tarabuka. Pewnego dnia zachęcony przez Diabła 
Morskiego postanawia wypłynąć w daleki świat. 
Poznaje smak prawdziwej przygody, wielkich wypraw 
i morskich podróŜy. Magiczne istoty i zwierzęta, 
baśniowi bohaterowie, drogocenne skarby, piękne 
księŜniczki to tylko nieliczne z niezwykłych spotkań 
Sindbada. Młody Ŝeglarz zawsze ratuje się ze 
straszliwych opresji i bezpiecznie wraca do Bagdadu, 
do zwariowanego wuja Tarabuka. KsiąŜka do słuchania 
w znakomitej interpretacji Jacka Kissa. 
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„Przypadki Robinsona Cruzoe” 
Autor: Defoe Daniel 
Lektor: Marek Walczak 
 
"Przypadki Robinsona Cruzoe" - to pierwsza część 
powieści podróŜniczo-przygodowej Daniela Defoe. Do 
końca XIX wieku była najczęściej wydawaną ksiąŜką 
na świecie. Akcja rozgrywa się w XVII wieku. Po 
katastrofie okrętu Cruzoe trafia na wyspę, która 
okazuje się bezludna. Uczy się Ŝycia niemal od 
początku... Odkrywanie na nowo funkcji 
podstawowych przedmiotów, zmagania z 
najprostszymi czynnościami, symbioza z przyrodą, 
przeplatają się tu z nostalgią, samotnością, chwilami 
zwątpienia i radości. Bohater spędza na wyspie 28 lat.. 
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„ Mikołajek” Cz. 1 
Autor: René Gościnny 
Lektor: Jerzy Stuhr 
 
Przez lata ksiąŜki ukazywały się w niezmienionej 
szacie graficznej – ten charakterystyczny kwadratowy 
format rozpoznawał kaŜdy fan serii. 
Na pięćdziesiątą rocznicę pierwszego polskiego 
wydania przygotowaliśmy zupełnie nową edycję cyklu. 
Nieco większy format i nowe okładki kryją jednak te 
same przezabawne historie, które ciągle zdobywają 
nowych czytelników w róŜnym wieku, zachwycając 
kolejne pokolenia.  
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„Mikołajek nie nudzi si ę w szkole” Cz.2 
Autor: René Gościnny 
Lektor: Jerzy Stuhr 
 
Seria zdobywająca ciągle nowych czytelników w 
róŜnym wieku. Na pięć zabawnie zilustrowanych 
ksiąŜek składają się historyjki o szkolnych kolegach i 
rodzinie, śmiesznie opowiadane przez małego 
Mikołajka. 
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„Mikołajek i inne chłopaki” Cz.3 
Autor: René Gościnny 
Lektor: Jerzy Stuhr 
 
Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, 
Ananiasz… To imiona najpopularniejszych łobuziaków 
w historii literatury dziecięcej. Ich przygody bawią 
polskich czytelników juŜ od pół wieku! 
 

187 

          
             
             
             
             

„Wakacje Mikołajka ” Cz.4 
 
Autor: René Gościnny 
Lektor: Jerzy Stuhr 
 
„Mikołajek na wakacjach" to kolejna część serii 
opowiadającej o przygodach małego Miołajka. Tym 
razem nasz bohater zabierze was na wymarzoną 
wakacayjną podróŜ.  
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„Mikołajek ma kłopoty”Cz. 5 
Autor: René Gościnny 
Lektor: Jerzy Stuhr 
 
Mikołajek to juŜ klasyka. No bo co w końcu, kurczę 
blade! Mikołajek to najsłynniejszy francuski uczeń, z 
którym od lat świetnie bawią kolejne pokolenia dzieci. 
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„Gdzie to jest ?” 
Autor: Grzegorz Wasowski 
Obsada: Grzegorz Wasowski 
 
Słuchowisko muzyczne Grzegorza Wasowskiego z 
kompozycjami Jerzego Wasowskiego, to doskonała 
propozycja nie tylko dla najmłodszych, ale i starszych 
dzieci 
 
W słuchowisku występują między innymi: Irena 
Santor, Ewa Konstancja Bułhak, Dorota Miśkiewicz, 
Izabela Dąbrowska, Krzysztof Wakuliński i Sławomir 
Pacek. Piosenki do tekstów róŜnych autorów 
zaaranŜował Michał Jurkiewicz. 
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„Ja diablica” 
 
Autor: Miszczuk Katarzyna 
Lektor: Magdalena wójcik 
 
 Piekielny urząd ds. Rekrutacji nie robi najlepszego 
pierwszego wraŜenia. Nieuprzejmy demon za 
biurkiem, mnóstwo papierkowej roboty i tandetne 
obrazki na ścianach. Do tego jeszcze te kolejki! Jednak, 
aby stać się pełnoprawną diablicą naleŜy spełnić dwa 
zasadnicze warunki. Podpisać czerwonym atramentem 
cyrograf i... umrzeć. A tego Wiktoria z pewnością nie 
planowała! To miał być kolejny wieczór w 
warszawskim klubie, spędzony na robieniu maślanych 
oczu do Piotrka, kolegi z roku. Tragiczny zbieg 
okoliczności? Zaplanowana intryga? Ostatnie, co 
Wiktoria pamięta to kilka pchnięć noŜem w ciemnym 
parku. 
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„Ania z Avonlea” 
 
Autor: Montgomery lucy 
Lektor: Joanna Pach-śbikowska 
 
Nastoletnia Ania wraca do Avonlea, gdzie dostaje 
posadę nauczycielki w szkółce, do której jeszcze 
niedawno sama uczęszczała. Praca okazuje się nie lada 
wyzwaniem! Jednak nie przeszkadza to Ani w 
nawiązywaniu nowych przyjaźni, a tym bardziej w 
popadaniu w nowe tarapaty. 
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„Bajki na dobranoc” 
 
Autor: Bahdaj Adam 
Lektor: Lissner Joanna 
 
 
Krótkie bajeczki na dobranoc dla najmłodszych: Pilot i 
ja PodróŜ w nieznane Najpiękniejsza fotografia Wielki 
wyścig Malowany ul Nad strumykiem KsięŜycowy 
koncert Format: MP3 Czas nagrania: 80 minut 
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„Baśnie braci Grimm” 
 
Autor: Pullman, Philip 
Lektor: Krystyna Czubówna 
 
W dalekich krainach zamieszkanych przez wiedźmy, 
królewny i morderców…W dalekich krainach, w 
których niebezpiecznie znaleźć się po zmroku., Philip 
Pullman, wybrał 50, aby zaprezentować je w nowej 
odsłonie. Od klasycznych historii o Roszpunce, 
Królewnie ŚnieŜce i Kopciuszku, aŜ po mniej znane, 
pełne grozy „Trzy węŜowe liście”, „Narzeczoną 
mordercy” i „Śmierć ojcem chrzestnym”. Wszystkie 
zostały przypomniane z całym ich okrucieństwem 
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„Cud chłopak” 
Autor: Palacio, R. J. 
Lektor: Dereszowska Anna 
 
Nie jestem zwykłym dzieckiem tylko dlatego, Ŝe nikt 
nie patrzy na mnie jak na zwykłe dziecko” – mówi o 
sobie August, który jest inteligentnym, dowcipnym 
chłopcem . Jjego Ŝycie wyglądałoby pewnie zupełnie 
inaczej, gdyby nie jeden zmutowany gen, z powodu 
którego ma zdeformowaną twarz i zanim skończył 
dziesięć lat, przeszedł 27 operacji. Do tej pory widział 
siebie oczami kochających go rodziców i siostry. 
Teraz, gdy idzie do szkoły – od razu do piątej klasy – 
przyjdzie mu zmierzyć się ze światem rówieśników i 
starszych uczniów, z ostracyzmem, uprzedzeniami, a 
czasem ze zwykłym chamstwem i podłością. Spotka się 
jednak równieŜ z dobrocią, przyjaźnią i 
wspaniałomyślnością. Kontakt z rówieśnikami odmieni 
Augusta. Ale czy tylko jego? 
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„Niebezpieczna gra”  

Autor: Mari Jungstedt 

Lektor: Jerzy Zelnik 

Opustoszały hotele, pensjonaty, domki letniskowe, 
campingi. Na wyspie zostali tylko jej stali mieszkańcy, 
Dni stawały się coraz krótsze, przez większą część dnia 
nad wyspą zalegały ciemności W jednym ze szpitali 
leŜy Agnes. Kilka lat wcześniej straciła w wypadku 
samochodowym matkę i brata. Odbiło się to silnie na 
jej psychice. Dziewczyna popadła w anoreksję i trafiła 
do szpitala na leczenie. Codziennie ma przyjmować 
określoną ilość pokarmów i napojów, ale za kaŜdym 
razem stara się oszukać swojego opiekuna. 
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„Nils Paluszek i inne opowiadania” 
Autor: Astrid Lindgren 
Lektor: Teresa Lipowska, Marian Opania 
 
Zbiór opowiadań wspaniałej szwedzkiej pisarki, przy 
których moŜna się bawić, ile dusza zapragnie! Do 
zabawy zaprasza nie tylko tytułowy Nils Paluszek, 
który magicznym zaklęciem odkrywa przed dziećmi 
świat pełen niezwykłych przygód, lecz takŜe Gunilla i 
Gunnar, Lizelotta czy król elfów ze swoim orszakiem... 
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„Południowa łąka” 

Autor: Astrid Lindgren 
Lektor: Marian Opania 

Bohaterowie wspaniale przeczytanej przez Mariana 
Opanię „Południowej łąki” to ubogie dzieci, które 
wiodą Ŝycie niełatwe i pozbawione blasku. Ale Astrid 
Lindgren wie, Ŝe najmłodszym niezbędna jest 
kolorowa radość, jaką daje beztroska zabawa wśród 
piękna przyrody. Pozwala więc, by jej postaci w 
cudowny sposób znajdowały ów wytęskniony barwny 
świat lub by nieoczekiwanie spełniały się ich marzenia. 
Bo jedno u tej pisarki jest niezmienne: dzieci, które 
przedstawia, są wraŜliwe i potrzebują do Ŝycia piękna i 
dobra, nawet jeśli o te wartości trudno. 
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„35 maja” 
Autor: Erich Kästner 
Lektor: Piotr Fronczewski 
 
Co moŜe przynieść z pozoru zwyczajna praca domowa, 
którą jest napisanie wypracowania pt. Wyprawa do 
mórz południowych? A w dodatku jeśli jest się 
uczniem o typowo ścisłym umyśle? Konradowi z 
pomocą przychodzi stryj Rabarbar, ekscentryczny koń 
Negro Kaballo oraz stara szafa, która okazuje się 
drzwiami do dziecięcej fantazji. Cała trójka wyrusza w 
podróŜ pełną absurdu i humoru, podróŜ gdzie wszystko 
wywrócone jest do góry nogami.                                                          
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„A.B.C.” 
Autor: Agata Christe 
Lektor: Danuta stenka  

Seryjny morderca zabija ludzi w porządku 
alfabetycznym. Odpracował juŜ litery "A", "B" i "C"… 
Czy zostanie schwytany, zanim dojdzie do "Z"? 
Sprytny przestępca umyka wymiarowi 
sprawiedliwości, mimo Ŝe przed kaŜdą zbrodnią 
wysyła list z informacją, gdzie i kiedy naleŜy szukać 
następnej ofiary. Koło zwłok zawsze zostawia rozkład 
jazdy pociągów, potocznie zwany ABC. Co więcej, w 
listach równieŜ podpisuje się "A.B.C.".  
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„Aktywista” 

Autor: Grisham John 
Lektor: Marcin Kwaśny 

Theo Boone, bohater serii ksiąŜek 
(OSKARśONY, AKTYWISTA) zawsze wychodził 
obronną ręką z prawniczych kłopotów. Ale co robić, 
gdy prawo wspiera brudne interesy – kontrowersyjną 
budowę? Atmosfera jest nerwowa, tym bardziej Ŝe 
rodzice Theo walczą po przeciwnych stronach 
barykady. W dodatku wygląda na to, Ŝe ojciec Theo 
jest w tę nieczystą sprawę zamieszany 
 
 
 
 

201 
  
 

            
 

„Asiunia” 
 
Autor: Papuzińska Joanna 
Czytają: Agata Kulesza,JoannaPach-
śbikowska,Zbigniew Zamachowski 
 
Historia małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuŜ 
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. Asiunia bardzo uwaŜnie obserwuje 
świat i stara się jak najwięcej zrozumieć, choć przecieŜ 
dla tak małej dziewczynki jest to strasznie trudne  
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„Blask fantastyczny”  
 
Autor:  Pratchett Terry 
Lektor: Krzysztof Tyniec 
 
Tylko jedna osoba moŜe ocalić Świat Dysku, który 
dąŜy do kolizji ze złowróŜbną czerwoną gwiazdą to 
mag o imieniu Ricewind. Rincewind zostaje magicznie 
ściągnięty z Kosmosu, by stać się obiektem polowania 
wszystkich ośmiu Obrządków Magicznych, 
próbujących odzyskać ukryte w jego umyśle Zaklęcie. 
W towarzystwie Dwukwiata z BagaŜem i Cohena - 
największego i najsłynniejszego z bohaterów Dysku 
(choć ostatnio trochę bez formy) - po licznych 
przygodach powraca do Ankh Morpork, by 
uczestniczyć w jednym z kluczowych wydarzeń historii 
i kosmologii równocześnie. Na szczęście zakończonym 
szczęśliwie. 
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„Cierpienia młodego Wertera” 

Autor: Johann Wolfgang Goethe 
Lektor: Jacek Król, Bartosz Mazuz, Katarzyna 
Skoniecka 

Powieść powstała w 1774 roku i była przełomem w 
karierze Goethego. W części ma ona charakter 
autobiograficzny. Pisarz w 1972 roku wyjechał do 
Weltzaru, gdzie poznał Wilhelma Jerusalema i Hansa 
Kestnera, który miał narzeczoną Karolinę Buff 
(pierwowzór Lotty), w której zakochał się Goethe. Po 
powrocie do Frankfurtu otrzymał wiadomość o ślubie 
Karoliny i Kestnera oraz samobójstwie Wilhelma. 
śegnam cię Lotto! śegnam na zawsze!? to ostatnie 
słowa człowieka zakochanego, dla którego miłość stała 
się absolutem.Dla Wertera Lotta była całym światem. 
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„ Doktor Dolittle i jego zwierzęta” 
 
Autor: Hugh Lofting 
Lektor:Monika Kwiatkowska 
 
Bardzo dawno temu Ŝył doktor, a nazywał się Dolittle, 
John Dolittle. Doktor bardzo lubił zwierzęta i posiadał 
ich sporą gromadkę. Poza złotą rybką, mieszkającą w 
stawie z tyłu ogrodu, trzymał króliki w spiŜarni, białe 
myszki w fortepianie, wiewiórkę w bieliźniarce i jeŜa 
w piwnicy. Poza tym posiadał jeszcze: kurczaki, 
gołębie, dwie owieczki i wiele innych stworzeń. Do 
jego ulubieńców naleŜeli: kaczka Dab-Dab, pies Jip, 
świnka Geb-Geb, papuga Polinezja i sowa imieniem 
Tu-Tu.. Doktor rozmawiał ze zwierzętami.  
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„Emil i detektywi” 
 
Autor: Kastner Erich 
Lektor: Fronczewski Piotr 
 
Lubicie historie mroŜące krew w Ŝyłach? Chcecie 
wiedzieć co się stało podczas pewnej podróŜy z 
Neustadt do Berlina i gdzie się podziało 120 marek? A 
wreszcie, dlaczego Emil nie chciał zawiadomić policji? 
Erich Kästner zabierze Was w sam środek kryminalnej 
zagadki, gdzie zamiast nudy jest dreszczyk emocji i 
duŜa dawka poczucia humoru  
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„ Kocie Historie” Trylogia 

Autor: Tomasz Trojanowski 
Lektor: Jarosław Boberek 

Herman, Zofia i Gienek, to koty mieszkające w domu 
DuŜego. DuŜy ma do nich anielską cierpliwość, a jego 
pupile mnóstwo czasu i szalonych pomysłów. 
Uwielbiają, gdy coś się dzieje, a gdy jest nudno 
wpadają na kolejny genialny pomysł. Potrafią nawet 
zmienić się w detektywów, gdy wymaga tego sytuacja. 
Ile zamieszania moŜe wprowadzić trójka kotów? 
Dowiecie się z Kocich historii. Ale co się stanie, gdy 
dołączy do nich czteroletnia Julka? Zdradzimy wam 
tylko, Ŝe całe towarzystwo świetnie się bawi, 
odwiedzając wiewiórki w parku, przygotowując 
przedstawienie, a nawet… operując i lecąc w kosmos! 
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„Korniszonek” 
 
Autor: GraŜyna Bąkiewicz 
Lektor: Jarosław Domin 
 
Korniszonek to rezolutny siedmiolatek, który chciałby 
jak najdłuŜej pozostać Jacusiem, Jacuniem, 
Niuniusiem, Dziubdziusiem, Lalunią Mamuni. 
Niestety, jako siedmiolatek musi iść do szkoły i to 
właśnie szkoła staje się jego Ŝyciowym problemem. 
Ale problemy słuŜą do tego, by sobie z nimi radzić. Jak 
Korniszonek poradzi sobie z nauką? Chciałby osiągnąć 
rzecz niemoŜliwą – uczyć się, nie ucząc. Szkoła sama 
w sobie nie jest taka zła, gdy traktuje się ją, jako plac 
zabaw; na korytarzu moŜna rozegrać ligę mistrzów, 
moŜna zostać bohaterem łapiąc złodzieja. 
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“ Kuba i Buba  czyli awantura do kwadratu „ 
Autor: Grzegorz Kasdepke 
Lektor: Jacek Kiss 
 
Kuba i Buba są bliźniakami. Jak łatwo się zorientować, 
jedno z nich jest dziewczynką, a drugie chłopcem. 
Rzecz w tym, Ŝe nie zawsze wiadomo, które jest które, 
bo Kuba zachowuje się czasami jak dziewczynka, a 
Buba wręcz przeciwnie. Oboje zgodnie występują w 
zbiorze opowiadań Kuba i Buba, czyli awantura do 
kwadratu. KsiąŜka w doskonały sposób łączy zabawę z 
elementem dydaktycznym. Dodatkowymi zaletami 
ksiąŜki jest ujęcie przygód bliźniaków w ramy roku 
kalendarzowego oraz dołączenie zestawu przepisów 
kulinarnych do samodzielnej realizacji.  
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„ Lataj ąca klasa” 
 
Autor: Kastner Erich 
Lektor: Piotr Fronczewski 
 
Szkoła z internatem i grupa zaprzyjaźnionych, zawsze 
wspierających się chłopaków. W tle zima, śnieg oraz 
przygotowania do klasowego przedstawienia pt. 
„Latająca klasa”, z pozoru zwyczajna historia a głębiej 
– opowieść wigilijna o najwaŜniejszych wartościach: 
przyjaźni i istocie pomagania innym. 
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„ Lilka i spółka” 
 
Autor: Magdalena witkiewicz 
Lektor:Magda karel 
 
Wymarzone plany wakacyjne Lilki i jej rodzeństwa 
legły w gruzach. Zamiast jechać nad jezioro do 
ukochanej ciotki Franki, lato spędzą w Jastarni, u 
Jadźki! A ciotka Jadźka jest straszna. Ma pypeć na 
nosie i kaŜe pić syrop z cebuli oraz pokrzywy. Bez 
przerwy sprząta niewidzialne pyłki i pozwala jeść 
słodycze tylko w sobotę. Jakby tego było mało, ciągle 
pada deszcz i w tym samym czasie do ciotki przyjeŜdŜa 
Wojtuś, który we wszystkim jest mistrzem świata. 
 
 
 
 

211 
  
           

         
           
 
 

„ Lilka i wielka afera” 
 
Autor: Magdalena Witkiewicz 
Lektor: Magda Karel 
 
Hurra, wakacje! Tym razem nic nie pokrzyŜuje planów 
Lilki i Matewki. Wyjadą do Amalki do ukochanej 
ciotki Franki. W Amalce jest fantastycznie. Szkoda 
czasu na głupie rzeczy, na przykład jedzenie obiadu, 
rozpakowywanie się, sprzątanie, a nawet spanie! 
Wymarzone wakacje szybko okaŜą się jednak nieco 
inne, niŜ się spodziewali... A wszystko przez 
tajemniczych panów w garniturach i podejrzanego 
Johnny’ego, przez którego ciotka bardzo się zmieniła. 
Na gorsze oczywiście. Szczęśliwie Lilka i Matewka 
będą mieli wsparcie w mieszkającej po sąsiedzku Zosi i 
bliźniakach – Stasiu i Antosiu. Bez nich nie uporaliby 
się z tym wszystkim. A zapowiada się prawdziwa 
afera! 
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„Najciekawsze mity greckie” 
 
Autor: Inkiow Dimiter  
Lektor: Jerzy Stuhr 
 
Kto to taki Minotaur? Jak powstał świat greckich 
bogów/ I dlaczego Dedal i Ikar potrafili latać? KsiąŜka 
ta porywa małych i duŜych czytelników w ciekawy 
świat greckich mitów. Opowiada o Syzyfie i jego 
próbie przechytrzenia śmierci; o Kadmosie walczącym 
z groźnym smokiem i o tym, jak zakładał miasto Teby; 
o królu Midasie, który zapragnął, by wszystko, czego 
dotknie, zamieniało się w złoto - i o wielu innych 
bogach, ludziach i mitycznych postaciach.  
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„Niemiecki w samochodzie”  
 
Niemiecki w samochodzie Kurs podstawowy: 
 
- dla początkujących oraz wszystkich, którzy chcą 
szybko przypomnieć sobie podstawy niemieckiego, 
- ponad 70 minut nagrań profesjonalnych lektorów, 
- nauka ponad 660 niezbędnych słów i wyraŜeń oraz 
aktualne i praktyczne dialogi, 
- dodatkowo ksiąŜeczka z pełnym zapisem nagrań, 
- praktyczne i przydatne na co dzień zagadnienia: 
pytanie o drogę, robienie zakupów, w restauracji, w 
podróŜy. 
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„ Przygody Euzebiusza” 
 
Autor: Beata Krupska  
Lektor: Janusz Zadura 
 
Euzebiusz (pierwszy Euzebiusz na świecie) zaraz po 
urodzeniu wyrusza w pełną przygód i nowych 
znajomości podróŜ. Poszukuje innych Euzebiuszów – 
albo chociaŜ ciekawych przyjaciół. Trafia na swej 
drodze na zarozumiałego Koguta, Lisa mówiącego 
duŜymi literami, zwariowanego Niedźwiedzia i wiele 
innych stworzeń, dzięki którym dowiaduje się, jak 
poŜyteczne jest pływanie, czytanie, liczenie czy 
umiejętność zbudowania domu. Uczy się 
zarozumiałości, bycia trochę-kretem i udzielania 
pomocy, poznaje tajemnicę pigułki na pięknotę oraz 
cud, jakim jest sprawianie bliskim przyjemności.  
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„Przygody Sherlocka Holmesa” 
 
Autor: Doyle Atrhur Conan 
Lektor: Janusz Zadura 
 
Przygody Sherlocka Holmesa to zbiór dwunastu 
opowiadań o  
fantastycznych i pełnych nieoczekiwanych zwrotów 
akcji przygodach  
genialnego londyńskiego detektywa. Mistrz dedukcji 
rozwiązuje w nich  
zawiłe zagadki wykorzystując swoje niezwykłe talenty 
i szeroką wiedzę z  
zakresu literatury, chemii, logiki, psychologii czy 
prawa. W tle przewijają się zło, chciwość, drogocenne 
klejnoty, tajemnicze postacie i zagadkowe morderstwa. 
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„ Szafir psiak na medal” 
 
Autor:Agnieszka stelmaszyk 
Lektor: Nina nu 
Seria "Kto mnie przytuli" oczaruje wszystkich 
przyjaciół zwierząt. Psiaki i kotki, o których 
opowiadamy, mieszkały kiedyś w schronisku dla 
zwierząt - w Przytulisku. Marzyły o rodzinie, domu i 
tym, Ŝe ktoś je pokocha. 
 
W tej części poznacie historię szczeniaka Szafirka, 
Lidki i jej siostrzyczki Oli. Gdy zamieszkali razem, 
musieli się nauczyć dbać o siebie nawzajem, a takŜe... 
Nie, nie zdradzimy, co było dalej. Lepiej przeczytajcie 
sami! 
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„Zemsta czarownicy” Kroniki Wardstone. Tom 1 

Autor: Joseph Delaney  

Lektor: Waldemar Barwiński 

Pierwsza księga przygód trzynastoletniego Thomasa 
Warda, siódmego syna, którego rodzice oddają na 
naukę do stracharza. 
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„Ale ja tak chcę! 
 
Autor : Ostrowicka Beata 
Lektor: Janusz Zadura 
 
Chyba kaŜde dziecko raz w swoim Ŝyciu tupnęło nóŜką 
i powiedziało "Ale ja tak chcę. Słuchając tej ksiąŜki 
poznamy Nowego, który wzbudza wiele 
zainteresowania swoją odmiennością wśród 
drzewiaków. Płynęły dni, tygodnie, miesiące. 
Drzewiaki w buku Ŝyły własnym Ŝyciem i własnymi 
sprawami. Niby razem, bo w jednym drzewie, ale tak 
naprawdę osobno.Pewnego dnia na polanie pojawiła 
się ktoś nowy. Na pewno nie człowiek, ale nie 
wiadomo było, czy to drzewiak, czy zwierzę, bo tak 
naprawdę nikt dokładnie nie widział. 
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„Okropny Maciu ś” 
  
Autor: Strękowska –Zaręba Małgorzata 
Lektor: Jarosław Boberek 
 
Zbiór opowiadań wspaniałej szwedzkiej pisarki, przy 
których moŜna się bawić, ile dusza zapragnie! Do 
zabawy zaprasza nie tylko tytułowy Nils Paluszek, 
który magicznym zaklęciem odkrywa przed dziećmi 
świat pełen niezwykłych przygód, lecz takŜe Gunilla i 
Gunnar, Lizelotta czy król elfów ze swoim orszakiem...  

220 
          
            

            
           
 
 

„Oto jest Kasia” 
 
Autor: Jaworczakowa Mira 
Lektor: Katarzyna Makuch 
 
Kasi dotychczas wzorowej uczennicy i ulubienicy 
rodziców oraz dziadków rodzi się siostrzyczka. 
Zazdrosna dziewczynka przeŜywa bunt: staje się 
agresywna, popada w konflikty z kolegami i 
domownikami, przestaje się uczyć... I dopiero cięŜka 
choroba siostrzyczki, do której Kasia sama się 
przyczyniła, pozwala jej zrozumieć, jak bardzo kocha 
małą, i wrócić do dawnego stylu Ŝycia. Powieść 
zalecana jako lektura dla szkół podstawowych  
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„”Przygody Tomka Sawyera” 
 
Autor: Twain Mark 
Lektor: Artur Barciś 
 
Przygody Tomka Sawyera to powieść opowiadająca o 
przygodach młodego chłopca w małym miasteczku St. 
Petersburg nad rzeką Missisipi. Przy okazji opisu 
przygód głównego bohatera pisarz ukazuje Ŝycie i 
obyczajowość ówczesnych ludzi. 
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„Rekin z parku yoyogi” 

Autor: Joanna Bator 

Lektor: Anna Dereszowska 

Wkraczamy do lasu samobójców w Aokigaharze, 
wyprawiamy się do opuszczonego miasteczka Nichitsu 
będącego ulubionym celem eksploratorów ruin i 
wdzieramy się do Akihabary, twierdzy otaku, 
zamkniętych w sobie fanów japońskiej popkultury. 
RównieŜ parki, kaplice, herbaciarnie, małe bary w 
peryferyjnych dzielnicach i wielkie sklepy w 
ekskluzywnej Shibuyi stają się fascynującym tematem 
antropologicznych i filozoficznych 
dociekań.Prawdziwym tematem Rekina z parku 
Yoyogi zawsze są jednak ludzie – mieszkańcy Japonii 
z ich umiejętnością kontemplacji świata, wyjątkowo 
chłonną i twórczą kulturą oraz siłą 
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„Reksio” Wielka księga Przygód. Poczytajki 
 
Autor: Ewa Barska, Marek Głogowski, Anna Sójka  
Lektor: Jerzy Stuhr 
 
 
Razem z Reksiem przeŜyjcie mnóstwo ciekawych 
przygód i poznajcie wielu nowych sympatycznych 
przyjaciół. 
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„Pulpet i Prudencja :Smocze pogotowie 
przygodowe” 
 
Autor: Olech Joanna. 
Lektor: Krzysztof Tyniec 
 
Pompon, słynny smok przygarnięty przez rodzinę 
Fisiów, oŜenił się i ma dwoje dzieci. Są to bliźniaki 
Pulpet i Prudencja. Chodzą do zwykłej szkoły z 
dziećmi, które je zaakceptowały i wcale się nie dziwią, 
Ŝe w ławce siedzą dwa bystre smoki w kolorze 
limonkowym. Pewnego dnia Pulpet i Prudencja 
wybierają się z przyjaciółmi do Transylwanii w 
poszukiwaniu swoich przodków 
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„Sprawy Sherloka Holmesa” 
 
Autor: Doyle Arthur Conan 
Lektor: Janusz Zadura 

W dwunastu opowiadaniach słynny detektyw z Baker 
Street i jego przyjaciel doktor Watson wspólnie 
rozwiązują pasjonujące zagadki kryminalne. 
Wyjaśniają m.in. okoliczności tajemniczych zgonów 
nad brzegiem oceanu i straszliwego ataku lwa w cyrku. 
Szukają teŜ zaginionego diamentu Korony oraz 
„wampira z Susex”. 
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„Dziewczyński wieczór” Biletomistrzyni 
 
 
Autor: Praca zbiorowa 
Lektor: Olga Borys 
 
 
 
Przygody ukochanych bohaterów w najbardziej 
przyjaznej dzieciom formie: ksiąŜce do słuchania, 
czytania i oglądania. Mistrzowska interpretacja 
wprowadzi małego czytelnika w cudowny świat baśni. 
O przygodach kucyków Pony opowiada Olga Borys.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


