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Przygoda Zygzaka  
Po raz pierwszy prezentujemy przygody ukochanych bohaterów Disneya w 
najbardziej przyjaznej dzieciom formie: książce do słuchania, czytania i 
oglądania. Mistrzowska interpretacja wprowadzi małego czytelnika w cudowny 
świat baśni. O przygodach Zygzaka opowiada Artur Barciś. Od słuchania do 
czytania! 
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365 Bajek na dobranoc 
Zbiór 365 ciepłych i sympatycznych bajeczek, których pełen pozytywnych 
emocji przekaz z pewnością spokojnie ukołysze dzieci do snu, w niezwykłej 
interpretacji jednej z najznakomitszych polskich aktorek - pani Anny Dymnej. 
Seria audiobooków POSŁUCHAJKI wyróżnia się wspaniałą interpretacją 
aktorską oraz bogatym udźwiękowieniem. Dzięki niej dzieci przeniosą się w 
cudowny świat bajek i opowieści. 
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Basia i opiekunka 
Mama Basi potrzebuje pomocy. W domu pojawia się opiekunka. Basi 
zdecydowanie nie podoba się ten pomysł. Postanawia nie odzywać się do 
opiekunki ani słowem. Szybko okazuje się, że to nie takie proste... Posłuchaj, 
jak kończy się ta historia. 
Czyta Maria Seweryn 
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Baśnie z czterech stron świata 
Niezwykłe historie, pełne wyjątkowych bohaterów, które odkryją przed 
dziećmi miejsca, o których wcześniej nie słyszały. Do posłuchania opowieści 
z najdalszych zakątków kuli ziemskiej: Danii, Serbii, Niemiec, Francji, Litwy, 
Hiszpanii, Nepalu, Mongolii, Persji, Armenii, Japonii, Maroka, Brazylii, z 
dalekiej Australii i wielu innych ciekawych miejsc w interpretacji 
znakomitego polskiego aktora - Jerzego Zelnika. 

498 

 

Dziennik cwaniaczka. Rodrick rz ądzi  
Czyta: Wit Apostolakis-Gluziński 
Czas: 2 godz. 2 min. 
 
Starszy brat to katastrofa. Zwłaszcza jeśli zna jakąś twoją wstydliwą 
tajemnicę. I właśnie dlatego nawet nie pytajcie Grega Heffleya, jak spędził 
wakacje. On zdecydowanie nie chce o tym rozmawiać... 
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Dziennik cwaniaczka. Szczyt wszystkiego 
Czyta: Wit Apostolakis-Gluziński 
Czas: 1 godz. 57 min. 
 
Postawmy sprawę jasno: Greg był, jest i będzie mięczakiem. Ktoś powinien to 
wreszcie wyjaśnić jego ojcu, który ma przerażający plan: zrobienia z syna 
"prawdziwego mężczyzny". 
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Dziennik cwaniaczka 
Czyta: Wit Apostolakis-Gluziński 
 
Czas: 1 godz. 58 min. 
 
Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o tym Greg Heffley, 
rzucony przez los do szkoły, gdzie chuderlawi słabeusze dzielą korytarze z 
dzieciakami, które są wyższe, wredniejsze i już się golą... 
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Ksi ęga Bajek Polskich 
30 najbardziej znanych legend i baśni polskich, wprowadzą najmłodszych w 
cudowny świat, z którego wyłania się polska historia i tradycja. Każde dziecko 
z pewnością z zapartym tchem posłucha opowieści o losach niezwykłych 
bohaterów. Książka w interpretacji znakomitego polskiego aktora - Wojciecha 
Malajkata. 
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Akademia Pana Kleksa 
Dziesięcioletni Adaś Niezgódka rozpoczyna właśnie przedziwną naukę w 
Akademii Pana Kleksa, który poza tym, że jest nauczycielem, jest także 
czarodziejem i poszukiwaczem przygód. W Akademii uczą się tylko chłopcy, 
których imiona zaczynają się na literę A. Adaś poznaje tajemniczego ptaka 
Mateusza, który kiedyś był księciem, znajduje tajemniczy guzik doktora Paj-
Chi-Wo oraz poznaje tajemniczego fryzjera Filipa Golarza, który – by 
zniszczyć Akademię – przysyła do niej fałszywego chłopca-robota. 
Czyta Piotr Fronczewski 
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Ania z Zielonego Wzgórza 
Ania z Zielonego Wzgórza to początek liczącego aż 10 tomów cyklu 
powieściowego pióra Lucy Maud 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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Bon czy ton. Savoir - vivre dla dzieci  
Czyta: Anna Seniuk  
Co to jest savoir-vivre? Mniej więcej to samo co bon ton, tylko że trudniej to 
się wymawia. No dobrze, a co to jest bon ton? Wiedza o tym, jak człowiek 
dobrze wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach. Hm..., a kto to 
właściwie jest ten dobrze wychowany człowiek? Ktoś, kto nie zachowuje się 
jak małpa i kogo nie trzeba chować do szafy, gdy przychodzą goście. Czyli 
każdy, kto przeczyta tę książkę i czegoś się z niej nauczy! 
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Braciszek i Karlsson z Dachu 

Odleć z Karlssonem! Część pierwsza. Jeśli bywają dni, kiedy czujesz się 
samotny, nie masz żadnych widoków na to, żeby mieć własnego psa a 
wszystko wokół wydaje się być szare i ponure - od dzisiaj koniec z tym! Oto 
za oknem pojawił się Karlsson z Dachu. Małym guziczkiem w okolicach 
pępka uruchomił śmigło na plecach i unosi się w powietrzu. Szykuj się zatem 
do lotu z Karlssonem. 3 godziny dobrej zabawy! Czyta: Edyta Jungowska. 
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Dziennik cwaniaczka. Przykra prawda 

Gregowi Heffleyowi zawsze okropnie się spieszyło do tego całego 
dojrzewania. Dobra, ale czy dojrzałość naprawdę ma jakiś sens? Raz że 
dziewczyny robią się nie do zniesienia, a dwa że Rowley, najlepszy kumpel 
Grega, jak zwykle kompletnie nie jest w temacie. Co gorsza, on chyba nigdy 
nie zrozumie, o co chodzi w byciu nastolatkiem. No i taka jest właśnie przykra 
prawda.  
Czyta: Wit Apostolakis-Gluziński 
Czas trwania: 1 godz. 48 min. 
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Dziennik cwaniaczka. Ubaw po pachy 
Są wakacje i wszystkie dzieciaki szaleją na dworze. No, prawie wszystkie. 
Greg Heffley, jak wiecie, brzydzi się wysiłkiem, a słowo "sport" budzi jego 
przerażenie. Greg zupełnie inaczej wyobraża sobie najbliższe miesiące. 
Zamierza spędzić je w domu w towarzystwie gier komputerowych. Niestety, 
mama obmyśliła ekstremalny plan na lato. Wyobraża sobie, że wszyscy 
Heffleyowie będą spędzać czas na świeżym powietrzu i zacieśniać więzi 
rodzinne...  
Czyta: Wit Apostolakis-Gluziński 
Czas trwania: 1 godz. 36 min. 
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Katarzynka 

Czyta: Katarzyna Herman  
Czas: 59'50 
Marzycielska Katarzynka mieszka w Paryżu ze swoim tatą. Jej świat pełen jest 
ciepła i ojcowskiej miłości, ale też wiele w nim tajemnic i niedopowiedzeń, 
zagadkowych osób i niepokojących wydarzeń. Katarzynka - podobnie jak jej 
tata - lubi czasem zdejmować okulary i uciekać w magiczny świat, w którym 
króluje muzyka i taniec. Dziewczynka pragnie bowiem zostać światowej 
sławy tancerką tak jak jej mama, przysyłająca co tydzień listy z Ameryki. 
Przed Katarzynką długa podróż, która zaprowadzi ją aż do Nowego Jorku. 
Paryż pozostanie pięknym, nieco nierealnym wspomnieniem... Urzekająca, 
nastrojowa opowieść dla dziewcząt w wieku od 8 do 98 lat i dla wielu 
wrażliwych ojców. 
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Małgosia contra Małgosia 
Czyta: Anna Cieślak. 
Czas nagrania: 8 godz. 40 min. 
Za sprawą czarodziejskich mocy współczesna nastolatka Małgosia 
przeniesiona zostaje w czasy króla Sobieskiego, a jej imienniczka z 
przeszłości zajmuje jej miejsce. Która z nich lepiej sobie poradzi w krańcowo 
różnych okolicznościach? 
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Pan samochodzik i ksi ęga strachów 
Akcja kolejnej w naszym cyklu opowieści o przygodach Pana Samochodzika i 
jego przyjaciół rozgrywa się w niezwykle malowniczym rejonie Pojezierza 
Myśliborskiego i pięknego jeziora Jasień. Dziedzicami tej ziemi byli niegdyś 
grafowie z rodu Haubitzów. Kiedy II wojna dobiegała końca graf Johann von 
Haubitz postanowił ukryć w tajnym schowku swoje najcenniejsze rzeczy. 
Wkrótce potem dostał zawału serca, ale przed śmiercią zdążył wyjawić 
swojemu zaufanemu lokajowi miejsce ukrycia skarbów i rozkazał, aby 
przekazał jedynemu synowi Konradowi wiadomość, że "najcenniejszej rzeczy 
strzeże ich rodowy znak szachownicy". Pan Samochodzik wyrusza na 
poszukiwania skarbów Haubitzów. Czyta: Wojciech Malajkat (1 płyta MP3) 
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Piotrek zgubił dziadka oko, a Jasiek chce dożyć 
spokojnej starości 

Czytają: Agata Buzek 
Maria Peszek 
Czas nagrania: 8godz. 50min 
Piotrek zgubił dziadka oko, a Jasiek chce dożyć spokojnej starości Lucyny 
Legut to świat widziany oczami dwóch braci. Piotrek i Jasiek zajmują się 
głównie krytycznym ocenianiem rodziców--aktorów oraz komplikowaniem im 
życia. Jak z chłopaka zrobić zająca, do czego konieczna jest deska ze starej 
trumny, co zrobić, żeby wąsy szybciej rosły, jak powstrzymać rodziców przed 
rozpadem małżeństwa? Maciej Wojtyszko nakręcił na podstawie powieści 
serial telewizyjny pod tym samym tytułem. Książka ta znalazła się na 2. 
miejscu w plebiscycie "Przekroju" i Programu III Polskiego Radia na 
najśmieszniejszą książkę świata. Przez czytelników nazywana jest "Polskim 
Mikołajkiem"! Przeczytajcie koniecznie tę książkę! 
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Wędruj ąc po Niebie z Janem Heweliuszem 
Akademia Rozwoju Wyobraźni proponuje nową serię wydawniczą – 
„Mistrzowie  
Wyobraźni”. Zapraszamy na spotkanie z ludźmi, którzy potrafili zaczarować 
codzienność i dzięki swojej pasji zdobywać, odkrywać i tworzyć rzeczy, o 
których nie śniło się filozofom. Seria "Mistrzowie wyobraźni" przybliża życie 
i dzieło wybitnych postaci, przedstawiając je w sposób, który zafascynuje i 
zachęci do własnych poszukiwań i wędrówek śladami nauki. 
Proponujemy Państwu pierwszą książkę z nowej serii – „Wędrując po niebie z 
Janem Heweliuszem” autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel, w interpretacji 
Jana Englerta,  opracowaniu graficznym Grażki Lange i z tłem muzycznym 
zaczerpniętym z muzyki klasycznej. Do płyty z interpretacją aktorską 
dołączona jest książeczka – mały słownik astronomiczny. 
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Wielka ksi ęga baśni rosyjskich 
Od wielu pokoleń baśnie rosyjskie zachwycają niesamowitymi i pouczającymi 
historiami - zaczarowanego Konika Garbuska, odważnego Wianuszki, 
rezolutnej Duszeńki oraz wielu innych bohaterów. Posłuchajcie tych 
przepięknych opowieści w wykonaniu znakomitej polskiej aktorki - pani Anny 
Seniuk. Seria audiobooków POSŁUCHAJKI wyróżnia się wspaniałą 
interpretacją aktorską oraz bogatym udźwiękowieniem. Dzięki niej dzieci 
przeniosą się w cudowny świat bajek i opowieści. Czyta Anna Seniuk 
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Świerszczykowe Nutki  
Świerszczykowe nutki to zbiór najpiękniejszych wierszy Czesława 
Janczarskiego, w mistrzowskiej interpretacji Magdaleny Zawadzkiej i Macieja 
Stuhra oraz z pięknym tłem muzycznym, podkreślającym charakter utworów. 
To propozycja dla najmłodszych słuchaczy audiobooków. Już dwulatek  z 
uwagą wysłucha rymowanki o krawczyku Szpaczku i uda się w podróż ze 
świerszczem i skrzatem na poszukiwanie porwanych przez wiatr nutek… 
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Zuźka D. Zołzik 
Czyta: Magda Kusa. 
 
Czas nagrania: 3 godz. 50 min. 
 
Przedstawiamy przygody Zuźki i jej przyjaciół z zerówki - tym razem w 
formie książki do słuchania. Poznajcie najsympatyczniejsze łobuziaki od 
czasu Mikołajka i Mateuszka! 
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Figa 
Dwunastoletnia rezolutna Lusia wyjeżdża z Warszawy do Żarkowic. 
Zamieszka w dworku pod opieką serdecznej cioci, która jak się okaże, jest w 
wielkich tarapatach. Dziewczynka, choć oszołomiona nowym otoczeniem i 
zdumiona zachowaniem gburowatej i zuchwałej służby, szybko próbuje 
zrozumieć i rozwikłać problemy dorosłych. Razem z Lusią, dziewczynką o 
wielkim sercu i odwadze, wkroczymy w świat pełen barwnych postaci i 
wydarzeń. 
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Mity Greckie cz. 3, Złotodajna Moc 

Złoty piasek niesiony wodami Paktolosu wciąż pamięta historię króla Midasa i 
jego córki Złotorzęsej. Mieszkali oni w pięknym pałacu otoczeni sługami i 
bogactwem, ale władca nie czuł się w pełni szczęśliwy. Wtedy wypowiedział 
pochopnie jedno życzenie. Kiedy bogowie spełnili pragnienie Midasa, odkrył 
on zgubną moc swego daru... Wysłuchajcie opowieści z zaczarowanego lasu, a 
z pewnością odkryjecie wielką mądrość płynącą z mitu. PAKTOLOS - rzeka, 
w której obmył się Midas. 
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Hania Humorek 
Seria Hania Humorek przeznaczona jest dla dzieci ze starszych grup 
przedszkolnych  i pierwszych klas szkoły podstawowej. Dzięki większej 
czcionce seria jest idealnym materiałem  do nauki samodzielnego czytania. 
Iskrzący się humorem tekst sprawia, że lektura Hani może  okazać się 
niekłamaną przyjemnością także dla rodziców i starszego rodzeństwa. 
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Gaumard żos 
To jest Gruzja! Pełna smaków, zapachów, wyjątkowej muzyki, iście 
bajkowych krajobrazów, niezwykłych i życzliwych ludzi, niezliczonych 
anegdot towarzyskich. W tą niezwykłą podróż zabierają nas autorzy Anna 
Dziewit-Meller i Marcin Meller. Opowiadają jak podróżowali od gór po 
morskie wybrzeża, biesiadowali podczas tradycyjnych uczt, rozmawiali o 
radościach i kłopotach... Opowiadają o tym skąd w Gruzinach głęboko 
zakorzeniona duma? Jak radzą sobie kobiety w świecie macho? Na czym 
polega tamtejszy nienachalny stosunek do punktualności? Gaumardżos jest o 
„radości życia i sztuce świętowania”, ale mnóstwo w niej gruzińskiej 
współczesności i historii, naznaczonej m.in. okrutną wojną na Kaukazie. 
Czytają autorzy. 
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Miłek z Czarnego Lasu 
„Miłek z Czarnego Lasu” to opowieść o Miłku, tajemniczym rudowłosym 
stworzeniu, które trafia do Czarnego Lasu, dziwnego parku pośrodku 
wielkiego ludzkiego osiedla. Musi tu sobie ułożyć życie i znaleźć przyjaciół, a 
to wcale nie jest takie ła-twe, jak się wydaje. Jednak Miłek nie tylko stara się 
tu zamieszkać, także pomóc pewnej dziewczynce, która jest chora i… ma 
pewne marzenie. Miłek i jego przyjaciele próbują je spełnić pomimo szeregu 
przeszkód… 
Książka zdobyła nagrodę Polskiej Sekcji IBBY w 2008 roku, jury uznało ją 
najlepszą książką dla dzieci roku 2008. Trafiła również na listę nominacji do 
Książkowego Pogotowia Ratunkowego 
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Trutututu tratatata najpi ękniejsze bajki świata 
Najpiękniejsze bajki świata to druga odsłona bajek z kotem - tym razem 
wyłącznie w formie audio- bez książeczek. Na 4 płytach zebranych zostało 20 
bajek opowiedzianych przez Jarka Mikołajewskiego i Grzegorza Kasdepke. 
Bajki czytają Magda Umer i Wojciech Mann 
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Tytus Romek i Atomek: Wyspy nonsensu 
Wyjątkowe i niezwykle dowcipne słuchowisko nawiązujące do legendarnego 
komiksu Papcia Chmiela – „Tytus, Romek i A’Tomek”. Historia harcerzy, 
którzy próbują uczłowieczyć pewną niesforną małpę, jest znana czytelnikom 
od pokoleń. Postać Tytusa pojawiła się po raz pierwszy w 1957 r. w „Świecie 
Młodych”, w formie książkowej komiksy ukazywały się od 1966 r. Mimo 
upływu ponad 50 lat seria nadal zdobywa coraz to nowych czytelników. 
Wracają do niej także dawni wielbiciele. Jednym z nich jest Tomasz Kin – 
inicjator tego projektu. Dziennikarz zaprosił do współpracy wybitnych 
aktorów: Arkadiusza Jakubika (Tytus), Rafała Mohra (Romek), Bartłomieja 
Topę (A’Tomek), Krzysztofa Globisza (profesor T’Alent) oraz Ksawerego 
Jasieńskiego (narrator), legendę radiofonii, spikera radiowego i telewizyjnego. 
Dowcipni, błyskotliwi, perfekcyjni – zmierzyli się z historią, którą znają 
niemal wszyscy. Płyta CD dołączona jest do interesującej książeczki z 
rysunkami samego Papcia Chmiela – Henryka Chmielewskiego. Znajdują się 
w niej szczegółowe informacje o autorach projektu i bohaterach kultowego 
komiksu 
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Opowie ści z zaczarowanego lasu cz.4 Trzy złote 
jabłka 

Kto z nas nie marzył, aby wzorem antycznych herosów dokonać w życiu 

niezwykłych czynów... Choć ich czasy dawno przeminęły, wciąż możemy się 

od nich wiele nauczyć. „Trzy złote jabłka” to opowieść o przygodach 

Herkulesa. Ten wybraniec bogów może być wzorem odwagi, jaka potrafi 

rozpoznać niebezpieczeństwo prawdziwe i wyimaginowane, może być 

doskonałym przykładem połączenia siły mięśni i sprytu. Niestraszne mu były 

lwy, hydry, centaury czy wstrętne węże, podejmował się najtrudniejszych 

prac, wychodził cało z opresji. Jeżeli kiedykolwiek ogarnie nas strach wielki jak 

stugłowy smok, warto przypomnieć sobie wielkie dzieła Herkulesa. Może w 

sercu poczujemy siłę herosa.  

 
 


