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WIĘCEJ NIŻ KLUB  Literatura (2016) 

 (WKÓTCE W KSIĘGARNIACH!) 

Filip (ksywka: Messi) i Marek (ksywka: Ronaldo) żyją piłką. Drużyna jest 

ich drugą rodziną, trener drugim ojcem, a wtykająca we wszystko nos 

menedżerka Ewa (z ich klasy) byłaby nawet całkiem dobrym materiałem 

na… dziewczynę? Niestety – te szczere uczucia nie wpływają na grę 

osiedlowego klubu Fruteksu Pięknogóra. Drużyna jest słaba. Kolejni trenerzy 

rozkładają ręce, sponsor się wycofuje, a wyniki meczów wołają o pomstę do 

nieba. I właśnie w tym momencie wszędobylski nos Ewki bardzo się 

przydaje. 

Czy nowy trener poprowadzi chłopaków do zwycięstwa? Czy naprawdę zna 

tego prawdziwego Messiego? I czy pomoże chłopakom spełnić marzenia o 

grze w hiszpańskiej lidze?Zapraszamy do lektury pierwszej od czasów Do 

przerwy 0:1 genialnej powieści dla dzieci o piłce nożnej. 

Kategoria wiekowa: 9+ 

 

 

 

 

PAN OD ANGIELSKIEGO   Egmont (2015)  

W Dębowym Królestwie panuje wielkie poruszenie. Córka dębowego króla 

zamarzyła o czymś naprawdę wyjątkowym. Do akcji musi wkroczyć mag i 

tajni agenci. To będzie bardzo skomplikowana misja wywiadowcza. 

Uważajcie! Nie każdy jest tym, za kogo się podaje, a życie niesie ze sobą 

wiele niespodzianek. 

http://www.pawelberesewicz.art.pl/
http://www.wyd-literatura.com.pl/
http://www.skrzat.com.pl/
http://egmont.pl/
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Pan_od_angielskiego
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Pan_od_angielskiego
http://egmont.pl/polecane-ksiazki/poczytaj-ze-mna/
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CZŁOWIEK Z CZERWONĄ CHORĄGIEWKĄ   Egmont (2015)  

Fakty o początkach motoryzacji i pierwszych samochodach! 

To opowieść o początkach motoryzacji i pierwszych samochodach. 

Bohaterem jest kilkuletni chłopiec, którego tata pracuje jako �człowiek z 

czerwoną chorągiewką�  -  we wczesnych latach motoryzacji ktoś taki musiał 

zawsze biec przed pojazdem i ostrzegać przechodniów. 

Kategoria wiekowa: 10+ 

 

 

PIENIĄDZE ALBO KASA   Literatura (2014)  

Czas to pieniądz. Akurat! Piętnaście lat życia to kawał czasu, a kieszeń 

Staszka Tondery świeci pustkami. 

Pieniądze nie śmierdzą. Może i prawda, ale Staszek wolałby sam powąchać i 

sprawdzić. 

Pieniądze szczęścia nie dają. Zapewne, ale Staszek nieraz już się przekonał, 
że ich brak daje go jeszcze mniej. 

Pieniądze nie lecą z nieba. Logiczne, tylko skąd u Mieszka i innych kolegów 

z gimnazjum tyle kasy w portfelu? 

Kiedy wreszcie los uśmiecha się do Staszka Tondery, sprawa wygląda bardzo 

podejrzanie. Lepiej podjąć ryzyko czy zachować ostrożność? – oto jest 

pytanie.Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze. 

Albo kasę. 

Kategoria wiekowa: 14+ 

 

 

 

 

NOSKAWERY   Literatura (2013)  

Zuzia marzy o noskawerze. Oryginalnym, pachnącym, takim, jaki ma 

Jackson Beever. I połowa (ta fajniejsza połowa) dziewczyn z klasy. Kiedy 

dostaje go pod choinkę od babci - jest w siódmym niebie! Fajniejsza połowa 

wreszcie ją dostrzega! W międzyczasie Zuzia też coś dostrzega, coś zupełnie 

zaskakującego! I robi jej się bardzo wesoło, nawet kiedy okazuje się, że 

TERAZ najmodniejsze są lightmany, a swojego noskawera może spokojnie 

oddać babci. Zabawna historia o modzie i jej uleganiu. 

Kategoria wiekowa: 7+ 

http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Czlowiek_z_czerwona_choragiewka
http://czytamsobie.pl/czytamsobie_poziom3.php
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Pieniadze_albo_kasa
http://www.wyd-literatura.com.pl/pawel-beresewicz/pieniadze-albo-kasa.html
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Noskawery
http://www.wyd-literatura.com.pl/pawel-beresewicz/noskawery.html
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NA PRZYKŁAD MAŁGOŚKA (Wydanie III)    

Literatura (2013)  

     Robert wyjeżdża na swój pierwszy w życiu obóz. Żeby stawić czoła 

czekającym go wyzwaniom, na całe dwa tygodnie ten pieszczoszek mamy i 

taty będzie musiał stać się prawie dorosłym mężczyzną. Dziewczyny, 

sportowa rywalizacja, niebezpieczny wampir i inne typowe męskie problemy 

sprawią, że zapamięta ten wyjazd do końca życia. Będzie raczej 

romantycznie, trochę strasznie i zdecydowanie zabawnie. Miejmy nadzieję, 

że Robert zda swój pierwszy życiowy egzamin. Trzymajmy za niego kciuki! 

Kategoria wiekowa: 7+  
 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKIE LAJKI MARCZUKA    

Literatura (2012)  

W szkole zostaje ogłoszony konkurs na projekt gimnazjalny polegający na 

spopularyzowaniu postaci miejscowego bohatera. Coraz częściej poprzez 

Facebooka i komunikatory wyobraźnią młodych zaczyna władać nazwisko 

"Marczuk". Kim jest Marczuk? Pisarzem science-fiction, pionierem ekologii, 

doradcą Lady Gagi do spraw koloru paznokci? 

Interesują się nim wszyscy - i Adam, i didżej Koniu, i dyrektor, a nawet... 

Kuratorium Oświaty! Cała Polska wręcz huczy od plotek o bohaterze z 

Choszczówki. 

Kategoria wiekowa: 12+ 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMNICA CZŁOWIEKA Z BLIZNĄ (Wydanie II)   

Literatura (2011)  

     Każda rodzina ma swoje tajemnice. A już dzieciom to niczego się nie 

mówi. 12-letni Jasiek nie cierpi półsłówek i uśmieszków pod nosem – 

postanawia sam dojść prawdy: skąd u mężczyzny, tak blisko z nim 

spokrewnionego, skrywana dotąd pod krzaczastą brodą – blizna? Może się 

pojedynkował? Może działał w opozycji? Wyobraźnia podsuwa Jaśkowi 

różne rozwiązania. 

Kategoria wiekowa: 7+ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Na_przyklad_Malgoska_Wydanie_III
http://www.wyd-literatura.com.pl/pawel-beresewicz,monika-kanios-stanczyk/na-przyklad-malgoska.html
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Wszystkie_lajki_Marczuka
http://www.wyd-literatura.com.pl/pawel-beresewicz,olga-reszelska/wszystkie-lajki-marczuka.html
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Tajemnica_czlowieka_z_blizna_Wydanie_II
http://www.wyd-literatura.com.pl/pawel-beresewicz,olga-reszelska/tajemnica-czlowieka-z-blizna.html
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KIEDY CHODZIŁEM Z JULKĄ MAJ    
Literatura (2011)  

     W zakochiwaniu piętnastoletni Jacek Karaś ma już pewne doświadczenie, 

zdobył je jeszcze w szkole podstawowej (patrz książka: Jak zakochałem 

Kaśkę Kwiatek). Tylko że zakochiwanie to dopiero początek drogi. Jak już 

się kogoś zakocha, to potem trzeba z tym kimś chodzić, a to jest o wiele 

trudniejsze niż mogłoby się wydawać.. 

Kategoria wiekowa: 12+  

 

 

ZAWODOWCY   Literatura (2011)  

Dorośli to mają fajnie! Nie muszą chodzić do szkoły, nie muszą odrabiać 

lekcji. Robią tylko to, co najbardziej lubią albo w czym są najlepsi i jeszcze 

dostają za to pieniądze. Po prostu zawodowcy! Założę się, że i wy marzycie o 

przejściu na zawodostwo. Zanim jednak podejmiecie pochopną decyzję, 

przeczytajcie lepiej, co się przydarzyło Piekarzowi Piotrkowi, Strongmanowi 

Stefanowi, Aktorce Agacie, Informatyczce Irence i jeszcze kilku innym 

zawodowcom. Podejrzewam, że każde z nich chętnie by się z wami 

zamieniło miejscami! 

Kategoria wiekowa: 7+ 

 

 

 

 

 

 

LALKI DOROTKI (Wydanie II)    

Skrzat (2011)  

Zbiór dziesięciu wierszyków o dziesięciu różnych lalkach Dorotki. Jak każda 

posiadaczka lalek i każdy posiadacz lalek doskonale wie, posiadanie lalek to 

nie tylko przyjemność, ale również niemała odpowiedzialność 

Kategoria wiekowa: 3+ 

  

 

 

 

 

 

 

A NIECH TO CZYKOLADA!   Stentor (2011)  

Ta książka jest jak mistrzowski pokaz sztuki magicznej. Czytelnik (choć 

oczywiście ani trochę w magię nie wierzy!) jak dziecko daje się zwieść iluzji. 

Zafascynowany, ulega sprytnym sztuczkom autora, brnie coraz głębiej w 

kreowany przez niego świat, a potem… dziwi się, że tak łatwo dał się nabrać, 

i śmieje z własnej naiwności. Na koniec jednak zostaje z dziwnym 

poczuciem, że właściwie sam już nie wie, gdzie przebiega granica między 

rzeczywistością a iluzją. Bo czy świat, w którym żyjemy, nie jest tak 

naprawdę światem wyczarowanym z kapelusza przez zręcznego magika? 

Wyśmienita lektura dla starszych i młodszych opatrzona znakomitymi 

ilustracjami Piotra Fąfrowicza. 

Książka nagrodzona w II Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren 

Kategoria wiekowa: 10+  

http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Kiedy_chodzilem_z_Julka_Maj
http://www.wyd-literatura.com.pl/pawel-beresewicz,joanna-rusinek/kiedy-chodzilem-z-julka-maj.html
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Zawodowcy
http://www.wyd-literatura.com.pl/pawel-beresewicz,jona-jung/zawodowcy.html
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Lalki_Dorotki_Wydanie_II
http://www.skrzat.com.pl/?str=katalog&str2=ksiazka&ID=0000000112
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=A_niech_to_czykolada
http://www.stentor.pl/katalog/zobacz/284/a-niech-to-czykolada
http://www.cpcd.pl/ogloszenie-wynikow-ii-edycji-konkursu-im_-astrid-lindgren
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CIUMKOWIE W SZKOCKĄ KRATĘ Skrzat (2010)  

 "Ciumkowie w szkocką kratę" to kolejna "podróżnicza" książka w cyklu o 

sympatycznej rodzinie z Warszawy. Tym razem tata, mama, Grzesiek i 

Kaśka przemierzają na swoich wiernych rumakach odludne połacie Szkocji. 

Nad brzegami tajemniczych jezior, wśród dzikich, smaganych wiatrem 

wzgórz czekają ich liczne niespodzianki i niejedna niebezpieczna przygoda. 

Czy uda się Ciumkom bezpiecznie wrócić do domu z krainy potwora z Loch 

Ness, krwawego Rob Roya i rudych facetów w spódniczkach? Cóż, mogę 

tylko obiecać, że będą się bardzo starali.  

Kategoria wiekowa 6+ 

 

CZY WOJNA JEST DLA DZIEWCZYN?   Literatura (2010)  

"Czy wojna jest dla dziewczyn?" to historia małej Elki, którą pewnego dnia 

zaskoczyła II wojna światowa i bardzo popsuła jej dzieciństwo. Piaskowe 

kulki zamieniły się w groźne bomby, tatę wezwały ważne sprawy i w ogóle 

nie chciały wypuścić, a mama-lekarka to już naprawdę prawie nie mogła 

wyjść z pracy. Elka uczy się uważać na słowa. Radzić sobie, nie beczeć. I 

dochowywać najprzeogromniejszych tajemnic! A przecież jest tylko małą 

dziewczynką i nie powinna dźwigać tak wielkich ciężarów. 

Książka otwiera serię wymyśloną przez Muzeum Powstania Warszawskiego, 

w ramach której polscy autorzy próbują opowiedzieć dzieciom, czym 

naprawdę była wojna.  

Kategoria wiekowa: 7+  
 

 

 

 

 

 

 

WARSZAWA. SPACERY Z CIUMKAMI  Skrzat (2009)  

"Warszawa. Spacery z Ciumkami" to kolejne spotkanie z sympatyczną 

rodziną Ciumków. Kasię, Grześka i ich rodziców znają czytelnicy z 

popularnych i nagradzanych książek "Co tam u Ciumków?", "Ciumkowe 

historie w tym jedna smutna" oraz "Wielka Wyprawa Ciumków". Do tej pory 

miejsce zamieszkania bohaterów trzymane było w ścisłej tajemnicy. Teraz 

przyszła pora, żeby wyjawić prawdę: Ciumkowie mieszkają w Warszawie, a 

ściśle mówiąc na przedmieściach Warszawy. 

     Jakiś czas temu Grzesiek Ciumko nieopatrznie przyznał się tacie, że nie 

wie, jaki pomnik stoi na placu Zamkowym. Tata — warszawiak z dziada 

pradziada, kiedy to usłyszał, najpierw zbladł, potem załamał ręce, a w końcu 

pozbierał się i powiedział: 

— Dosyć tego! Czas wreszcie poznać miasto, w którym mieszkacie! 

     W ten sposób zaczęła się seria jedenastu spacerów, na które Ciumkowie 

zapraszają czytelników tej książki. Można ją traktować jak bogato 

ilustrowany przewodnik, źródło informacji o historii i zabytkach Warszawy, 

zbiór gotowych pomysłów na ciekawe wycieczki po stolicy, ale również 

lekką i pełną humoru rodzinną lekturę, która pokazuje miasto widziane 

oczami dzieci. Bo w Warszawie ciekawa jest nie tylko Kolumna Zygmunta i 

pałac w Wilanowie, ale i to, co zrobił pewien niewychowany dorożkarski koń 

na samym środku Nowego Miasta. 

 

http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Ciumkowie_w_szkocka_krate
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Ciumkowie_w_szkocka_krate
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Czy_wojna_jest_dla_dziewczyn?
http://www.wyd-literatura.com.pl/pawel-beresewicz,olga-reszelska/czy-wojna-jest-dla-dziewczyn.html
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Warszawa_Spacery_z_Ciumkami
http://www.skrzat.com.pl/?str=katalog&str2=ksiazka&ID=0000000707
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WIELKA WYPRAWA CIUMKÓW  Skrzat (2009)  

To już kolejna książka o sympatycznej rodzinie Ciumków. Od czasu 

"Ciumkowych historii" minęły dwa lata i tyle samo przybyło naszym 

bohaterom. Nadeszła wreszcie ta magiczna chwila, kiedy Kaśka z Grześkiem 

są już wystarczająco duzi, a mama z tatą jeszcze wystarczająco młodzi, żeby 

wspólnie przeżyć PrawdziwąPrzygodę. 

Gdy po tych dwóch latach przerwy znowu ich spotykamy, Ciumkowie zajęci 

są planowaniem Wielkiej Wyprawy. Prawdę mówiąc planuje głównie tata, 

ale i pozostali członkowie rodziny nie siedzą z założonymi rękami. Kaśka 

pracuje nad formą, Grzesiek — Główny Zamartwiacz Wielkiej Wyprawy — 

pisze czarne scenariusze, mama zamyka mięso w słoikach, a wszyscy razem 

z tajemniczych powodów często mówią o skorpionach. 

     Kiedy wybije godzina "P", cała czwórka Ciumków wyruszy na spotkanie 

przygody. Co ich czeka? Odpowiedzi szukajcie na kartach tej książki 

Kategoria wiekowa: 6+ 
 

CZY PISARZOM BURCZY W BRZUCHU?    

Literatura (2009)  

     Ponieważ jestem autorem, dość często bywam na spotkaniach 

autorskich. Twoi rówieśnicy z przeróżnych stron Polski zadają mi wtedy 

pytania, a ja staram się na nie odpowiedzieć. Byłem już w Białymstoku, 

Dynowie, Jaworze, Bieniowie, Szymanowie, Barcinie, Bukownie i wielu, 

wielu innych miastach, miasteczkach i wioskach. Rozmawiałem z 

tysiącami dzieci, a to i tak tylko kropla w morzu wszystkich tych, z 

którymi chętnie bym pogadał. Może kiedyś, Szanowny Czytelniku, uda 

nam się spotkać osobiście. Na razie zapraszam na spotkanie autorskie na 

kartach tej niewielkiej książeczki. Padnie niejedno zaskakujące pytanie, a 

ja obiecuję, że zdradzę kilka tajemnic, których do tej pory pilnie strzegłem 

przed światem. 

Kategoria wiekowa: 7+ 

 

 

 

 

ŻEBY NÓŻKI CHCIAŁY IŚĆ - OPOWIASTKI WZMACNIAJĄCE    

Literatura (2009)  

     Ze szczytu góry świat wygląda inaczej. Piękniej. Przestronniej. 

Czyściej. Na szczycie góry człowiek inaczej się czuje. Lepiej. Zdrowiej. 

Szczęśliwiej. Na szczycie góry inaczej smakują kanapki. Pyszniej. Dłużej. 

Ciekawiej. Jest tylko jeden problem — góry są wysokie, strome i trudno 

na nie wejść. Na szczęście i na to znajdzie się rada. Szukajcie jej w tej 

książeczce. Przeczytajcie, ściągnijcie z półki plecaki, weźcie za jedną rękę 

mamę, za drugą tatę i dalej w góry! Może kiedyś spotkamy się na szlaku. 

Może na Babiej Górze, a może na Baraniej... 

 Kategoria wiekowa: 7+ 

http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Wielka_Wyprawa_Ciumkow
http://www.skrzat.com.pl/?str=katalog&str2=ksiazka&ID=0000000677
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Czy_pisarzom_burczy_w_brzuchu?
http://www.wyd-literatura.com.pl/pawel-beresewicz,iwona-cala/czy-pisarzom-burczy-w-brzuchu.html
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Zeby_nozki_chcialy_isc_opowiastki_wzmacniajace
http://www.wyd-literatura.com.pl/pawel-beresewicz,marcin-bruchnalski/zeby-nozki-chcialy-isc-opowiastki-wzmacniajace.html
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CIUMKOWE HISTORIE W TYM JEDNA SMUTNA (Wydanie II) 

 Skrzat (2009)  

     Od czasów "Co tam u Ciumków?" minęły dwa lata. Kaśka z Grześkiem 

przestali już miewać dziecinne przedszkolne kłopociki. Mają za to nowe 

poważne, dorosłe kłopoty. Ba, kłopociska nawet — szkolne i 

ogólnożyciowe! Dla mamy Ciumko i taty Ciumko takie duże dzieci to też 

zupełna nowość. Wszystkich więc czeka niejedno zaskoczenie. 

     Zapraszam na dwadzieścia nowych historii z życia rodziny Ciumków. Z 

góry uprzedzam, że jedna z nich będzie smutna. Cóż — nawet u Ciumków 

nie zawsze może być wesoło. 

Kategoria wiekowa: 6+ 
 

 

 

 

PAN MAMUTKO I ZWIERZĘTA  Skrzat (2008)  

 

     Nie ma na świecie drugiego człowieka, który miałby tak niezwykłe 

znajomości, jak pan Mamutko. Byk - specjalista od krowich mód, dzielna 

żyrafa z ruchu oporu, spragniony świątecznego ciepła karp... to tylko 

niektóre z barwnego korowodu zabawnych postaci żyjących na kartach tej 

książki. Jakie to szczęście, że pan Mamutko jest "wielkim miłośnikiem 

zwierząt i znawcą ich języków", inaczej nie wiadomo, jak skończyłaby się 

niejedna z jego niesamowitych przygód! Zwierzęta mają tu sporo do 

powiedzenia. Oj, mają! 

     Książeczka składa się z dziesięciu opowiadań i podejrzewam, że każde 

z nich mocno was zaskoczy.  

Kategoria wiekowa: 4+ 
 

 

 

 

 

CO TAM U CIUMKÓW? (Wydanie II)  Skrzat (2008)  

 Ciumkowie to wbrew pozorom nie żadne dziwaczne stwory. To po prostu 

mama, tata, Grzesiek i Kaśka. Mama kocha tatę, tata kocha mamę, tata i 

mama kochają Kaśkę i Grześka, Kaśka i Grzesiek kochają tatę i mamę, 

Grzesiek i Kaśka kochają się nawzajem (zwykle), a do tego dochodzi 

jeszcze Burek! Zdziwicie się, ile ciekawych rzeczy może się zdarzyć w 

kochającej rodzinie. Choćby coś takiego. 

Kategoria wiekowa: 6+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Ciumkowe_historie_w_tym_jedna_smutna_Wydanie_II
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Ciumkowe_historie_w_tym_jedna_smutna_Wydanie_II
http://www.skrzat.com.pl/?str=katalog&str2=ksiazka&ID=0000000617
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Pan_Mamutko_i_zwierzeta_Wydanie_II
http://www.skrzat.com.pl/?str=katalog&str2=ksiazka&ID=0000000607
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Co_tam_u_Ciumkow?_Wydanie_II
http://www.skrzat.com.pl/index.php?str=katalog&str2=ksiazka&ID=0000000593
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JAK ZAKOCHAŁEM KAŚKĘ KWIATEK   Skrzat (2005)  

     Kiedy Jacek Karaś dostrzega u siebie pierwsze objawy zakochania, jest 

na to przygotowany - prędzej czy później to się musiało stać. Ponieważ 

jego wybranka nie wygląda na razie na szczególnie zakochaną, Jacek 

postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i sam ją zakochać. Czy misternie 

ułożony plan zakochania Kaśki Kwiatek, inteligentnej dziewczyny z 

zasadami, powiedzie się? Zabawna opowieść, nie tylko o pierwszej 

szkolnej miłości... 

Kategoria wiekowa: 12+  

 

 

 

 

AKCJA RATUNKOWA   Skrzat (2005)  

     W ciemnym lesie, na pustyni, w głębi morza czy na łące znaleźć można 

opowieści dziwne, śmieszne, wzruszające. Włóż bajkowe okulary, a 

zobaczysz, jak ich wiele! Każda książka, którą poznasz, będzie twoim 

przyjacielem.  

Krótka, ale trzymająca w napięciu historia pewnej płoci.  

Kategoria wiekowa: 3+  

 

 

 

 

 

WIEŚCI DOMOWE   Skrzat (2005)  

 

Pierwsza z serii "Ciumkowych" książeczek. Udaje gazetę i jak prawdziwa 

gazeta podaje wiadomości z przeróżnych dziedzin życia. Posiada dział 

aktualności, dział sportowy, dział wywiadów, ogłoszeń i rozrywki. Można 

się z niej dowiedzieć, kto zwyciężył w I Mistrzostwach Świata w Szukaniu 

Biedronek oraz przeczytać wstrząsający reportaż pt. Jama. Na miłośników 

czereśni oraz matematyki czeka następujące zadanie. 

Kategoria wiekowa: 6+ 
  

 
 

 

http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Jak_zakochalem_Kaske_Kwiatek
http://www.skrzat.com.pl/index.php?str=katalog&str2=ksiazka&ID=0000000381
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Akcja%20ratunkowa
http://www.skrzat.com.pl/?str=katalog&str2=ksiazka&ID=0000000393
http://www.ciumkowie.ovh.org/Books.php?Title_Link=Wiesci_domowe
http://www.skrzat.com.pl/?str=katalog&str2=ksiazka&ID=0000000362

