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Oskar i pani Róża 

http://ebook.empik.com/fragment/127784/delivery/online/hash/f32197


Autor: Schmitt Eric-Emmanuel 

Książka Erica-Emmanuela Schmitta „Oskar i pani Róża"  

to piękna i ciepła opowieść niosąca nadzieję i wiarę. 

 

Głównym bohaterem jest dziesięcioletni Oskar, u którego zdiagnozowano białaczkę. Chłopiec ma 

przed sobą jedynie dwanaście dni życia... Gdy lekarze bezradnie rozkładają ręce, a rodzice nie 

potrafią nawiązać z chłopcem kontaktu ani oswoić się z myślą o jego nieuniknionym odejściu, zjawia 

się tajemnicza ciocia Róża. Jej niezwykły pomysł umożliwi Oskarowi i jego rodzicom pogodzenie się  

ze śmiercią. 

 

„Oskar i pani Róża” to opowieść o śmierci. Tej najtrudniejszej, niewytłumaczalnej i najbardziej 

smutnej, bo dotyczącej małego dziecka. Książkę uzupełnia niezwykły prezent. Zawiera ona niezwykle 

osobistą przedmowę w formie listu napisaną specjalnie do polskich czytelników. Autor zdradza w 

nim, co skłoniło go do opowiedzenia niezwykłej historii Oskara i jak zmieniła ona jego życie. 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=schmitt+eric-emmanuel


 

Samotność bogów 

Autor: Terakowska Dorota 

Piękna, nowoczesna baśń rozgrywająca się w czasach średniowiecza i współczesności. Rzecz 

dzieje się w świecie budowanym z motywów mitologii słowiańskiej i tradycji 

chrześcijańskiej, elementów rzeczywistości baśniowej i wizji historiograficznej, w którym 

nowy bóg zajmuje miejsce starych i okrutnych bóstw plemiennych. 

Przesłaniem autorki jest uświadomienie, nie tylko młodemu odbiorcy, konieczności 

wzajemnej tolerancji między ludźmi żyjącymi w różnych światach, tradycjach i kulturach. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=terakowska+dorota


 

Stowarzyszenie umarłych poetów 

Autor: Kleinbaum Nancy 

Rozpoczyna się rok szkolny w Akademii Weltona, elitarnej szkole średniej o wielkich 

osiągnięciach i...nader surowej dyscyplinie. W miejsce odchodzącego na emeryturę 

nauczyciela języka angielskiego, przychodzi nowy, John Keating. Czterem zasadom 

Akademii, którymi są: tradycja, honor, dyscyplina i doskonałość przeciwstawia inny sposób 

kształcenia i wychowania młodych ludzi.  

 

Co zwycięży: rygorystycznie przestrzegana tradycja czy prawo do marzeń, wolności  

i młodzieńczego buntu? 

 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kleinbaum+nancy


 

Cukiernia pod pierożkiem z wiśniami 

Autor: Compton Clark 

Wzruszająca i pełna ciepła opowieść o zaufaniu, odpowiedzialności i przyjaźni. 

 

Tata niespełna jedenastoletniej Ani i sześcioletniej Kici wyjeżdża służbowo na pół roku  

do Australii. Dziewczynki muszą zamieszkać u ciotecznej babci, w Londynie.  

Nigdy wcześniej na tak długo nie rozstały się z tatą.  

Nigdy tak długo nie przebywały w nieznanym sobie domu. 

 

Czy znajdą z babcią wspólny język? 

Jak zniosą tęsknotę za tatą? 

Co je czeka w obcym miejscu? 

 

Na szczęście obawy dziewczynek okazują się nieuzasadnione. Czas spędzony u babci Zofii, 

prowadzącej tytułową cukiernię, pozostanie na zawsze w ich pamięci. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=compton+clark


 

Jeżycjada. Tom 20. Wnuczka do orzechów 

Autor: Musierowicz Małgorzata 

Małgorzaty Musierowicz z pewnością nikomu przedstawiać nie trzeba. Jedna z najbardziej 

lubianych i rozpoznawalnych autorek młodzieżowych i dziecięcych w Polsce, laureatka wielu 

cennych nagród, odznaczona Kawalerem Orderu Uśmiechu. To na jej niezapomnianych 

książkach wychowały się niezliczone rzesze czytelników. Bo kto nie zna choćby słynnej 

Jeżycjady? 

Każdy z nas ma swoje ulubione tomy tego ponadczasowego cyklu. Małgorzata Musierowicz 

pisze w niepowtarzalnym stylu i choć tematyka jej książek dotyczy najczęściej codziennego 

życia, to jednak potrafi ona nadać im ten szczególny urok i klimat. Nie mówiąc już 

oczywiście o niezliczonych pokładach humoru, z którego słyną jej książki. A gdzie spotkamy 

tak charakterystycznych, nietuzinkowych bohaterów?  

Wiadomo, w powieściach Małgorzaty Musierowicz! 

Tymczasem na horyzoncie widać kolejny tom kultowej już Jeżycjady, „Wnuczka do 

orzechów”. Już sam tytuł zwiastuje, że jak zwykle będzie bardzo interesująco i mega 

zabawnie. I nie obejdzie się bez wszechobecnych perypetii. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=musierowicz+ma%C5%82gorzata


 

Sezon na zielone kasztany 

Autor: Kosmowska Barbara 

Książka nagrodzona w III Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren zorganizowanym 

przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. 

 

Jak długą smycz można upleść z miłości? Czy warto być fizią kartoflanką? I czemu tak wiele 

zależy od jednej czekoladowej krówki? 

 

W „Sezonie na zielone kasztany” aż iskrzy od ważnych pytań, napięć i zdumień. Iga, Kaśka, 

Paweł, Lenka i pozostali dopiero odkrywają swój świat, który nie zawsze jest kolorowy...  

Na szczęście w porze dojrzewania kasztanów, gdy zawodzi przyjaźń, gdy budzi się pierwsza 

miłość, a samotność aż boli, można znaleźć w sobie dość siły, by walczyć o własną rację.  

A także dość odwagi, żeby przyznać ją innym… 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kosmowska+barbara


 

Władca Lewawu 

Autor: Terakowska Dorota 

Krótka baśń, wprowadzająca młodego czytelnika w przygodowy sposób w ideę totalitarnej 

władzy. Tytułowy Lewaw to odwrócony Wawel, gdyż akcja opowieści toczy się w Krakowie 

zniewolonym przez absolutnego, choć niewidocznego tyrana, którego pokona dopiero 

trzynastoletni Bartek z Krakowa. 

 

 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=terakowska+dorota


 

Świat Zofii 

Autor: Gaarder Jostein 

 

Tej pozycji nie trzeba nikomu przedstawiać. "Świat Zofii" to książka kultowa w wielu 

krajach, m.in. w Skandynawii, Niemczech, Japonii itd. Czytają ją zarówno dzieci, jak i ich 

rodzice. Jest to pasjonująca powieść o piętnastoletniej dziewczynce. Zofia (bo tak ma na imię 

bohaterka) w tajemniczych okolicznościach odkrywa historię europejskiej filozofii. Książka 

integruje literaturę piękną z najprostszym z możliwych przekazem filozofii dla niefilozofów. 

Poprzez tę prostą i głęboką zarazem lekturę odkrywamy na nowo dawno jeż zapomniany albo 

nigdy nie poznany świat. Dzięki mistrzowskiemu przewodnictwu norweskiego nauczyciela 

filozofii, podążając śladami Platona, Sokratesa i Heideggera docieramy do SIEBIE 

SAMYCH, otwierając się na niewyczerpane zasoby własnej mądrości i wrażliwości. 

Zainteresowanie tą filozoficzną powieścią nie maleje. Na świecie sprzedano już ponad 20 

milionów egzemplarzy (w samych Niemczech sprzedano jej ponad 2,5 miliona egzemplarzy, 

w Polsce jej nakład przekroczył już 200 000 egzemplarzy!) Książki Josteina Gaardera dostały 

w maju 1997 roku nagrodę Dużego Donga Fundacji Świat Dziecka. 

Jak to się stało, że powieść, którą norweski nauczyciel filozofii napisał dla swoich dzieci, 

stała się w ciągu roku bestsellerem, wydawanym w wielu krajach wszystkich kontynentów, 

zaś w ciągu miesiąca - książką czytaną przez młodzież i dorosłych w całej Polsce?  

Czy zdecydowała o tym tylko pasjonująca fabuła, pełna tajemnic i niespodzianek? 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=gaarder+jostein


 

Mikołajek. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego 

Autor: Opracowanie zbiorowe 

Kolejny tom serii dla najmłodszych! 

 

Na boisku podczas meczu, na tropie Indian czy w czasie zabawy w rycerzy – kumple nigdy 

nie zawiodą. Z nimi zawsze będzie kupa śmiechu, mnóstwo przygód, a czasem też trochę 

kłótni. Ale na szczęście Mikołajek i jego kumple są jak prawdziwi muszkieterowie:  

jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=opracowanie+zbiorowe


 

Mikołajek. Opiekuję się zwierzakami 

Autor: Opracowanie zbiorowe 

Nowa seria książek dla najmłodszych. 

 

Mikołajek uwielbia zwierzęta. Kotki, żaby, a nawet… dinozaury. Razem z kumplami chętnie 

się nimi opiekuje, szuka im domu i wymyśla zabawy. W końcu nie od dziś wiadomo,  

że zwierzaki to najlepsi przyjaciele dzieci! 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=opracowanie+zbiorowe


 

Pierwsze przygody Mikołajka 

Autor: Goscinny Rene, Sempre Jean-Jacques 

Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, Ananiasz... To imiona 

najpopularniejszych łobuziaków w historii literatury dziecięcej. Ich przygody bawią polskich 

czytelników już od ponad 50 lat! I ciągle zdobywają nowych fanów w różnym wieku, 

zachwycając kolejne pokolenia. 

Przez lata książki ukazywały się w niezmienionej szacie graficznej – ten charakterystyczny 

kwadratowy format rozpoznawał każdy miłośnik serii. Teraz po raz pierwszy komplet pięciu 

klasycznych tomów serii w jednej książce: „Mikołajek”, „Rekreacje Mikołajka”, „Wakacje 

Mikołajka”, „Mikołajek i inne chłopaki, „Mikołajek ma kłopoty”. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=goscinny+rene
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=sempre+jean-jacques


 

Labirynt Lukrecji 

Agnieszka Chylińska 

"Labirynt Lukrecji", czyli tajemniczy labirynt i dziewczynka, która postanowiła przestać 

mówić. Pięknie ilustrowana baśniowa opowieść o Lukrecji i jej rodzicach mieszkających w 

starej kamienicy. O jesiennej szarudze i wiosennym ociepleniu, o wyczekiwanych  

z niecierpliwością zagadkowych kopertach i tęsknocie za szczęściem. 

 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/76787/agnieszka-chylinska
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/237000/237257/332713-352x500.jpg


 

Babcia na jabłoni 

Mira Lobe, Mirosław Pokora 

Powieść "Babcia na jabłoni" znakomitej austriackiej autorki, Miry Lobe, której talent pisarski 

porównywany jest z twórczością Astrid Lindgren. Książka ta opowiada o chłopcu, który 

bardzo chciał mieć babcię, więc ją wymyślił. Bo babcia to najlepszy sposób na wszelkie 

smutki i kłopoty. Babcia ta mieszka na drzewie, poluje na tygrysy, ujeżdża dzikie konie.  

Jest troszkę zwariowana, ale za to bardzo mądra i dowcipna. Chłopiec spędza z nią cały 

wolny czas, dopóki do sąsiedniego domu nie wprowadza się samotna staruszka... 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/30728/mira-lobe
http://lubimyczytac.pl/autor/82600/miroslaw-pokora
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/49000/49092/352x500.jpg


 

Babcia Rabuś 

David Walliams 

“Babcia Rabuś” jest fenomenem brytyjskiej literatury dziecięcej. Została przetłumaczona  

na 27 języków, a na liście bestsellerów zajmowała pierwsze miejsce dłużej niż jeden z tomów 

cyklu o Harrym Potterze. 

 

 

To przepiękna i mądra, choć utrzymana w żartobliwym stylu, opowieść o Babci i wnuczku. 

Skazani na siebie w piątkowe wieczory, spędzają je na grze w scrabble i degustowaniu zupy 

kapuścianej. Dla chłopca to udręka, Babcia jest dla niego jedynie nudną staruszką, która 

roztacza dookoła zapach kapusty. Sytuacja zupełnie się zmienia, gdy wnuczek odkrywa w 

puszce po ciasteczkach kamienie szlachetne. Rozpoczyna się niezwykła przygoda, która dla 

Babci okazuje się ostatnią.  

 

 

"Babcia Rabuś" porusza problem kontaktów międzypokoleniowych, uczy patrzenia na ludzi  

i odkrywania tego, co w nich najlepsze. Pokazuje, że nie należy odrzucać innych ze względu 

na wiek. Starsze osoby mają wiele do zaoferowania - całe swoje doświadczenie życiowe, 

dystans do rzeczywistości, radzenie sobie w różnych okolicznościach.  

 

A przede wszystkim Babcie i Dziadkowie potrafią zrobić szalone rzeczy dla swoich 

wnucząt… z miłości. Czego przykładem jest Babcia - Rabuś, bez której Ben nigdy nie 

dowiedziałby się, dlaczego Elżbieta II przechadza się po Tower w koszuli nocnej i koronie. 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/91373/david-walliams
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/194000/194376/188390-352x500.jpg


 

Buba 

Barbara Kosmowska 

Kiedy ma się rodziców, dziadka, ukochaną parę dżinsów, martensy i własny pokój – życie wydaje się 

całkiem znośne i Buba o tym wie. Ale Buba to gracz, który walczy o najwyższą stawkę, jaką jest 

rodzinne szczęście. Bo Bubie do szczęścia potrzebne jest zawsze szczęście innych. Taka już jest.  

Powieść Barbary Kosmowskiej tętni ciepłem i życiem. Jej główna bohaterka jest postacią bardzo 

pozytywną, niestety – mnóstwo poważnych problemów spada na jej nastoletnią głowę. Z opresji 

zawsze wychodzi z twarzą i więcej – swoim optymizmem rozwesela także twarze (i serca!) innych. 

http://lubimyczytac.pl/autor/6368/barbara-kosmowska
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/142000/142473/352x500.jpg


 

Buba. Sezon ogórkowy 

Barbara Kosmowska 

„Mijał tydzień, odkąd drogi Buby i Miłosza całkiem się rozeszły. Wprawdzie kilka razy próbowała jakoś 

się zbliżyć do Miłoszowej ścieżki. Ale od dnia, gdy zobaczyła go z tą nową, z architektury, taką 

szczupłą i w fikuśnym berecie, od tego momentu martensy Buby przestały biegać ich dawną,  

wspólną ścieżką”.  

 

Drugi tom opowieści o sympatycznej nastolatce, Bubie, mistrzyni brydżowej, której życie nie skąpi 

trudnych rozdań. Barbara Kosmowska po mistrzowsku wnika w świat nastolatków, opisuje go bez 

fałszywych barw, jest tam więc miejsce na spleen i zniechęcenie rzeczywistością, humorystyczne 

zdarzenia w szkole i chwiejną równowagę domowego ogniska. Buba, dzięki wrodzonemu 

optymizmowi i przyjaciołom (starym – znanym z Buby, pierwszego tomu powieściowego, i nowo 

poznanym) daje sobie doskonale radę z całym tym bałaganem  

i jeszcze ma energię do pomagania innym! 

http://lubimyczytac.pl/autor/6368/barbara-kosmowska
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/179000/179175/145548-352x500.jpg


 

Był sobie pies 

W. Bruce Cameron  

 

Książka, która doczekała się ekranizacji – przedstawia losy najbardziej wyszczekanego bohatera 

wszech czasów. 

 

Oto pełna głębokich uczuć i zdumiewająca opowieść o oddanym psie, który życiową misją czyni 

wpajanie swoim właścicielom znaczenia miłości i pogody ducha. To powołanie wypełnia  

na przestrzeni... kilku żyć. 

Bailey jest zszokowany – po krótkim i smętnym życiu, jakiego doświadczył w postaci bezpańskiego 

kundla odradza się w ciele niesfornego szczeniaka. Kiedy trafia pod opiekę ośmiolatka Ethana, który 

kocha go całym sercem, odkrywa nowe oblicze – dobrego, poczciwego psiaka. Jednak życie  

u uwielbianej rodziny to nie koniec przygód Baileya. Ponownie odradza się w postaci kolejnego psa! 

Był sobie pies to pokrzepiająca i pomysłowa historia. Doprowadza czytelnika do skrajnych emocji – 

jest jednocześnie uroczo zabawna i dotkliwie przejmująca. 

Ta książka w piękny sposób pokazuje, że miłość nie zna granic oraz że nasi najbliżsi zawsze są przy 

nas. Najważniejsze przesłanie powieści głosi, że każda istota na ziemi urodziła się z misją. 

WSZYSTKIE PSY IDĄ DO NIEBA... CHYBA ŻE MAJĄ NIEDOKOŃCZONE SPRAWY NA ZIEMI 

_____ 

To napisana z ikrą, przejmująca powieść, która oczaruje nie tylko fanów zwierząt domowych. – 

Booklist 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/12261/w-bruce-cameron
http://lubimyczytac.pl/patronaty
http://lubimyczytac.pl/patronaty
http://s.lubimyczytac.pl/upload/books/4054000/4054030/532225-352x500.jpg


 

Feblik 

Autor: Musierowicz Małgorzata 

 

"Feblik" to już 21. tom cieszącej się niesłabnącą popularnością poznańskiej sagi.  

Poznaj Jeżycjadę i przygody rodziny Borejków! 

Najnowsza książka Małgorzaty Musierowicz to kontynuacja bestsellerowej "Wnuczki  

do orzechów". Akcja powieści rozgrywa się w tym samym czasie, a dotyczy przełomu  

w życiu Ignacego Grzegorza. 

Jak zawsze czytelnicy mogą liczyć na zaskakujące wydarzenia, wspaniały humor  

oraz mnóstwo pozytywnej energii i ciepła. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=musierowicz+ma%C5%82gorzata


 

Hebanowe serce 

Autor: Piątkowska Renata 

Omenka kocha siedzieć w cieniu ogromnego mangowca i uczyć się z innymi dziećmi literek albo pić 
gęstą, słodką herbatę i słuchać opowieści starszyzny. Niestety wioskę Omenki atakują oddziały 

żołnierzy – kto może, ucieka przed nimi, rodzina chłopczyka także. Uciążliwa jest to podróż,  
w piekących promieniach słońca, w ciasnocie, za ostatnie oszczędności. 

 
Czy ich łódź dopłynie do bezpiecznej przystani? Czy hebanowy Orion, którego Omenka ściska  

w swojej małej rączce, ochroni rodzinę chłopczyka? 
 

Przejmująca opowieść o podróży małego afrykańskiego uchodźcy – Omenki. 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=pi%C4%85tkowska+renata


 

Która to Malala? 

Autor: Piątkowska Renata 

Roześmiana, skora do zabawy i śpiewania hitów Justina Biebera – właśnie taką Malalę poznajemy. 
Jedyne, co wyróżnia dziewczynę spośród przyjaciółek, to to, że nie zasłania twarzy chustą. Ale czy to 

wystarczający powód, by strzelić nastolatce w twarz? Szybko okazuje się, że Malala to nie zwykła 
nastolatka, a blogerka, która – opisując sytuację dziewcząt w pakistańskim szkolnictwie – naraziła się 

talibom. 

Wzruszająca opowieść o sile, która drzemie w każdym z nas, o tym, że warto walczyć  

i pomagać słabszym. Malala udowodniła, że wystarczy jeden odważny człowiek,  

by zainspirować całe rzesze. 

„Spotykając się z dziećmi podczas różnych okazji, pytam, które z ich praw jest dla nich 

najważniejsze. Polskie dzieci wskazują prawo do wyrażania swojego zdania. Właśnie to 

prawo ważne jest też dla Malali Yousafzai, pakistańskiej dziewczyny, która nie tylko  

z odwagą z niego korzysta, ale także śmiało mówi o kolejnym fundamentalnym prawie: 

prawie do nauki. 

W wielu krajach możliwość chodzenia do szkoły jest traktowana jako przykra konieczność. 

Dla Malali i jej koleżanek nauka była upragnioną, jedyną szansą na lepszą przyszłość”. 

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=pi%C4%85tkowska+renata


 

Człowiek jaki jest każdy widzi 

Autor: Matuszak Marzena 

Dowcipna i zaskakująca opowieść o człowieku widzianym oczami zwierząt. 

 

W wysokich górach, w miejscu, do którego nigdy nie dotarł żaden człowiek, swój hotel 

prowadzi rodzina Yetich. Zwierzęta z całego świata przyjeżdżają tam, by odpocząć.  

A córeczka gospodarzy, mała panna Yeti, lubi prosić gości, by opowiedzieli jej o człowieku. 

Jaki jest? Jak wygląda? Co robi? Szybko okazuje się, że każde zwierzę opisuje tę dziwną 

istotę zupełnie inaczej… 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=matuszak+marzena


 

Kamienie na szaniec 

Autor: Kamiński Aleksander 

Opowieść o Bohaterach Szarych Szeregów - Rudym, Alku, Zośce, zilustrowana ponad 

osiemdziesięcioma zdjęciami ze wszystkich epok . Ich życia - od gniazda rodzinnego, poprzez czas 

harcerstwa, miłości, walki, po dni ostatnie! 

Po raz pierwszy pełny tekst, bez skreśleń cenzury PRL. 

Wydanie wzbogacone zdjęciami młodzieży z drużyn i szkół noszących imiona Janka Bytnara 

- Rudego, Alka Dawidowskiego, Tadeusza Zawadzkiego - Zośki, Aleksandra Kamińskiego – 

Kamyka. 

 

http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=kami%C5%84ski+aleksander

