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Przeczytaj koniecznie cz.1 

Seria książek "Pan Kuleczka" 

W.Widłak 

Krótkie, barwnie ilustrowane 

opowiadania dla dzieci w każdym 

wieku. Pana Kuleczkę chciałby znać 

każdy. Zapewnia bezpieczeństwo i 

dyskretnie towarzyszy zabawie. Jest 

tolerancyjny, ale uczy poszanowania 

reguł. Zawsze jednak można liczyć na 

jego wybaczający uśmiech. Pan 

Kuleczka to idealny dorosły. Jego 

podopiecznymi są kaczka Katastrofa, 

pies Pypeć i mucha Bzyk-Bzyk. Każde 

z nich, choć bardzo się różnią, ma 

swoje miejsce w sercu Pana Kuleczki, 

który umie sobie poradzić z 

rozbrykaną Katastrofą, wymyślić interesującą zabawę dla spokojnego Pypcia i 

przyciągnąć uwagę rozlatanej Bzyk-Bzyk. Bo w domu Pana Kuleczki nigdy nie 

jest nudno. A oto fragment zamykającego zbiorek opowiadania "Świat":  

 

"Przez resztę wieczoru udało im się zrobić dom. Nieduży, z pudełka od zapałek, 

ale zawsze. W środku siedział plastelinowy Pan 

Kuleczka i Pypeć, Katastrofa i Bzyk-Bzyk. Przykleili 

dom do globusa przezroczystą taśmą, a potem bawili 

się w podróże. Zamykali oczy i pokazywali jakieś 

miejsce na globusie, a Pan Kuleczka opowiadał im, że 

wylądowali wśród kangurów, pingwinów albo słoni. 

Wszyscy byli zadowoleni. Katastrofa też. Nawet nie 

narzekała, że na globusie nie widać chmur ani nie czuć 

zapachów. No bo na tym świecie stał już ich dom, a to 

w końcu było najważniejsze, prawda?" 
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……………………………………………………………………………….. 

 

Zuźka D. Zołzik pierwszakiem. Królowa ciastek. 

Życie Zuźki staje się bardzo urozmaicone - ma zostać profesjonalną pomocnicą 

pani Gruchy w szkolnej stołówce. Będzie pomagała w kuchni! I stała za ladą do 

wydawania posiłków! A nawet nosiła taką specjalną siateczkę na włosach! 

Może uda się jej również sprawić swojej klasie miłą niespodziankę? 

 

 

Zuźka D. Zołzik pierwszakiem. Szczerbatka. 

Zuźce rusza się mleczny ząb. I to wcale nie jest 

fajne. Martwi się, że będzie wyglądała jak 

bezzębny wujek Lucjan. I niepokoją ją 

poczynania Zębowej Wróżki. Kim tak naprawdę 

jest ta kobieta? I co robi z tymi wszystkimi 

używanymi zębami? Sprawa jest mocno 

podejrzana… 

 

 

 

 

Zuźka D. Zołzik pierwszakiem. Szachrajka. 

Zuźka wie, że nie wolno oszukiwać, ściągać i 

szachrować. Ale czy to dotyczy również 

przepisania czyjejś pracy domowej? To chyba nie 

jest nieuczciwe? Bo przecież praca domowa to 

nie test ani dyktando. A co robić, gdy przyjaciel 

podpowiada ci, chociaż wcale go o to nie 

prosisz? Hm. Może to wszystko jest bardziej 

skomplikowane, niż się Zuźce wydaje. Czy to 

możliwe, że jest szachrajką i nawet o tym nie 

wie?  
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Zuźka D. Zołzik pierwszakiem. Narodziny gwiazdy. 

Zbliża się termin turnieju piłki nożnej dla pierwszaków. 

Tylko że jest pewien kłopot. Zuźka uszkodziła sobie palec 

u nogi i nie może kopać piłki. No i co teraz? Na pewno za 

nic w świecie nie chce zostać czirliderką. Ale zaraz! Może 

przecież wystąpić w pokazie pomiędzy meczami. Wtedy 

spojrzenia wszystkich będą zwrócone na nią. Zostanie 

gwiazdą! Hura! Zuzia w świetle reflektorów! To się musi 

udać, prawda? 

 

………………………………………………………………………………….... 

Kroniki Archeo. Skarb Atlantów.    A. Stelmaszyk 

 

Tajemnica! Antyczne skarby! Sensacja!  

 

Słońce, złoty piasek i szmaragdowe morze… Ach! 

Wakacje w Grecji są cudowne! Zaraz, zaraz, a skąd 

wzięła się tutaj starożytna gemma? Kim jest profesor 

Flemming? I dlaczego Mojra Roditi depcze 

bohaterom po piętach? 

Rodzeństwo Ostrowskich po raz kolejny wyrusza na 

poszukiwania skarbów. Nie zabraknie oczywiście 

Gardnerów i panny Ofelii. Pojawi się też ktoś 

niespodziewany, ktoś, kto potrafi przetłumaczyć słowa Spyrosa Dimitriosa, i 

tym samym porusza lawinę zdarzeń: 

[…] pamięta starą opowieść przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Mówi, że 

przed tysiącami lat mieszkańcy Santorini ukryli na Krecie pewien skarb. 

Podobno był to […] posąg Posejdona ze świątyni na Atlantydzie… 

 

Skarb Atlantów to kolejny tom przygodowej serii Kroniki Archeo. Wartka 
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akcja, legendy, które okazują się prawdą, przyjaciele, na których zawsze można 

liczyć i mnóstwo humoru – oto książka, na którą czekaliście! 

……………………………………………………………………………………. 

Magiczne drzewo. Czerwone Krzesło   

A. Maleszka  

Burza powaliła olbrzymi stary dąb. Było to 

Magiczne Drzewo. Ludzie zrobili z niego setki 

przedmiotów, a każdy zachował cząstkę magicznej 

siły. Wśród nich było czerwone krzesło.   

Niesamowite przygody, niebezpieczeństwa, humor i 

magia. Autobus, który zwariował, most ze światła i 

wielka fala tsunami. Latający dom, olbrzymi lew i 

sto wyczarowanych psów! Fantastyczna opowieść o 

trójce dzieci, które znalazły krzesło spełniające 

życzenia.  

Te dobre i te złe... 

 

 

 

 

Magiczne drzewo. Tajemnica mostu.   

A. Maleszka  

 

 

Kuki, Wiki i Melania muszą odnaleźć Most Zapomnienia. Czeka na nich 

gigantyczny pająk, podziemna rzeka i groźna Greta o trojgu oczach. A oni 

muszą ocalić Filipa, któremu magia kazała zakochać się w niewłaściwej 

dziewczynie...  

Na szczęście po ich stronie stoi najlepszy robot świata, pies geniusz i cudowna 

kotka Latte! 
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Magiczne drzewo. Olbrzym.  

A. Maleszka  

Kuki zostaje obdarzony nadludzką siłą, by 

pokonać olbrzyma o siedmiu wcieleniach. 

Wędrują z nim mądra Gabi, gracz komputerowy 

Blubek i gadający pies. Walczą ze 

zwierzomaszynami, stalowym ptakiem i 

pożeraczem światła. W dalekiej Azji szukają 

tajemniczego domu pilnowanego przez złotego 

tygrysa. Powieść w tempie gry komputerowej, 

pełna przygód i humoru. Nie można się od niej 

oderwać! Opowieści Magicznego Drzewa są 

podstawą znanego na świecie cyklu filmowego, 

nagrodzonego Emmy - telewizyjnym Oscarem - 

za wyobraźnię, mądrość i humor.  

……………………………………………………………………………………. 

 

Co tam u Ciumków?  

 P. Beręsewicz 

Na ulicy Cichej mieszkają Ciumkowie. Jeżeli jakiś 

przechodzień przypadkiem zajrzałby przez okno 

do Ciumkowego domu, nie zobaczyłby pewnie nic 

niezwykłego. Chyba, że... Polecamy tę pełną 

szalonych pomysłów opowieść nie tylko dzieciom. 

 

 

………………………………………………………………………………….... 
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Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek? 

P. Beręsewicz 

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…  

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Dziennik Cwaniaczka. Przykra prawda  

J. Kinney 

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. 
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Dziennik Cwaniaczka. Ubaw po pachy.  

J. Kinney  

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... 

 

 

Dziennik Cwaniaczka. Szczyt wszystkiego. 

J. Kinney 

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"... 

……………………………………………………………………………………. 


