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Robots of the Future
Author and illustrator: Artur Gulewicz

In the near future there are plenty of robots that help people with their everyday activities – they walk dogs, make breakfast, do the washing, 
clean the flat, play musical instruments, prune gardens, teach basketball and fix cars. One day, as a result of a lightning strike, all the robot parts 
get scattered around a factory. Can you put the matching parts together? There’s Dogomat, Dustshooer, Sprinkleplant, and other machines… 

Thanks to each illustration being divided into three parts, you can make your own versions of robots of the future and have lots of fun as you do it!



rights sold: Germany, Croatia, Ukraine rights sold: Croatia

Paddy’s First Words Paddy’s Holiday

Paddy introduces children to the world of speech!

Across the pages of this little book, you will f ind your favourite  
character doing activities that will put a smile on every child’s face.  
All this is combined with sounds that are important for early speech  
development: vowels, simple syllables and onomatopoeia.

Come and join the fun! Look at the pictures, touch them, and read the 
sounds written on them. Together with your child, repeat the gestures 
made by Paddy (you can help your little one by steering his hand). Speak 
clearly and add emotion to what you say – this attracts your child’s  
attention and encourages him to mimic you.

You will find plenty more examples of onomatopoeia (which are an  
important part of speech development) in our book called Paddy 
Learns to Speak.   

Across the pages of this little book, you will find your favourite charac-
ter in everyday situations. Each one of them is a chance to familiarise  
yourselves with the most basic nouns and verbs. Use the book according 
to your child’s needs and her development stage. You can have the child 
in your lap, or you can put her on her belly and place the book in front 
of her, or even look at the book when you’re both lying on the floor. It’s 
important that you point to objects in the illustrations, repeat the words 
used (do so in everyday life as well), speak clearly and add emotion to 
what you say.

You will find more words from a child’s basic dictionary in our book called 
Paddy’s First Words.

Paddy. Having Fun with Gestures and Sounds
Author: Marta Galewska-Kustra
Illustrator: Joanna Kłos

Paddy Series
Author: Marta Galewska-Kustra
Illustrator: Joanna Kłos

What’s Paddy Doing?
Author: Marta Galewska-Kustra
Illustrator: Joanna Kłos

ages 0-2
board book
135 x 135 mm
28 pages

ages 2-6
board book
205 x 250 mm
40 pages
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rights sold: Germany, Croatia, Ukraine

Paddy Learns to Speak Paddy’s Speaking Exercises

More than 400,000 copies sold in Poland!

rights sold: Croatia



What can you do when tricks just aren’t working? Why would you need a centipede to win a forest contest? Can you get poisoned by seriousness as you 
make a good mood potion? You will find all this and so much more in the book about Trick and Jape, the joyful pixies. 

Wojciech Widłak and Elżbieta Wasiuczyńska are the fantastic creative duo behind the book. By using words and illustration, they talk about forest 
pixies, about friendship and about the fact that laughter is the best remedy for everything.

Trick and Jape. The Eventful Life  
of Pixies
Author: Wojciech Widłak
Illustrator: Elżbieta Wasiuczyńska

ages 6-10
hardcover  
205 x 260 mm
40 pages

i

Figiel i Psikus-sklad 32str -druk.indd   7 03.12.2018   11:03:41

Psikus nie wiadomo dlaczego nagle się zaczerwienił. Zanim zdążył 
otworzyć usta, Figiel dokończył:

– Dlatego odgadłem od razu, kto kryje się pod pseudonimem „Kilchoch 
Psuski”! Mogłeś stworzyć trudniejszą zagadkę, przyjacielu!

Psikus spuścił wzrok.
– A wiersz…? – wyszeptał.
Figiel wstał, podszedł do przyjaciela i spojrzał mu w oczy.
– Szczerze? – zapytał. – No cóż…, myślę…, że… to… bardzo piękny 

wiersz! Szczególnie poruszył mnie poetycki opis stonogi. Choć oczywiście 
zupełnie nie znam się na poezji.

Ale rozpromieniony Psikus tych ostatnich słów już nie usłyszał.  
Jak młody chochlik skakał z radości naokoło stolika z herbatą.

Figiel i Psikus-sklad 32str -druk.indd   20 03.12.2018   11:04:02
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Kiedy nie potrafię czegoś zrobić, 
potrzebuję pomocy. ja też chętnie 
pomagam — czuję się wtedy silny 
i potrzebny. czasem pani wyznacza 
jedną osobę do rozdawania różnych 
rzeczy lub do pomocy przy 
sprzątaniu. Ta osoba to dyżurny. 

Guciu, czy czujesz się jak bohater,  
gdy komuś pomagasz?

Felus i Gucio 2_sklad.indd   26-27

2019-01-22   09:43:10

Felix and Gustav Know How to Behave
Author: Katarzyna Kozłowska 
Illustrator: Marianna Schoett 

Felix now goes to nursery. The time has come for him to learn the rules of polite behaviour. He 
will find out that he needs to behave in a particular way in different situations, both at home 
and at nursery. Thanks to learning the nursery-goer’s code of conduct, he will know how to eat 
properly at the table, when to use the three magic phrases (“please”, “sorry” and “thank you”), 
and how to behave at the theatre.

More about Felix:

ages 3-6
board book
205 x 250 mm
40 pages
May 2019
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Tosia jest zła! 
Ciocia wcale nie zwraca 

na nią uwagi.

tosia czeka na braciszka-blok205x250_40str-drukr.indd   30-31 20.12.2018   15:57:42

Tosię rozpiera radoś
ć. 

Brat zawsze śmieje się z  jej żartów.

tosia czeka na braciszka-blok205x250_40str-drukr.indd   36-37

20.12.2018   15:57:49

Tilly Is Waiting for Her  
Little Brother
Author: Natalia Minge
Illustrator: Anna Łazowska

Tilly is going to have a little brother! She’s excited, but at the same time she’s  
a bit worried, because she doesn’t quite understand what’s happening. She can 
see her mum’s belly getting bigger and helps get all the necessary things ready. 
At the same time she’s wondering how her little brother is going to change her life. Will she have to share her toys with him? Will her 
parents still find time for her?

This book will help your child cope with a new situation and help you understand what your child might be worried about. Cheerful 
illustrations and the topics discussed in the book encourage conversations about your family getting bigger.

Wreszcie urodził się braciszek. 

Tosia jest zdziwiona. 
Jaki on mały!

tosia czeka na braciszka-blok205x250_40str-drukr.indd   20-21

20.12.2018   15:57:32

Tosia już wie,  
czego potrzebuje brat. 

Jest z  siebie bardzo 

dumna.

tosia czeka na braciszka-blok205x250_40str-drukr.indd   28-29

20.12.2018   15:57:40
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Goryle  
najpewniej czują się na ziemi. 

Budzą się o świcie i rozpoczynają 
poszukiwanie pysznego 

śniadania. Gdy są już najedzone, 
ucinają sobie drzemkę. Później 

znów się budzą, jedzą obiad 
i zapadają w drzemkę…

Dżelady  
w ciągu dnia hasają  

po górskich afrykańskich  
łąkach. Nocą wracają  
do swoich sypialni na 

skalnych półkach.

  
Niektóre gatunki,  

takie jak gereza, duk, 
wełniak szary, wyjec, 

zamieszkują wysokie  
partie drzew.

Gereza abisyńska  
to mistrzyni skoku 

w dal. Piętnaście metrów 
z gałęzi na gałąź to dla 

niej żaden problem!

Kapucynki  
na ziemię schodzą   
w poszukiwaniu 

jedzenia i wody. Resztę 
czasu spędzają wysoko 

wśród konarów 
drzew.

My, gibony,  
sztukę życia na wysokości  

opanowałyśmy do perfekcji.  
Biegamy na dwóch nogach,  

skaczemy po gałęziach i wisimy  
na nich jak prawdziwi 

cyrkowcy.

...czy 
 nisko?

wysoko...

m
an

dr
yl

goryl

duk 
wspaniały

kapucynka 
czarnobiała

dżelady 
      brunatne

wyjec 
rudy

gibon 
hulok

gibon 
białoręki

wełniak  szary

gereza 
abisyńska

saki białolica

wyjec 
czarny

czepiak  
ciemny

DOTYK 
 

Węch

ZMYSŁY

Oto trzy 
mądre małpki: 

Kikazaru zakrywa uszy i nie słyszy  
nic złego, Iwazaru zakrywa pyszczek, 

więc nie może powiedzieć niczego złego,  
a mała Mizaru z zakrytymi oczami 

niczego złego nie widzi.

     Trzy mądre małpki to przedstawienie starego japońskiego przysłowia, które uczy nas,  

Małpy to prawdziwe łakomczuchy.  Niektóre z nich potrafią schować smakowite kąski  na później. Koczkodan w specjalnym worku  w policzku zmieści ich tyle, co w żołądku!

G
ib

on
y 

to
 z

na
ko

m
ic

i ś
pi

ew
ac

y.
 Z

w
yk

le
 ś

pi
ew

aj
ą 

w
 d

ue
ta

ch
, c

zy
li 

w
 p

ar
ac

h.
   

   
   

   
   

 L
ec

z 
ta

 p
an

i g
ib

on
ow

a 
n

ie
 m

a 
ch

yb
a 

oc
ho

ty
 n

a 
w

ie
cz

or
ne

 t
re

le
.

Wzrok to obok słuchu najlepiej rozwinięty zmysł u małp. Pomaga im wypatrzyć niebezpieczne zwierzęta i dzięki temu ostrzec całe stado. Małpy rozróżniają też kolory, co ułatwia odnajdowanie przysmaków.
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Smak

wzrok

SŁUCH

Tak jak ludzie, małpki potrzebują czułości i przytulania.

Marmozeta lwia

Uakari

Makak 
          wanderu

Nosacz sundajski

Wyróżnij 
                 się!—

Tamaryna wąsata
Saki białolica

S
iam

ang

Mandryl

Koczkodan nadobny

Koczkodan  
               białowargi

Koczkodan 
                 czerwononosy

Rokselana złocista

Im bardziej  
czerwony pyszczek, 

 tym pan uakari ma 
większe powodzenie  

u płci przeciwnej.

Worek pod 
brodą u tego gibona 
podczas wydawania 

dźwięków rozdyma się 
jak balon i staje się 

większy niż 
głowa! 

Dorosły nosacz  
może pochwalić się  

naprawdę okazałym,  
bo nawet dziesięciocenty

metrowym, nosem.

Samiec 
mandryla to nie tylko 

najbardziej kolorowa małpa, 
lecz także najjaskrawiej 

ubarwione zwierzę 
wśród wszystkich 

ssaków.

The World of Monkeys and Apes
From the series: The Animal World

Author and illustrator: Asia Gwis

There are many different species of monkeys and apes in the world. Pygmy marmosets 
are smaller than a banana, and the strong gorillas are almost as big as humans. Did you 
know that macaques make snowballs for fun, gibbons can walk on two legs and capuchin 
monkeys can easily crack nut shells? If you want to learn more fun facts about these 
amazing animals, find out about how they live, what they eat and what their customs are 
like, this book is a must!  



AMAZONIA
W Ameryce Południowej, w gęstych i wiecznie  zielonych lasach Amazonii, żyją piękne, kolorowe  i niezwykłe ptaki. Wśród nich są wesołe i towarzyskie  papugi, tukany o dziwacznych i wielkich dziobach, kwezale, uważane przez Indian za boskie ptaki,  oraz wiele koliberków pijących nektar kwiatów. 

Spróbuj znaleźć te maleńkie  
ptaszki na obrazku.
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Choć czasem trudno to dostrzec, wśród gałęzi leśnych drzew uwija się drużyna ptasich  mieszkańców. Małe i duże, kolorowe i czarne  – budują gniazda, zalecają do siebie, składają  lub wysiadują jaja, zajmują pisklętami, szukają jedzenia, skaczą po konarach lub po prostu  odpoczywają. Bocian czarny moczy nogi  w leśnym strumyku, trzmielojad podkrada się  do gniazda dzikich os, a świstunka ćwiczy trele.
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Birds live everywhere: in cities, in the jungle, on the water, in the country and in the forests... 
They do not fear the cold of the Antarctic nor the scorching heat of the tropics. They are 
all very different: there’s the tiny bee hummingbird and the huge common ostrich. There 
are adorable birds like the long-tailed tits and clever birds like ravens. There are the colourful  
parrots and the grey sparrows. They fly, they run, they build their homes and lay their 
eggs. Most of them are sociable, but there are some loners out there too. There are over  
10 thousand bird species in the world.

Asia Gwis presents the wonderful variety of the avian world with unique illustrations  
complete with fascinating trivia and tasks for her readers.

wodne klimaty
Już wiecie, że ptaki zamieszkują całą ziemię. Część z nich  

wyjątkowo polubiła wodne tereny – brzegi jezior, rzek  

czy mórz.  Nad wodą budują gniazda, wysiadują jaja i zajmują 

się swoimi pisklakami, zdobywają jedzenie, pływają, nurkują, 

bawią się i śpią. Ptaków lubiących wodę jest mnóstwo,  

wśród nich między innymi różne gatunki kaczek, łabędzie,  

kormorany, nury, perkozy, czaple, pelikany i nurzyki. 

Dlaczego kormoran  

stoi z rozpostartymi w stronę  

słońca skrzydłami. Czy się opala?  

Nie. Kormoran na piórach nie ma  

specjalnej natłuszczającej wydzieliny 

tak jak na przykład kaczki, dlatego 

podczas kąpieli jego pióra nasiąkają 

wodą i ptak musi je później  

dokładnie wysuszyć. 

Ptaki śpią w różnych  

pozycjach. Często stoją na jednej  

nodze. Te, które muszą być czujne  

i od czasu do czasu kontrolować  

otoczenie otwierając oko, kładą głowę  

na grzbiecie. CZy UDA CI SIę  

ZNALeźć WSZySTKIe  

śPIąCe PTAKI?
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W swiecie ptakow_sklad.indd   22

2019-01-10   12:18:54

Pelikan różowy  

– świetny lotnik – to jeden  

z największych i najcięższych 

ptaków latających świata.  

Żywi się głównie rybami  

(łowionymi do dużego worka)  

na które poluje razem  

z kolegami. 

Ptaki śpią w różnych  

pozycjach. Często stoją na jednej  

nodze. Te, które muszą być czujne  

i od czasu do czasu kontrolować  

otoczenie otwierając oko, kładą głowę  

na grzbiecie. CZy UDA CI SIę  

ZNALeźć WSZySTKIe  

śPIąCe PTAKI?
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Pióra

sterówki

lotki

Wiecie co odróżnia ptaki od innych  
przedstawicieli świata zwierząt?  

Nie jest to zdolność lotu bo nie wszystkie 
ptaki latają. To co typowe tylko dla nich  

to pióra. Są niezwykłym tworem służącym 
ptakom do wielu celów: ogrzewają, nadają 
ciału kształt i barwę i pomagają w lataniu. 

Całe ciało ptaków pokryte jest piórami. 
Najbliżej skóry znajduje się puch  

– mięciutkie piórka otulające ptaka  
jak ciepła kołderka. Okrywają je pióra  

pokrywowe nadające ptakom opływowy 
kształt. Na skrzydłach są lotki a na ogonie 
sterówki umożliwiające latanie i akrobacje 
w powietrzu. Pióra to takie ptasie ubranko. 
Niektóre wolą skromne, stonowane kolory, 

inne bardzo kolorowe jak niezwykłe  
rajskie ptaki z Nowej Gwinei czy paw. 

Tym strojem starają się zwrócić na siebie 
uwagę i spodobać płci przeciwnej.  

Dlatego ptaki o swoje pióra bardzo dbają. 
Regularnie je czeszą, gładzą, kąpią  

w wodzie lub piasku.

ja, ptak...
Dziób  

nie służy ptakom  
tylko do jedzenia.  

To narząd podobny  
do ludzkich rąk. 

W swiecie ptakow_sklad.indd   4

2019-01-10   12:18:37

1. głowa, 2. otwór nosowy, 3. dziób, 4. szyja,  
5. pierś, 6. skrzydło, 7. kuper, 8. skok

po
kr

yw
ow

e

puchowe

budowa ptaka

Zmysły
Choć ptakom brakuje ucha  

zewnętrznego zbierającego dźwięki 
mają dobry słuch. Jednak to wzrok  
jest najmocniejszym i najlepszym 

 z ptasich zmysłów.
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Szkielet  
ptaków składa się  

z wielu bardzo  
lekkich kości. 

W swiecie ptakow_sklad.indd   5
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The World of Birds
From the series: The Animal World

Author and illustrator: Asia Gwis



ages 6-10
board book
231 x 310 mm
28 pages
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Homer the ginger cat misses having a real friend… He decides to set out into the world to 
find one. First, he must decide what the most important thing for him is when it comes 
to friendship. Is it looking after one another, is it the selflessness and complete devotion, 
or is it fidelity? On his journey he will witness many unlikely friendships: ants and aphids, 
live sharksuckers and sharks, tits and thrushes, gopher tortoises and indigo snakes, and 
many more besides. Will he find himself a kindred spirit?

Emilia Dziubak’s book beautifully combines a story about friendship with trivia about the 
lives of animals and plants.

Amazing Friendships.  
The World of Plants and Animals
Author and illustrator: Emilia Dziubak

rights sold: Germany, Ukraine, Czech Republic, 
Slovak Republic



ages 6-10
hardcover
280 x 340 mm
64 pages
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Kiedy dwieście lat temu  
francuski naukowiec  

Jean-Jacques d ’Ortous de Mairan 
obserwował mimozę, roślinę 

o delikatnych, puchatych i żółtych 
kwiatkach, zauważył , że jej  liście 
otwierają się za dnia, a zamykają 
w nocy. Postanowił sprawdzić ,  co 
się stanie,  gdy przez dłuższy czas 

mimoza pozostanie w ciemnościach. 
Okazało się,  że mimo braku światła 

liście tej rośliny nadal otwierały się 
i  zamykały o określonych porach.  

Tak jakby coś nimi sterowało. 

Zwróćcie uwagę, że z nami jest podobnie. 
W pewnym momencie dnia czujemy zmęczenie 

i  musimy się położyć , a nad ranem się 
budzimy (i to niekoniecznie z pomocą budzika). 

Skąd nasz organizm wie, że czas iść  
do łóżka? Albo wręcz odwrotnie –  

że najwyższa pora wstawać? Mówi mu o tym  
tak zwany wewnętrzny zegar biologiczny.  

Mechanizm, który doskonale wie, kiedy 
jesteśmy zmęczeni,  a kiedy wypoczęci, 

i  odpowiednio nami kieruje. 

Ludzie są w stanie dostosować się do różnych warunków 
klimatycznych: jedni doskonale radzą sobie z mrozem, innym 

niestraszne są pustynne upały. Ale nikomu jeszcze nie udało się 
zapanować nad zegarem biologicznym, wy jąć z niego baterii jak 

z budzika i przesunąć wskazówek. To on rządzi nami, nie my nim. 

Co prawda było kilku śmiałków,  
którzy pomyśleli :  „A co,  gdybyśmy przez jakiś czas  

żyli w ciemnościach? Czy będziemy ciągle spali?  
Czy raczej odwykniemy od snu?”.  

Badali,  sprawdzali,  ale efekt zawsze był ten sam.  
Wcześniej czy później zapadali w drzemkę.  

Po prostu odpoczynek jest niezbędny do tego,  
żebyśmy mogli funkcjonować, i  choćby nie wiem co,  

nasz organizm nie potrafi z niego zrezygnować .  
Ale z drugiej strony  

to bardzo przy jemna rzecz – spanie.  Prawda? 

Pewien badacz 
 spędził osiem tygodni na dnie 

jaskini .  Jego zegar biologiczny tak się 
przestawił ,  że dzień naukowca trwał aż 36 godzin!  
Po tym czasie jednak uczony szedł na odpoczynek . 

Istnienie zegara biologicznego najlepiej uświadamiamy sobie 
wtedy, gdy za późno położyliśmy się do łóżka  

lub się nie wyspaliśmy. 

Naukowcy od lat próbują zrozumieć ,  w jaki sposób działa  
zegar biologiczny. Jeffrey C. Hall ,  Michael Rosbash 

 i  Michael W. Young odkryli,  że za pracę 
skomplikowanego wewnętrznego mechanizmu 

odpowiada jeden z genów. W 2017 roku 
otrzymali Nagrodę Nobla . 

TIK-TAK, TIK-TAK

Jednak gdy nadchodzi noc ,  sebum i krem nie są już potrzebne.  
Za to przydaje się coś innego – chwila wytchnienia . Zanim więc pójdziecie spać , 

pamiętajcie,  by skórę porządnie oczyścić ,  to znaczy dokładnie usunąć kurz,  
który się na niej osadził i  zatyka pory (mikroskopijne otworki umożliwiające skórze 
oddychanie),  sprawiając ,  że skóra się dusi .  Dopiero dobrze umyta skóra będzie mogła 

nareszcie się rozluźnić ,  odprężyć , wziąć głębszy oddech i zregenerować się,  
czyli odbudować – naprawić szkody, które spotkały ją za dnia .  
Od rana znów skutecznie przeciwstawi się słońcu i wiatrowi. 

Ale,  ale… Woda to nie wszystko,  
przyda się też odpowiednio długi odpoczynek .  

Siedzieliśmy do późna w nocy i  jesteśmy niewyspani?  
Od razu to widać , bo skóra wszystko zdradza : twarz jest „zmięta”,  

a pod oczami rysują się tak zwane sińce lub worki .  
Nie ma co zwlekać , lepiej chodźmy już spać . 
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Szczególnie dbają też o dietę,  to znaczy jedzą bardzo dużo 
ryb zawierających witaminę D, która sprawia, że jesteśmy 
zdrowi. W słoneczne dni nasz organizm produkuje ją sam, 
ale gdy wokół panują ciemności,  trzeba sięgać po bogate 
w nią produkty. Przysmakiem Norwegów, zawierającym  

ten cenny składnik, jest wątroba dorsza . 

Niektórzy nie wyobrażają sobie życia po ciemku.  
Ale ma ono swoje plusy. W takie dni przynajmniej niczego 

się nie traci .  Bo nie ma chyba nic gorszego niż lekcje  
do odrobienia piętrzące się na biurku, gdy za oknem 

świeci słońce i zaprasza do zabawy, prawda?

Jak to się dzieje,  
że w tym samym regionie  

przez kilka miesięcy trwa dzień polarny,  
a przez kolejne noc polarna?  

Ziemia krąży wokół Słońca lekko przechylona,  
więc jeden biegun jest lepiej  

oświetlony od drugiego.  
I  tak na zmianę. 
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Słońce jest niezbędne do życia ,  daje ciepło i  światło. 
Większość roślin czerpie z niego energię i  wykorzystuje ją 
do produkowania tlenu dla środowiska oraz pożywienia 

dla siebie (ten ważny proces nazywamy fotosyntezą).  
Są jednak takie rośliny, które nie zawsze potrzebują 
słońca, by przeżyć , i  których aktywność zaczyna się 

dopiero po zmroku. 

Na przykład doskonale wam znany ananas. Ponieważ rośnie 
na pustyni,  gdzie panuje susza, musi oszczędzać wodę. 
Dlatego w dzień jego aparaty szparkowe (małe otworki 

umieszczone na grubej skórze i przypominające pory 
ludzkiej skóry) pozostają zamknięte,  by nie tracił cennych 

składników. Uaktywniają się natomiast w nocy i dopiero 
wtedy – w przeciwieństwie do innych roślin, które robią 

to w dzień – ananas pobiera z powietrza dwutlenek węgla 
potrzebny mu do wytwarzania pożywienia . 

Podobnie zachowuje się większość 
kaktusów, choćby piękne opuncje. 

Noc jest też lubiana przez krzew gatunku Ephedra 
foeminea, który właśnie wtedy się rozmnaża . 

Naukowcy nazwali go wilkołakiem, bo podczas pełni 
Księżyca wydziela kuleczki słodkiej cieczy i w ten 
sposób przyciąga nocne owady, które go zapylają . 

A co powiecie na rośliny, które swoje kwiaty prezentują 
wyłącznie w nocy? Weźmy drobne różowolawendowe kwiaty 

popularnej maciejki .  Otwierają się wieczorem, wydzielając 
intensywny słodki zapach, i  zamykają nad ranem. 

Albo dorodne kwiaty epifyllum, rośliny nazywanej królową 
jednej nocy – rozwijają się po zmroku i obumierają w ciągu 

zaledwie kilku godzin. Szczęściarzem jest ten, kto akurat się 
obudzi i  będzie się cieszyć ich urodą! 

Wiele roślin aktywnych nocą 
wydziela tlen, skutecznie oczyszczając 

powietrze. Warto mieć w sypialni  
na przykład aloes czy orchideę; 

pomagają w razie trudności 
z zaśnięciem. 

PIĘKNOŚCI 
NOCY

After Dark, Or What Happens at Night
Author: Monika Utnik-Strugała
Illustrator: Małgosia Piątkowska

Do you know what is happening when you’re asleep? The nightlife is full of surprises! 
With this amazing book you will discover why some people prefer to work at night, how 
our body regenerates after a tough day, what are the phases of sleep or even what can 
be seen in the stars! Lots of facts and trivia enhance the great educational value of this 
book. Do you want to find out what else lurks in the dark? Then listen…
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Grandpa Stan Flies Off
Author: Justyna Bednarek 
Illustrator: Paweł Pawlak

What could happen when, one morning, grandpa or grandma fill an inflatable 
mattress with helium and fly out through the window?

Grandpa Stan can feel it in his bones that the time has come for a GREAT 
ADVENTURE. He asks his grandson Frank to look after his little dog, Spinny, 
and bravely embarks on the journey of his life – towards the clouds. He soon  
discovers that the world looks very different from above. What will happen 
when the old gentleman touches the sky with the top of his head? And is it true 
that light blue is nice to touch and very soft?

This poetic and moving story, written together by Justyna Bednarek and Paweł 
Pawlak, gently introduces the topic of saying goodbye to a loved one and helps 
children cope with loss.
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How does it work? Buildings
Authors: Nikola Kucharska, Joanna Kończak, 
Katarzyna Piętka
Illustrator: Nikola Kucharska 

TRADYCYJNE DOMY MIESZKALNE

JURTA

DOM TORFOWY

MANYATTA

DOM NA PALACHCHATA TODA

IGLOO

TRULLO

To tradycyjny dom nomadów, czyli wędrownych ludów przemieszczających 
się z trzodą i dobytkiem w poszukiwaniu pastwisk. Jest przenośną kon-
strukcją, a jej kształt może się kojarzyć z miską położoną na ziemi. Na 
drewnianym szkielecie wiesza się warstwy brezentu i wojłoku, czyli specjal-
nych materiałów (takie jurty są na przykład w Mongolii). U góry jest otwór 
wentylacyjny. W środku znajduje się pełne wyposażenie potrzebne do życia, 
a więc meble, piecyk, miejsca do spania. Wnętrza mogą być nawet bardzo 
nowoczesne, a telewizor nie jest rzadkością. Rozstawienie jurty w zależ-
ności od jej rozmiaru może zająć kilka godzin. Jurty znajdziemy nie tylko 
w środku stepu, lecz także w mieście. W stolicy Mongolii Ułan Bator na 
obrzeżach blokowisk spotkamy jurtowiska, w których mieszka 40% ludności 
tego miasta.

Na świecie domy budowano w bardzo różny sposób w zależności od dostępnych materiałów i warunków klimatycznych. Do ich wzniesienia często nie potrzeba architekta, ale dana społeczność z pokolenia na pokolenie przekazuje sobie wiedzę dotyczącą konstrukcji. Niektóre do dziś służą do mieszkania, inne przetrwały jako muzea czy obiekty turystyczne.

Na Islandii, odizolowanej wyspie, ciężko było o  odpowiednią ilość 
drewna i  innych materiałów do budowy domów, ale nie brakowało 
torfu, czyli ciemnej masy organicznej powstałej z obumarłych roślin 
bagiennych, na tyle stałej, że można ją uformować na przykład w ce-
giełki. Dlatego wymyślono domy torfowe, które dobrze zabezpiecza-
ły przed zimnem. Konstrukcję domu tworzyły kamienny fundament 
i bale, między którymi wznoszono torfowe ściany, a na nich układano 
torfowy dach. Taki dach później bujnie porastała trawa. Pomieszczenia 
mieszkalne często miały podłogę poniżej poziomu gruntu, więc domy 
wyglądały, jakby częściowo zakopano je w ziemi, a wszystko po to, by 
zatrzymać w środku jak najwięcej ciepła. W tym samym celu pomiesz-
czenia gospodarcze, a nawet inne domy łączyły specjalne korytarze. 
Dzięki temu rzadziej trzeba było wychodzić na zewnątrz, gdzie hulał 
wiatr i mróz.

To dom Masajów, czyli jednego z ludów Afryki. Tra-
dycyjnie Masajowie prowadzili koczowniczy tryb życia 
i nie potrzebowali trwałych domów, bo co jakiś czas 
musieli je opuszczać, by znaleźć lepsze pastwiska dla 
swoich krów. Siedziby budowali więc z łatwo dostęp-
nych materiałów, które zawsze mogli znaleźć. Aby 
zbudować manyattę trzeba wbić pionowo w  ziemię 
drewniane tyczki, a następnie uszczelnić konstrukcję 
mniejszymi gałęziami, które są zlepiane mieszanką 
wody, błota, krowich placków. Dach pokrywa się sło-
mą. Taki dom ma zwykle owalny albo okrągły kształt.  
W  środku znajduje się palenisko, na którym przygo-
towuje się posiłki. Budowanie chaty należy do kobie-
cych obowiązków. 

W delcie Mekongu w Wietnamie życie skupia się przy wodzie, wzdłuż 
rzeki i jej odnóg ciągną się porty, wioski, domy mieszkalne. Woda jest 
szlakiem komunikacyjnym i handlowym, łowi się w niej i hoduje ryby, 
zasila kanały nawadniające pola ryżowe. Domy przy rzece budowane 
są na konstrukcji z pali, przy której łatwo zacumować łódkę. Poziom 
wody jest zmienny, więc dodatkowo zabezpiecza to przed zalaniem. 
Wahania poziomu związane są z przypływami i odpływami (choć ocean 
jest daleko), a także z porą deszczową.

Toda to rdzenna grupa etniczna zamieszkująca góry Nilgiri na południu Indii. Ich tra-dycyjne domy wyglądają bardzo ciekawie, trochę jak przekrojona beczka. Konstruuje się je z bambusa i rattanu, przetykanego wysuszoną trawą. Nie mają okien, a choć bywają przestronne, wejście jest bardzo małe, wchodzi się wręcz na czworakach, co chroni przed dzikimi zwierzętami. Przed wejściem zadaszenie tworzy rodzaj werandy, więc mieszkańcy mogą tam siedzieć nawet podczas deszczu. Fasada często jest zdobiona ludowymi wzora-mi. Współcześnie coraz więcej Todów porzuca tradycyjny model życia, ale ich charaktery-styczne chaty ciągle jeszcze istnieją. 

To dom ze śniegu. Tradycyjnie wykorzystywany przez grenlandzkich 
i kanadyjskich Inuitów jako tymczasowe schronienie podczas zimo-
wych polowań albo pomieszczenie służące do narad i  ceremonii. 
Latem Inuici mieszkali w namiotach ze skór i ziemiankach. Obecnie 
żyją raczej w  trwałych domach, a  igloo są atrakcją turystyczną. 
Aby zbudować igloo, należy wyciąć ze śniegu „cegły” o wymiarach 
60x120cm i grube na 20cm. Kiedyś robiono to specjalnym nożem 
z kości. Bloki śniegu układa się następnie spiralnie na  planie koła, 
tworząc kopułę z otworem wentylacyjnym w szycie. Wycina się drzwi 
i  zawiesza w  nich skóry. W  środku panuje temperatura ok. 0oC, 
a  w  klimacie arktycznym to bardzo przyjazne warunki. Tworzący 
igloo śnieg z czasem zamarzał, wzmacniając konstrukcję. Rozmiary 
igloo się różnią. Takie przeznaczone dla rodziny doświadczony bu-
downiczy jest w stanie wznieść w ciągu 1-2 godzin.

To domy, które znajdziemy tylko na południu Włoch. Zbudowane 
są z białego wapienia bez użycia zaprawy murarskiej, a kamienne 
dachy swoim stożkowatym kształtem przypominają czapeczki kra-
snoludków. Niektóre są zakończone symbolami, takimi jak krzyże. 
Są różne teorie, dlaczego trulli powstały. Niektórzy sądzą, że „nie-
trwałych” domów nie było żal opuszczać pracownikom sezonowym. 
Inni twierdzą, że chodziło o uniknięcie podatku od nieukończonej 
nieruchomości. Pomimo specyficznej konstrukcji trulli okazały się 
nadzwyczaj trwałe. Trullo ma jedną izbę. Żeby mieć większy dom, 
dobudowywano kolejne trulli obok i przebijano przejścia, dlatego te 
domy wyglądają jak z bajki.Ale super! Wygląda jak dom hobbitów! Zróbmy taki dach u nas! Ale śliczne! Jak dorosnę, zamieszkam w takim!

Przenośny dom, ale
fajnie! Gdybym taki miała, to
nosiłabym go zawsze ze sobą  

jak ślimak skorupkę.

O rety, mnie to by było za zimno w takim domu...

More by Nikola Kucharska:

Klara is fascinated with the world around her. She’d like to understand how various buildings 
were constructed. In the future, she’d like to become an interior designer or architect. She 
spends her entire spare time learning things and is helped by her granddad, who, with 
his amusing pictures, patiently answers his granddaughter’s questions. How did people  
manage to build things without cranes and diggers? Why do houses around the world  
differ from each other? Why does a block of flats need ventilators and chutes? What’s hiding 
inside walls? Why were cities created? What is a pagoda, a yurt or an igloo? What are the 
locations of the tallest buildings and longest bridges? How tall and long are they? What 
are heritage buildings and who looks after them? Can you live underground or in treetops?

Its large format, detailed illustrations and learning made fun are just some of the benefits 
of this incredible book about various buildings.

rights sold: Russia, Czech Republic, Slovak  
Republic, Korea, Chinese Simplified 
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Co i jak obserwować w dzień, jeśli chce się 
obejrzeć coś więcej niż chmury.

Dla nas, mieszkańców Ziemi, najjaśniejszą gwiazdą jest ta najbliższa. Na-

zywamy ją naszą gwiazdą macierzystą i codziennie podziwiamy jej 

wędrówkę po niebie. Często fotografujemy także jej wschody i zachody. 

Wiecie już, o jakiej gwieździe mowa? Tak, o  Słońcu.

Obserwacje Słońca oraz zjawisk przez nie wywołanych mogą przynieść tyle 

samo radości co obserwacje nocne. Jest jednak bardzo ważna astronomiczna zas-

ada. Nigdy nie patrzymy na Słońce bezpośrednio! W pogodne, bezchmurne dni 

widzimy Słońce jako bardzo jasne. Nasze oczy natychmiast łzawią, a my odwraca-

my wzrok. Właśnie dlatego okuliści, gdy Słońce intensywnie świeci w bezchmurne 

dni, zalecają okulary przeciwsłoneczne, czyli takie, które posiadają odpowiednie 

filtry ochronne. Natomiast obserwacje Słońca przez lornetki, lunetki i tele-
skopy, bez specjalnego filtra słonecznego są całkowicie zabronione. Mogą 

się skończyć całkowitą i nieodwracalną utratą wzroku lub jego uszkodzeniem! 

Jeśli mamy już specjalne okulary, albo lunetę czy też teleskop wyposażone 

w odpowiedni filtr, to co możemy zobaczyć? Tak jak na Ziemi pojawiają się burze, 

grad czy wichury, tak na Słońcu również bywa różna pogoda. Gdy jest bardziej 

aktywne, na jego powierzchni pojawiają się duże plamy słoneczne (rys.4). Są to 

widoczne na tarczy pojedyncze czarne kropki lub ich całe grupy. Plamy są o mniej 

więcej 2000oC chłodniejsze niż samo Słońce, którego temperatura wynosi blisko 

5500oC. Właśnie dlatego wydają się czarne na jego tle.

Astronomowie, którzy badają naszą gwiazdę macierzystą, nazywani są heli-
ofizykami. Od greckiego imienia boga słońca, Heliosa, który na złocistym ry-

dwanie przemierzał niebo. Heliofizycy od ponad 150 lat liczą plamy występujące na 

Słońcu. Teraz wy także możecie przeprowadzać takie obserwacje.

Duża aktywność Słońca ma miejsce również wtedy, gdy występują zorze po-
larne. Powoduje je wiatr słoneczny docierający do Ziemi. Widać wtedy na niebie 

piękne kolorowe pasy. Zorze można zaobserwować wszędzie na Ziemi, również 

w Polsce. Zdarza się to jednak dość rzadko. Najczęściej zorze występują w re-
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która  sprawia,  że naturalny  satelita  zawsze odwrócony  jest  tą  samą stroną w ki-

erunku naszej planety. Czy niewidoczna strona Księżyca znacznie różni się od tej, 

którą widzimy w ciągu większej części nocy na niebie? Nie bardzo, nie skryły się tam 

żadne ufoludki, na badaczy nie czekały też żadne inne niespodzianki. 

Na naszym naturalnym satelicie występują morza. Czy to oznacza, że astro-

nauci,  którzy  latali na Księżyc, powinni byli, prócz aparatury badawczej,  zabrać 

kąpielówki  i  dmuchane  kółka  do  pływania?  Niestety  nie.  Te  księżycowe  morza 

to ciemne obszary, na których nie ma wody. Przed wiekami obserwatorzy nieba 

podejrzewali, że właśnie te ciemniejsze części Księżyca mogą zawierać wodę. Oka-

zało się to nieprawdą, nazwa jednak, choć myląca, pozostała. 

Dlaczego czasem Księżyca nie widzimy na niebie? Wcale nie znika, by potem 

pojawić  się  z  powrotem.  A  jednak  czasem widzimy  cały  Księżyc,  co  nazywamy 

pełnią,  a  czasem  tylko  fragmenty,  które  określamy  jako  kwadry.  Występują 

noce kiedy Księżyca nie zaobserwujemy wcale i mówimy, że to nów. Dlaczego tak 
się dzieje? Połowa Księżyca  jest zawsze oświetlana przez Słońce.  Jednak to, czy 

widzimy cały Księżyc, czy tylko jego fragment lub wydaje nam się, że w ogóle go 

nie ma, wynika z jego położenia względem Ziemi i Słońca. Najlepiej to można za-

obserwować na poniższych rysunkach (rys1).

Kiedy możemy obserwować zaćmienia Księżyca? Następują wtedy, gdy Ziemia, 
Słońce oraz Księżyc ustawią  się w  jednej  linii. Dodatkowo Ziemia musi  znaleźć  się 

między Słońcem a Księżycem. Wtedy to Słońce niczym latarka oświetla naszą planetę, 

co powoduje, że Ziemia rzuca cień na Księżyc. Jak często występują zaćmienia? Wielu 

z nas sądzi, że zaćmienia Księżyca zdarzają się dużo częściej niż zaćmienia Słońca. 

Rysunek obok: (górny) Jak Księżyc widziany jest, gdybyśmy obserwowali go, 
znajdując się wysoko nad Ziemią, Słońce zawsze oświetla połowę Księżyca, czyli dla 
astronauty znajdującego się bardzo wysoko nad Ziemią Księżyc zawsze oświetlony  

jest tak samo. Jednak ze względu na to, że Księżyc krąży wokół Ziemi, to dla nas,  
obserwatorów z Ziemi (dolny), Księżyc czasem wydaje się całkowicie  

oświetlony. Mija 29 dni i Księżyc znika, tak jakby w ogóle nie było go na niebie. 
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Zawody na literę A:  
astronom, astronauta i astrolog

Już tysiące lat temu ludzie spoglądali w niebo, próbując zrozumieć, czym są 
gwiazdy. Dlaczego następują kolejne wschody i zachody Słońca, co pow-
oduje zmiany pór roku. Nauką, która odpowiada na te pytania, jest as-tronomia. Jej nazwa pochodzi z języka greckiego, w którym astron oznacza gwi-azdę, a nomos prawo. Obecnie astronomia jest nie tylko zbiorem praw opisujących gwiazdy, lecz także nauką przyrodniczą dotyczącą zachowań ciał niebieskich. 

Czym są zatem ciała niebieskie i dlaczego właściwie niebieskie, a nie zielone czy czerwone? Ciała niebieskie to obiekty, które możemy zaobserwować na niebie. Nazwa może się kojarzyć także z kolorem nieba. Ciałami niebieskim są zarówno gwiazdy, jak i planety, komety, a także spadające gwiazdy, czyli roje meteorów. Natomiast badacza ciał niebieskich nazywamy astronomem.

Astronomowie prowadzili obserwacje już od czasów starożytnych. Przez wiele stuleci mogli polegać tylko na swoim wzroku. Potem nauczyli się budować lunety, a następnie teleskopy. Obecnie umieściliśmy teleskopy nawet nad powierzchnią Ziemi, w przestrzeni kosmicznej. Warto wiedzieć, że astronomami nie są jedynie naukowcy po wieloletnich studiach, lecz także amatorzy. Każda osoba, która chce prowadzić obserwacje astronomiczne, może to zrobić. Wystarczą mała lunetka czy niewielki teleskop! Naukowcy bardzo często wykorzystują dane zgromadzone przez miłośników astronomii i doceniają ich pracę. Poza tym nazwa niejednej komety czy planetoidy została nadana przez amatora, który zaobserwował ją jako pierwszy. Często takie ciała niebieskie dostają imiona psów, ulubionych bohaterów książek czy filmów swoich odkrywców.

A jaka jest różnica między astronomem i astronautą? Astronautą nazywamy osobę, która odbyła lot na wysokości co najmniej 100 kilometrów nad powierzch-nią Ziemi. W przypadku Amerykanów, którzy odległości wyznaczają w milach, próg wynosi 50 mil, co odpowiada naszym mniej więcej 80 kilometrom. Właśnie ze względu na to ograniczenie nie każdego, kto podróżował samolotem, nie określamy astronautą, ponieważ te maszyny latają na wysokościach nieprzekraczających 10 kilometrów. 
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The Unbelievable Universe 
Author: Karolina Bąkowska
Illustrator: Asia Gwis

From a very long time ago, people always wanted to learn as much as possible  
about our planet, the Earth. They observed many events in the sky with the 
use of telescopes, but this wasn’t enough: they wanted to fly out into space. For  
centuries, people have tried to build machines that would be able to lift  
themselves off the Earth’s surface. If you want to know whether shooting 
stars make wishes come true and whether comets bring bad luck, you should join 
us on our cosmic trip as soon as possible!



– A ja widziałam w telewizorze – powiedziała Jaga, nie 
odrywając wzroku od kartki papieru, na której rysowała – 

że w muzeach są kamery. I takie alarmy. 
Takie, co wyją, jak tylko się dotknie obra-

zu. Dlatego mama zawsze mówi, żeby 
niczego nie dotykać.

Łysina dyrektora gwałtownie 
poczerwieniała.

– Tak jest w dużych muzeach, 
panienko. A my właściwie nie 
jesteśmy prawdziwym muzeum, 

tylko oddziałem Muzeum Naro-
dowego. Nie mamy pieniędzy na 

kamery i alarmy.

– Gdyby to studentka ukradła obraz – mruknęła Anka – 
nie przyznawałaby się tak od razu, że to jej kopia. Przecież 
„Magda Kowalska” to popularne imię i nazwisko. 

– Zgadza się – szepnął Piotrek. – Zresztą pani Jadwiga 
mówiła, że studentka zawsze przychodzi już po niej, a wy-
chodzą razem. Woźna cały czas tu siedzi. Studentka nie 
miała kiedy podmienić oryginału na kopię. Chyba że…

Mama podeszła do stołu, przy którym, z wywalonym 
językiem, ciągle stała Jagoda. 

– Jaga! – krzyknęła, aż Piotrek podskoczył. – Córeczko!
– No co, mamo, ja sobie grzecznie rysuję.
Mama złapała się za głowę. 
– Ależ to jest ekspozycja muzealna, to pióro i ta kartka. 

Nie wolno tego dotykać.
– A dlaczego? – zdziwiła się Jaga. 

– Przecież sama mówiłaś, że w nie-
których muzeach są takie miejsca, 
w których dzieci mogą rysować.

– No tak. Ale nie tutaj…
Mama obejrzała się na dy-

rektora. Pan Ficewicz stał 
w kącie pracowni, a sekretarz 
tłumaczył mu coś ściszonym głosem, co chwi-
la spoglądając na studentkę. 
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The Mystery of the Queen of Mice
From the series: The Detectives of 5 Mystery Street

Author: Marta Guzowska
Illustrator: Agata Raczyńska

The third volume in the series about young detectives from 5 Mystery street!

Anna, Peter and Jaga (of course along with Sherlock the rat) end up in the Krakow home of the painter Olga Boznańska. At first nothing suggest 
they will have a crime mystery on their hands, but soon it turns out that the painter’s famous piece, Girl with Chrysanthemums, has been stolen and  
replaced with a copy by the thief. Anna and Peter quickly establish that there are only four possible suspects: the museum’s director, the caretaker, 
the secretary and a student from the Academy of Fine Arts. Can the detectives from 5 Mystery Street solve the mystery before the police arrive?
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nie będę. Najpierw nakruszone z kanapki, teraz to. Za stara 
jestem…

– Pani Jadwigo, dzieci wszystko po sobie posprzątają. 
Osobiście tego dopilnuję, jak już ta sprawa się zakończy. 

Sherlock połaskotał Piotrka wąsami w szyję, a chłopiec 
pogładził go po futerku. Wtedy poczuł, że coś przylepiło 
mu się do grzbietu.

Piotrek delikatnie odczepił pazurki szczura od swojego 
swetra.

– Pokaż się – powiedział. – W coś ty wlazł? 
Sherlock był prawie owinięty pa-
skiem przezroczystej taśmy kleją-
cej. Zaczynała się na karku zwie-
rzaka, a kończyła przy ogonie. 

– Oj, biedaku – westchnął 
Piotrek. – Chyba będzie bolało.

– Potrzymaj go, a ja spró-
buję delikatnie to zerwać – po-

wiedziała Anka. 
Pociągnęła i na szczęś-
cie dalej poszło szybko. 

Zmięła w dłoni pa-
sek taśmy. Rozej-

rzała się, ale w pracowni nie 
było kosza na śmieci, więc 

wcisnęła taśmę do kie-
szeni. 

Studentka zeszła z krzesła. Usiadła, na wszelki wypa-
dek podwijając nogi. 

– Następnym razem uważaj, gdzie łazisz, Sherlock. – 
Piotrek pogłaskał zwierzątko i włożył je do plecaka. 

– No to teraz, kochaniutki, szoruj sprzątać po tym swo-
im szczurze – nakazała Piotrkowi woźna.

– Sprzątać?
– Jak tu biegał, na pewno pozostawiał bobki. A ja dopie-

ro podłogę pastowałam. To jest muzeum, a nie zoo. 
– Sherlock bobki? No niemoż…
Piotrek natrafił na wymowne spojrzenie mamy.
– Dobra. To niewykluczone. Sherlock czasem zostawia 

bobki. Ale tu są myszy. Po nich też mam sprzątać?
– Piotrek! – Mama spoj-

rzała na niego srogo. – 
Nic ci się nie stanie. 
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2nd volume of a great fantasy series for middle grade!

Eri takes lessons about the healing properties of plants and begins to train  
magic tricks under Millicent’s supervision. When her teacher is urgently called to the  
mages’ castle, the girl returns to her village. Parents ask her to take care of her 
baby-brother. Unfortunately, little Misha has been kidnapped. Eri must find him.  
She embarks again on an adventure-laden journey, during which she meets  
a globetrotter named Miko. Had she never met him before?

In this series also:

rights sold: Germany
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