




A Year in the Forest. Beaver
Authors: Emilia Dziubak, Katarzyna Piętka

Illustrator: Emilia Dziubak 

Welcome to the forest! Today you’ll meet beaver. You’ll learn that he lives in a lodge and is a great swimmer and diver. Join 
us on this fun adventure. You’re going to help the beaver chop down a tree and create wetlands in the forest, and also warn 
him against danger.

The books in the Year in the Forest series nurture the youngest readers’ awareness of forest animals, inspire children’s 
imaginations, and develop their skills of perception and logical thinking. 

We are introducing a series of cardboard  

books about the beloved characters from  

the best-selling Year in the Forest. 

ages 0-3
board book  
135 x 135 mm
28 pages
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A Year in the Forest. Bear
Authors: Emilia Dziubak, Katarzyna Piętka

Illustrator: Emilia Dziubak 

Welcome to the forest! Today you’ll meet the bear. You’ll learn where he looks for snacks and how you should behave when 
he’s nearby. Join us for some fun. You’re going to have to help him fall asleep, clear some rubbish and also call out when 
another bear arrives in the neighbourhood. 

rights sold: Spain, France, Romania, Slovak Republic, 
Czech Republic, Italy, Ukraine, Russia, Lithuania, 
Mainland China, Turkey, Korea, Germany, Netherlands, 
Denmark, Slovenia

 In this series:

ages 0-3
board book  
135 x 135 mm
28 pages
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Jest wczesny ranek. Czy wszyscy jeszcze śpią? Nie! Na wsi dzień zaczyna się wcześnie.  
Pan Henryk doi krowę. Z mleka zrobi pyszny ser, śmietanę i masło. Pani Ewa wyprowadza 
konie na pastwisko. Pan Waldek naprawia traktor. Zwierzęta też już wstały. Pszczoły bzyczą wśród kwiatów.  
Bóbr Boguś pracuje nad swoją tamą. 

Bociany szukają jedzenia dla dzieci, które czekają w gnieździe. Altana nad jeziorem  
jest pięknie udekorowana. Za kilka dni odbędzie się tu wspaniały festyn. 

– Kukurykuuuu! – Kogut dobudza śpiochów. 
Ale zaraz… Co to za hałas? Co tak stuka i puka?

Dla dzieci młodszych
2–3 lata

Dla dzieci starszych
3–6 lat

(opiekun nie wskazuje palcem) 

Gdzie jest krowa? 
Gdzie jest kogut? 
Gdzie jest bóbr? 

Gdzie jest bocian?

(opiekun wskazuje palcem) 

Jak mówi kogut?  
Co naprawia pan Waldek?

(opiekun nie wskazuje palcem) 
Kto doi krowę?  

Gdzie pracuje bóbr?  
Kto naprawia traktor?

(opiekun nie wskazuje palcem) 

bociana 
koguta

Co robią rano  
mieszkańcy wsi?

hau
hau s i i i – Znajdę je sama. Nie pomagaj, babciu! – woła Misia  

i zabiera się do poszukiwań. 
Pucio ma wąż ogrodowy. Podlewa warzywa i kwiaty.  

Pies dziadków chce się bawić i wbiega pod zimny prysznic! 
– O rety! Dziadek jest astronautą! – wykrzykuje  

nagle Pucio. 
– To mój strój pszczelarza. Idę do pasieki, 

sprawdzić, co słychać u pszczółek.  
Czy jest tu ktoś chętny do pomocy?

– Jak pięknie pachną! – Misia wącha truskawki i delikatnie wkłada je do koszyka. 
– Zbierzmy trochę warzyw dla pani Moniki. Prosiła o cukinię,  
ogórki i pomidory – wylicza babcia. 

PokaŻ 
(opiekun nie wskazuje palcem) 

Gdzie są pomidory? 
Gdzie jest wąż ogrodowy? 

Gdzie jest wózek? 
Gdzie są truskawki? 

Gdzie jest kret?

PokaŻ 
Kto podlewa?

Powiedz 
(opiekun wskazuje palcem) 

Jakie zwierzęta mieszkają 
w ogrodzie dziadków? 

Jak mówi pies?  
Jak robi wąż ogrodowy?

PokaŻ kolejno 
(opiekun nie wskazuje palcem) 

węża ogrodowego 
stracha na wróble 

kreta

Powiedz 
(opiekun wskazuje palcem) 

Jakie warzywa rosną w ogrodzie? 
Jakie owoce rosną w ogrodzie?

Dla starszych dzieci
3–6 lat

Opowiedz 

Jak powstaje owoc?

Dla młodszych dzieci
2–3 lata hop

dyr  dyr

kic kic

Dzieci ciągną wózek z warzywami.
– Rety, jaka maszyna! – Pucio pokazuje palcem. 
– To kombajn. Kosi zboże, a ziarno sypie wprost na przyczepę.  
Na wsi są teraz żniwa. To znaczy, że trzeba zebrać całe zboże,  
które wyrosło na polu – wyjaśnia babcia.
– Jak wasze przygotowania do festynu?! – woła z kabiny pan Waldek.
– Jesteśmy już gotowi! – odpowiada z dumą Misia. 
– Ja muszę jeszcze zebrać słomę! – Pan Waldek wraca do pracy. 
– Słoma na festynie…? – pyta zdziwiona Misia. 
– Pan Waldek chyba szykuje niespodziankę – śmieje się babcia.

Opowiedz 

Skąd bierze się  

mąka?

PokaŻ 
(opiekun nie wskazuje palcem) 

Gdzie jest traktor? 
Gdzie jest kombajn? 
Gdzie jest bocian? 
Gdzie jest zając?

Powiedz 
(opiekun wskazuje palcem) 

Jak robi traktor?  
Jak robi zając? 

Dla starszych dzieci
3–6 latDla młodszych dzieci

2–3 lata
Go to the country with Paddy and Maisie. Visit Harry’s farm, Eve’s stables and Monica’s ceramic workshop. Find out how to 
harvest honey and make a wonderful cake for the country fair. There’s no way you’ll get bored!

The seventh instalment of Paddy’s adventures will be perfect for both younger kids and older pre-schoolers. Its aim is to check 
and develop children’s ability to understand speech, to enrich their vocabulary with names of new objects and activities, and 
to develop their story-telling skills.

Paddy in the Countryside. Exercises in Speaking 
and Comprehension for Children
Author: Marta Galewska-Kustra

Illustrator: Joanna Kłos

  In this series:

rights sold: Germany, Ukraine, Croatia, Italy, 

Slovakia, Czech Republic

ages 3-6
board book  
205 x 250 mm
40 pages

i



Mum, Let Me Tell You What 
Mischievous Beasties Do
Author and illustrator: Ewa Podleś

I’m sure you’re all well aware of these beasts even 
though you’ve never thought of them before! Meet 
Pigstew – he’s a true enthusiast of cheesy socks and 
his natural habitat is a mess. Then there’s Windup, 
who tests all the latest trends when it comes to 
little white lies; Fatso, who likes food beginning 
with… every letter of the alphabet; and whole host 
of other tricksters and nincompoops. 

This book will also tell you how often Muddy (and her personal fluffball) take a bath or whether Mr and Mrs Itsmine will ever 
stop snatching things away from each other. You will find out what kind of jokes Funny HaHa likes and whether you can cuddle 
Sulkyrie. 

Mum, Let Me Tell You What Mischievous Beasties Do is a wonderful book to read and browse. It develops awareness  
and storytelling abilities among the youngest readers, inspires the imagination, and, most of all, it ensures a creative time with 
tons of fun. 

ages 4-6
board book
200 x 280 mm
28 pages
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Niedawno zauważyłam, 
jak bardzo się od siebie 

różnimy. 

CZY POTRAFISZ WSKAZAĆ CZY POTRAFISZ WSKAZAĆ 
KOBIETĘ W CIĄŻY?KOBIETĘ W CIĄŻY?

Nie zawsze czuję się dobrze. Czasem boli mnie całe ciało, mam katar, kaszel 
i brakuje mi sił do zabawy. Mój brat często choruje razem ze mną. Wtedy mama 
mówi, że czymś się zaraziliśmy, i się nami opiekuje.

ODSZUKAJ
ODSZUKAJ  

TE PRZEDMIOTY:
TE PRZEDMIOTY:

Kiedy mama nie potrafi mi pomóc, idziemy do lekarza. Pani doktor zawsze wie, 
jakie powinnam brać leki, żeby poczuć się lepiej. Przychodzimy tu też czasem, kiedy 
jestem zdrowa. Lekarz mnie mierzy i waży, czasem dostaję też specjalny zastrzyk. 

Dzięki szczepieniom mniej choruję! Kiedyś byłam tu z mamą u dentysty. Okazało się, 
że moje zęby są zdrowe, bo regularnie je myję! Mój brat był tu na badaniu wzroku. 
Teraz nosi okulary, żeby lepiej widzieć

POLICZPOLICZ CZERWONE  CZERWONE 
OKULARY.OKULARY.

głowa

nos do wąchania

oczy do patrzenia

uszy do słuchania

mózg

mięśnie

mięśnie

kości

serce

skóra

płuca

wątroba

jelita

żołądek

dłonie do rysowaniapępek

nogi do biegania

kolanastopy

włosy

paznokcie brzuch

zęby do gryzienia

MOJE CIAŁO CAŁY CZAS PRACUJE, 
MOJE CIAŁO CAŁY CZAS PRACUJE, 

ŻEBYM MÓGŁ ROBIĆ
ŻEBYM MÓGŁ ROBIĆ

RÓŻNE RZECZY.RÓŻNE RZECZY.

NAZWIJ CZĘŚCI CIAŁA. DO CZEGO JESZCZE MOŻNA ICH UŻYWAĆ?

NAZWIJ CZĘŚCI CIAŁA. DO CZEGO JESZCZE MOŻNA ICH UŻYWAĆ?

CZY POTRAFISZ POKAZAĆ, GDZIE MASZ SERCE, PŁUCA I MÓZG?

CZY POTRAFISZ POKAZAĆ, GDZIE MASZ SERCE, PŁUCA I MÓZG?

BARDZO LUBIĘ SWOJE CIAŁO! DZIĘKI NIEMU MOGĘ 

BARDZO LUBIĘ SWOJE CIAŁO! DZIĘKI NIEMU MOGĘ TAŃCZYĆ DO ULUBIONEJ MUZYKI!
TAŃCZYĆ DO ULUBIONEJ MUZYKI!

Let me tell you, mom, what my body does
Author and illustrator: Monika Filipina

Millie and her brother Stan like to dance, jump and run – and everyday they get to know something new about themselves! 
They have already discovered that thanks to their senses they can see, hear and feel and thanks to their muscles they can ride 
a scooter and a bike. They already know that heart pumps blood, that they can breathe even when they are asleep and that 
they have lots of energy because they eat veggies and excercise everyday. 

But Millie and Stan also know something else: everyone is different, unique and deserves respect.

i
ages 2-6
board book
200 x 280 mm
28 pages



Felix and Gustav Celebrate
Author: Katarzyna Kozłowska 

Illustrator: Marianna Schoett 

ages 3-6
board book
205 x 250 mm
40 pages

What are the different seasons? What is the order of months? When do we celebrate 
different festivals?

A child learns all this by observing the changes happening in nature and experiencing 
special occasions and festivals. This is why, in the latest instalment of their 
adventures, Felix and Gustav take part in various celebrations. The book contains 
descriptions of folk, religious, state, pre-school and totally private festivals and the 
wheel of time displays the name of the month each event happens in.

  In this series:

Felix and Gustav Go to Kindergarten

Felix and Gustav Know How to Behave

Felix and Gustav Learn About Emotions

Felix and Gustav Learn About Professions

i



Sierżant Rex, 
sierżant sztabowa 
Łatka, kapral Fifi 
oraz funkcjonariusz 
Burczymuch 
to czwórka 
policjantów, która 

Powyżej: Burmistrz gratuluje bohaterskim policjantom.

Wzruszająca  
historia Hektora,  
psa, który od 
zawsze jadł 
wszystko i nic 
mu nie było, aż 
nagle rozbolał go 
brzuch. „Teraz 
lekarze zabra-
niają mi nawet 
serdelków!”  
– skarży się  
poszkodowany.

„Niektórzy nazywają mnie 
hultajem, ja nazywam ich 
nudziarzami...” Dla Bartka 
chuligaństwo to filozofia życia, 
a z bycia niegrzecznym uczynił 
swój znak rozpoznawczy. 

Wczoraj wspólnie 
przeżywaliśmy dramat Fida, 
który zapodział ulubioną 
zabawkę. Dziś z radością 
donosimy, że Fido odnalazł 
zgubę. Fido dziękuje 
wszystkim, którzy pomagali 
w poszukiwaniach i go 
wspierali.

Dziś do grona obywateli 
naszego miasta dołączyli: 
Nero, Astra, Kluska i Serdelek. 
To szczenięta pani Kory 
(nauczycielki plastyki) 
i doktora Alfa (pracownika 
Psiego Inszczekutu Nauko-
wego). Wszyscy z radością 
przyjmujemy tę informację,  
a rodzicom życzymy 
szczęścia!

Są razem od 15. Państwo 
Szczeklińscy obchodzą dziś 
swój złoty jubileusz. „Pozna-
liśmy się w psiej szkole. 
Figa szczekała najgłośniej 
w naszej klasie! Nikt nie 
potrafił jej przeszczekać!” 
– wspomina z uśmiechem 
profesor Pimpek. Na pytanie, 
jak spędzają jubileusz, 
odpowiadają skromnie: „Nie 
robimy niczego szczególnego, 
dla nas każdy wspólny dzień 
jest świętem!”. 

Relacji profesora nie potwierdza nikt poza malarzem 
Ogórkiem, który twierdzi, że namalował z natury obraz 
przzedstawiający przelot obcych nad jego balkonem. 
„Tak było, to szczera prawda!” – twierdzi artysta 
przez jednych nazywany geniuszem, a przez drugich 
beztalenciem. Z braku dowodów niestety pozostają nam 
domysły co do prawdziwości tych relacji.

Naleśnik zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na fascynującą, całodniową wycieczkę po 
najbardziej urokliwych zakątkach Miasta  
Psów! 

„Było ich czterech – cali zieleni, z sześcioma 
łapami i antenami zamiast uszu! Bipali zamiast 
szczekać, mieli laserowe pistolety i przez cały 
dzień chodzili po naszym mieście! Przylecieli 
latającym spodkiem, ale już wrócili na swoją 

planetę!” – relacjonuje profesor Atom (zdjęcie powyżej, 
z lewej), który twierdzi, że spotkał dziś przybyszów 
z obcej planety. Wykonał ich rysunki (po prawej, powyżej), 
bo nie miał pod ręką aparatu. Profesor znany jest z innych 
kontrowersji (w tym teorii, że psy i koty mają wspólnego 
przodka oraz hipotezy o własnej osobowości ogonów). 

„Kończę już rok!” – mówi nam z dumą 
dzisiejszy jubilat, Maksio, miłośnik 
psozaurów i balonów. Swoje urodziny 
spędził z rodzicami, mamą Fiszką i tatą 
Klopsem, robiąc to, co lubi najbardziej. 

po brawurowej akcji ujęła rabusiów odpowiedzialnych za zuchwałą kradzież 
w Muzeum Psów. Bingo Bill, Kapsel i Larwa są złoczyńcami dobrze znanymi 
wymiarowi sprawiedliwości. Wcześniej dokonali już serii obszczekań, pogryzień 
oraz obsikań miejsc niedozwolonych. Tym razem ukradli z Muzeum Psów 
drogocenną statuetkę. 

POLICJA ŁAPIE RABUSIÓW NA PRÓBIE UCIECZKI

JEDZENIE  
MNIE  
SKRZYWDZIŁO

BULTERIER BARTEK – 
SZTUKA WANDALIZMU

AKTUALIZACJA:  
ZGUBA ZNALEZIONA!

STO LAT DLA MAKSIA

NOWI OBYWATELE

UFO NAD MIASTEM PSÓW?

MOJE SPOTKANIE Z OBCYMI  
– HISTORIA CZYTELNIKA

ZWIEDZANIE MIASTA PSÓW  
Z PRZEWODNIKIEM

ZŁOTY JUBILEUSZ
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Dotarliśmy do naszego 
pięknego parku. To 
największy teren zielony  
w Mieście Psów. 

Nadszedł czas na 
pierwszą półgodzinną 
przerwę. Możecie 
państwo odpocząć na 
trawie lub przekąsić coś 
w budce ze smaczkami. 
Polecam hot caty. Łapki 
lizać! Zbiórka przy 
fontannie. Bardzo proszę 
o punktualność!

Drodzy państwo, 
podobno na liście zgub 
przybyło sporo rzeczy. 
Zatem szukajmy…

PSI PARK

1
2

4
3

5

6
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Sierżant Rex, 
sierżant sztabowa 
Łatka, kapral Fifi 
oraz funkcjonariusz 
Burczymuch 
to czwórka 
policjantów, która 

Powyżej: Burmistrz gratuluje bohaterskim policjantom.

Wzruszająca  
historia Hektora,  
psa, który od 
zawsze jadł 
wszystko i nic 
mu nie było, aż 
nagle rozbolał go 
brzuch. „Teraz 
lekarze zabra-
niają mi nawet 
serdelków!”  
– skarży się  
poszkodowany.

„Niektórzy nazywają mnie 
hultajem, ja nazywam ich 
nudziarzami...” Dla Bartka 
chuligaństwo to filozofia życia, 
a z bycia niegrzecznym uczynił 
swój znak rozpoznawczy. 

Wczoraj wspólnie 
przeżywaliśmy dramat Fida, 
który zapodział ulubioną 
zabawkę. Dziś z radością 
donosimy, że Fido odnalazł 
zgubę. Fido dziękuje 
wszystkim, którzy pomagali 
w poszukiwaniach i go 
wspierali.

Dziś do grona obywateli 
naszego miasta dołączyli: 
Nero, Astra, Kluska i Serdelek. 
To szczenięta pani Kory 
(nauczycielki plastyki) 
i doktora Alfa (pracownika 
Psiego Inszczekutu Nauko-
wego). Wszyscy z radością 
przyjmujemy tę informację,  
a rodzicom życzymy 
szczęścia!

Są razem od 15. Państwo 
Szczeklińscy obchodzą dziś 
swój złoty jubileusz. „Pozna-
liśmy się w psiej szkole. 
Figa szczekała najgłośniej 
w naszej klasie! Nikt nie 
potrafił jej przeszczekać!” 
– wspomina z uśmiechem 
profesor Pimpek. Na pytanie, 
jak spędzają jubileusz, 
odpowiadają skromnie: „Nie 
robimy niczego szczególnego, 
dla nas każdy wspólny dzień 
jest świętem!”. 

Relacji profesora nie potwierdza nikt poza malarzem 
Ogórkiem, który twierdzi, że namalował z natury obraz 
przzedstawiający przelot obcych nad jego balkonem. 
„Tak było, to szczera prawda!” – twierdzi artysta 
przez jednych nazywany geniuszem, a przez drugich 
beztalenciem. Z braku dowodów niestety pozostają nam 
domysły co do prawdziwości tych relacji.

Naleśnik zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na fascynującą, całodniową wycieczkę po 
najbardziej urokliwych zakątkach Miasta  
Psów! 

„Było ich czterech – cali zieleni, z sześcioma 
łapami i antenami zamiast uszu! Bipali zamiast 
szczekać, mieli laserowe pistolety i przez cały 
dzień chodzili po naszym mieście! Przylecieli 
latającym spodkiem, ale już wrócili na swoją 

planetę!” – relacjonuje profesor Atom (zdjęcie powyżej, 
z lewej), który twierdzi, że spotkał dziś przybyszów 
z obcej planety. Wykonał ich rysunki (po prawej, powyżej), 
bo nie miał pod ręką aparatu. Profesor znany jest z innych 
kontrowersji (w tym teorii, że psy i koty mają wspólnego 
przodka oraz hipotezy o własnej osobowości ogonów). 

„Kończę już rok!” – mówi nam z dumą 
dzisiejszy jubilat, Maksio, miłośnik 
psozaurów i balonów. Swoje urodziny 
spędził z rodzicami, mamą Fiszką i tatą 
Klopsem, robiąc to, co lubi najbardziej. 

po brawurowej akcji ujęła rabusiów odpowiedzialnych za zuchwałą kradzież 
w Muzeum Psów. Bingo Bill, Kapsel i Larwa są złoczyńcami dobrze znanymi 
wymiarowi sprawiedliwości. Wcześniej dokonali już serii obszczekań, pogryzień 
oraz obsikań miejsc niedozwolonych. Tym razem ukradli z Muzeum Psów 
drogocenną statuetkę. 

POLICJA ŁAPIE RABUSIÓW NA PRÓBIE UCIECZKI

JEDZENIE  
MNIE  
SKRZYWDZIŁO

BULTERIER BARTEK – 
SZTUKA WANDALIZMU

AKTUALIZACJA:  
ZGUBA ZNALEZIONA!

STO LAT DLA MAKSIA

NOWI OBYWATELE

UFO NAD MIASTEM PSÓW?

MOJE SPOTKANIE Z OBCYMI  
– HISTORIA CZYTELNIKA

ZWIEDZANIE MIASTA PSÓW  
Z PRZEWODNIKIEM

ZŁOTY JUBILEUSZ

miasto psow_blok_14 rozkladowek.indd   27-28miasto psow_blok_14 rozkladowek.indd   27-28 20.12.2021   13:07:1820.12.2021   13:07:18

Welcome to Dog City. Our guide will show us the Canine Research Institute, the Chica Barker School, the Dog Museum and 
Fort Dog. Let’s take a walk along the promenade, watch a show at a dog theatre and then rest in a park. We’ll meet the city’s 
famous residents get to know its history, and see some incredible inventions, such as the touslerator and the scentomat. 
A lot goes on in Dog City! The police chases criminals, aliens arrive, Mr and Mrs Woofer celebrate their 50th anniversary,  
it’s Maxie Dalmatian’s birthday, but that’s not all! On top of this, absent-minded tourists keep losing things and need help looking... 

Dog City is a book about dogs that is full of humour, fantastic stories and surprising ideas!

Dog City 
Author and illustrator: Nikola Kucharska

ages 6-10
board book
231 x 310 mm
28 pages
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Sielsko anielsko?
Coraz częściej mówi się o życiu w zgodzie z naturą. Programy kulinarne 

podpowiadają, jak z chwastów znalezionych na łące zrobić przepyszne potrawy i 
napoje. Książki doradzają, jak żyć wolniej i bez stresu. Gazety opowiadają historie 
osób, które zdecydowały się zamieszkać na wsi. Zwabieni sielskim krajobrazem i 

wszechobecną ciszą, ludzie na całym świecie coraz częściej przenoszą się za miasto. 
Kusi ich woń siana, kwitnących jabłoni i ogrodów tonących w zieleni. 

A tymczasem czeka ich niespodzianka…

Jednak czy tego chcą, czy nie, woń wsi nie zmieni się tak długo, jak długo będzie 
istniała praca na roli. Zresztą w ministerstwie rolnictwa właśnie powstaje ustawa, 
która miałaby prawnie chronić zapachy i odgłosy świń i krów. Mieszkańcy, którzy 

przeprowadzili się z miasta na wieś, nie mogliby wnosić skarg w sprawie 
charakterystycznych dla wsi zapachów. Podobne rozwiązanie, zwane 

sensorycznym dziedzictwem wsi, przyjął niedawno parlament francuski. 
A i rolnicy bardzo popierają ten pomysł. 

Ci, którzy w dzieciństwie spędzali wakacje u dziadków na wsi, 
pamiętają zapachy obornika, świń i krów. Miło wspominają 

niepowtarzalną woń stajni i koni. I oddaliby wszystko, by móc 
jeszcze raz skosztować mleka prosto od krowy. Tymczasem 
mieszczuchy często zaczynają się na te zapachy uskarżać. 

siano - świeżo skoszona trawa na łące;

słoma - łodygi i liście dojrzałych roślin 
uprawnych (np. zbóż, rzepaku) po 
skoszeniu. Słomę wykorzystuje się jako 
paszę i ściółkę dla zwierząt. 
Przechowuje się ją zwykle w belach;

rżrżysko - to, co zostaje na polu po 
skoszeniu zboża;

obornik - nawóz naturalny z kału i 
moczu zwierząt oraz ściółki.

Słowniczek

Zapachy lasu
Ilekroć odwiedzam rodziców w ich domu letniskowym w lesie, po 

wyjściu z samochodu uderza mnie zapach sosny – obezwładniający, 
silny, żywiczny. Ale to tylko namiastka prawdziwego boru. Żeby 

naprawdę poczuć całą gamę leśnych zapachów, trzeba wybrać się do 
puszczy. Na terenie Polski pozostały jeszcze resztki prastarych puszcz, 

między innymi Białowieska, Augustowska czy Piska.

Najbardziej typowym zapachem lasu jest 
zapach… zgnilizny. Puszcza pachnie wilgocią, 

rozkładającą się ściółką i mchem. 

Drugi zapach, odróżniający 
zwykły las od puszczy, to 

zapach próchnicy. Powalone 
drzewa tylko pozornie do 
niczego się nie nadają. Bez 

martwego drewna nie 
powstawałyby warunki do 
życżycia dla tysięcy gatunków 

roślin i zwierząt, a także 
grzybów i porostów. 

Niektóre ptaki, jak dzięcioł 
trójpalczasty, żywią się 

wyłącznie larwami 
mieszkającymi w martwych 

śświerkach. 

Kiedy idziecie przez puszczę, 
możecie też poczuć zapach… 

brzoskwini. Wydziela go 
pachnica dębowa. Samce tego 

chrząszcza, siedząc na 
nasłonecznionej korze, wabią w 

ten sposób partnerki. 

Jest też zapach czosnku. Tak, w lesie, nie na grządce. 
Kwitnącą wiosną roślinę z białym baldachimem drobnych 

kwiatów czasem nazywa się czosnkiem niedźwiedzim, 
czasem dzikim (nie pomylcie go z konwalią, która jest 

trująca). Zajmuje całe polany. Jest pod częściową ochroną, 
ale można ją wyhodować w ogródku. Zawiera mnóstwo 

witaminy C oraz związki bakteriobójcze, dlatego warto ją 
dododawać do zup lub sałatek.

Kolejny krok i kolejny zapach – 
grzybów. Niektóre grzybowe zapachy są 

tak słabe, że można je rozpoznać 
jedynie w laboratoriach, inne da się 
wyczuć podczas leśnej wycieczki. 

Gniazdeczek wytwarza w pracowniach 
naukowych aromat malinowy, ale już 

lelejkówkę zielonawą można wywąchać z 
kilku metrów po silnym zapachu anyżu. 

Z kolei pod brzozami rosną mleczaje 
kokosowe o wyraźnej woni wiórków 

kokosowych.

Ale w lesie można się też zetknąć z 
niezbyt przyjemną wonią. Na przykład 
mądziaki psie to grzyby, których młode 
osobniki mają przyjemną woń, za to gdy 
dojrzewają, cuchną niczym odchody lub 
padlina. Również należący do tej samej 
rodziny sromotnik bezwstydny… nie ma 

wstywstydu i dosłownie zwala z nóg 
zapachem. Osobiście tego doświadczyłam, 

kiedy z koleżanką usuwałyśmy 
śmierdziucha z leśnej działki rodziców. 

Pofałdowany zgniłozielonkawy kapelusz 
pokrył się warstwą śluzu, która zwabiła 

chmarę much.

Grzybie zapachy są zwykle 
przyjemne. Ciekawym 

przykładem jest aromat 
podobny do przyprawy maggi, 

wydzielany przez maleńkie, 
kilkumilimetrowe kulki 

suchogłówki korowej, które 
żyją żyją na korze martwych drzew. 

Scents, or why Everything Smells
Author: Monika Utnik-Strugała 

Illustrator: Agnieszka Sozańska 

An amazing book about the world of 
scents. It will tell us why we need a sense 
of smell, what a smell memory is and 
the importance of the link between the 

senses of smell and taste. We will also read about amazing noses in the animal kingdom, the smell of the forest, sea, city and the 
countryside, and all sorts of smells in the kitchen: from the scent of spices, through the smell of coffee and tea, all the way  
to slightly less obvious scents, which some people find unpleasant, for example the smells of pickles, mouldy cheeses or that  
of the exotic durian fruit. Moreover, readers will find out about pheromones and perfume, the smell of cleanliness and old 
books, about aromatherapy and the smell of money, and even about the smell of farts and death. 
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JAK  PACHNIE  DES ZCZ?

Czy zauważyliście,  że po burzy 
w powietrzu unosi się ładny zapach?  

Ale przecież czysta woda jest bezwonna. 
Może więc zamiast pytać ,  jak pachnie 

deszcz,  powinniśmy raczej zastanowić się, 
co sprawia, że pachnie? 

Przede wszystkim przy jemny zapach, 
który zwykle pojawia się po burzy, 

wywołany jest promieniowcami. Bakterie 
te wydzielają do ziemi geosminę, czyli 

związek o charakterystycznym zapachu 
świeżo zaoranej gleby, wilgotnej  

piwnicy czy gnijącej słomy. 

Co ciekawe, większości nam ten  
zapach bardzo się podoba, ale za ziemistym 

smakiem zwykle nie przepadamy.  
Jeśli zdarzyło wam się kiedyś pić wodę, 

która mimo że wyglądała na czystą , 
smakowała ziemią , to mogła znajdować  

się w niej właśnie geosmina . 

Za drugi burzowy zapach odpowiedzialne są rośliny. 
W czasie suszy wytwarzają one oleje hamujące 

zbyt gwałtowny wzrost nasion (bo inaczej nasiona 
pobrałyby całą wodę i nie starczyłoby jej  dla samej 
rośliny).  Oleje zbierają się w ziemi, a pod wpływem 

deszczu dostają się do powietrza i uwalniają 
charakterystyczny zapach.

Ostatni zapach – czystego, 
świeżego powietrza – 

powoduje ozon. Gaz ten 
wchodzi w rozmaite 

reakcje chemiczne 
i powstaje podczas silnych 
wyładowań elektrycznych, 

czyli kiedy uderzają 
pioruny. 

Zapach deszczu próbują uchwycić 
znane marki perfumiarskie,  jak Marc Jacobs, 

Hermès czy znana z ekscentrycznych pachnideł firma 
Demeter, która oprócz zapachu Rain, czyli „deszcz”, 

zaproponowała również bardziej ziemisty  
Dirt ,  czyli „brud”.

WIELKI  Ż Y WIO Ł
Znane przysłowie mówi: co za dużo, to niezdrowo.  Podobnie jak niedobór wody, niewskazany jest i   jej  nadmiar.  W historii często dochodziło do wylewów wielkich rzek, a z roku na rok,  za sprawą zmieniającego się klimatu, zdarzają się one coraz częściej. 

Jak nieokiełznany bywa ten żywioł ,  pokazała  na przykład powódź we Florencji .  Przez kilka dni padało i woda w rzece Arno niepokojąco się podnosiła . W końcu nad ranem 4 listopada 1966 roku olbrzymia fala ruszyła na miasto (w niektórych miejscach przekroczyła 4 metry),  niosąc muł, olej ze zbiorników miejskich i samochody. Impet fali o mało nie zmył zabytkowego mostu Ponte Vecchio. 

Ale najgorsze było to,  że woda  
zniszczyła tysiące cennych dzieł sztuki . Wdarła się do Biblioteki Narodowej, 

położonej nad samą rzeką, z której 
porwała manuskrypty liczące setki lat . W baptysterium św. Jana, znajdującym się  obok katedry, zniszczyła zabytkowe Bramy Raju.  Z 10 brązowych płaskorzeźb oderwała 5 – jedna z nich została znaleziona dopiero pod miastem! 

Około jedenastej Radio Londyn poinformowało:  „Świat traci jeden ze swoich skarbów”. 6 listopada woda opadła, ale ratowanie zabytków Florencji trwało jeszcze bardzo długo. Po powodzi wolontariusze  (tzw. angeli del fango – aniołowie błota , którzy gołymi rękami wyciągali  z mułu obrazy, dokumenty i książki) i  konserwatorzy z całego świata  (w tym Polacy z Torunia) pomagali miastu w restauracji dzieł sztuki . 

A skoro o Polsce mowa, nas również dotknęła  powódź . Nazywa się ją powodzią tysiąclecia; ogarnęła także Czechy, Słowację,  wschodnie Niemcy i wschodnią Austrię).  3 lipca 1997 roku wylało całe dorzecze Odry oraz Wisły (w górnym biegu). Woda odcięła od świata setki wsi i  miasteczek,  a także Opole i  Wrocław. W niektórych miejscach sięgała 3 metrów. Zewsząd ruszyła pomoc  dla powodzian: robiono zbiórki pieniężne oraz najpotrzebniejszych artykułów, a sprzęt stacji radiowej RMF FM – wozy satelitarne i reporterskie, oraz helikopter – pomagał w akcji ratowniczej. 

Szczególnym 
rodzajem powodzi 
są lawiny błotne. 
Porywają ze sobą 

drzewa i gigantyczne 
głazy, grzebiąc pod masami 
błota zaskoczonych we śnie 

ludzi .  Często powodowane są 
regulowaniem i zwężaniem 

koryt miejscowych rzek 
i strumieni .  Rzeki zamienione 
w betonowe rynny nie mogą 

pomieścić nadmiaru wody  
po intensywnych opadach 

i dochodzi do tragedii .  To,  co  
na początku wydaje się mętnym 

strumyczkiem, wkrótce 
zamienia się w wysoką na 
kilka metrów falę błota 

sunącą z prędkością  
czasem nawet  

50 kilometrów  
na godzinę.

In the rain, or what happens  
when it rains
Author: Monika Utnik-Strugała 

Illustrator: Małgosia Piątkowska 

From this book you won’t just find out about rain, but also about weather forecasting, wellington boots and windscreen wipers. 
You will be introduced to facts and trivia about thunderstorms, snow, floods, rain forests and many more.

From the author: When my daughter was little, she was really scared of thunderstorms. So I decided that one day I would 
explain to her why it rains, how lightning is made and whether you can protect yourself against it, and where rainbows come 
from. I wanted her to understand natural phenomena, and not be scared of them anymore. Today, I can proudly say that Anna 
joyfully jumps in puddles and she’s no longer scared of thunderstorms!
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