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Picture books (3 years and up)

WHEN YOU SLEEP Every night, a four-year old Chris muses over things that happen 
when the city falls asleep. The boy is amazed to learn that not 
everyone around sleeps. He loves to listen to his father-pilot’s 
stories about navigating night fl ights, or his mom who is a journalist 
about writing articles for the morning newspaper, or his grandfather  
recalling night fi shing, and grandmother who tells him that she 
enjoys listening to nightly radio broadcasts. Somewhere behind the 
walls of his room, there is an amazing nightlife which becomes part 
of Chris’s dreams.

Justyna Drobkiewicz (author)
Beata Zdęba (illustrator)
230 x 270 mm
64 pages
3+



Picture books (3 years and up)

TEETH Taking care of your teeth is extremely important.
The characters of this book are: a little girl named Pola and dental 
tools: Mirror, Probe and Drill, as well as a Toothbrush 
and Toothpaste and dental Floss.
They will explain to all children why brushing teeth is necessary, 
what  milk teeth are, and that everyone can like a dentist.
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Wojciech Grajkowski (author)
Wojciech Stachyra (illustrator)
245 x 260 mm
32 pages
3+
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WHEN POLA GETS LOST Pola perfectly knows all six rules for all the lost:

I’m not looking for. I am waiting
I don’t go on the road!
Uniformed services always ready to help
Someone unknown? We do not trust
Contact to mom? It’s in my shoe
I have to be seen, not hidden!

But will she remember all these rules when she really gets lost?
Sometimes a moment is enough – in a crowd, a shop, on the beach 
– to make the frisky child disappear from sight and simply get lost. 
Perhaps it is better not to think about it, but the risk exists. The most 
important in such a situation is that the children act in accordance with 
the learned rules. But how to teach the children these rules? How to 
prepare them for such a situation? This book will help us greatly.
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– Hola! ¿Puedo ayudarte? 

– I got lost. My name is Pola. Pola Tyszkowska. My mum is Maria Tyszkowska. 
My dad is Aleksander Tyszkowski. Call my mum please. 
i W z 

i 
– Pola? Ok. i do 

z a Ok. Let’s wait here. 

I 
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Gabriela Rzepecka-Weiss (author)
Magdalena Kozieł-Nowak (illustrator)
230 x 270 mm
32 pages
4+

Picture books (3 years and up)
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It has not been so nervously for a long time in  the Bugstown. And all 
this because of the upcoming Meadow Festival. In the kindergarten 
there is also a great excitement. The Little Bugs get an important 
task – to prepare a play “Treasures of the meadow”, to show it to the 
inhabitants of the town during the feast. So they set off the trip to 
the meadow to learn about the meadow’ treasures. But what kind 
of treasure can be found in the meadow? And what to do if there are 
things that are not real treasures – like rusty cans, plastic bags, butts 
and other rubbish? 
A beautifully illustrated story about that our behavior affects the 
environment and that we all should respect nature.
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Katarzyna Biegańska (author)
Monika Suska (illustrator)
279 x 339 mm
64 pages
4+

Picture books (3 years and up)
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Little Luke is a witness when his mother gives fi rst aid to an elderly 
gentleman who lost consciousness in a cake shop. The boy is very 
impressed by his mother’s knowledge and determination and he 
would like to learn himself how to save someone’s life. He decides to 
practice on his teddy bear.
The book was written taking into account of the substantive support  
and the offi cial recommendations of ERC – European Resuscitation 
Council.
This is an excellent starting point for conversation with children 
about fi rst aid rules and emergency response skills.

Picture books (3 years and up)

LUKE RESCUES 
HIS TEDDY BEAR

Izabela Michta (author)
Anna Gensler (illustrator)
230 x 270 mm
32 pages
4+
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Something is rotten in the kingdom of Not Greenness. Former 
magnifi cence overgrown with garbage piles. There are so many 
of garbage that the king and queen can not break through to the 
throne. This is the fault of the capricious princess Gimmina. At her 
command scientists have been using natural resources for years, 
destroying the earth, scaring the animals, cutting down forests 
and littering the environment, in one word bringing the kingdom 
to ruin, all in the name of progress and development of civilization. 
Desperate king says: STOP! and he decides that the princess will get 
married the one who will bring order to the kingdom.

Picture books (3 years and up)

SOMEWHERE FAR AWAY. 
THE ECO STORY

Izabela Skorupka (author)
Anna Gensler (illustrator)
230 x 270 mm
32 pages
4+
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In Monsterland Stories we visit a group of friendly monsters who live on 
the edge of the Gloomy Forest. Meet Irek, Bart, Bulbon and 
Albert! The residents of this idyllic land spend their time baking buns, 
eating candies and there is almost nothing that could disturb their 
bucolic serenity. Almost… as there is also this crazy duck! She wears 
false teeth, a ballet tutu and believes to be a real opera diva.

Read aloud (5 years and up)

MONSTERLAND 
STORIES

Marcin Pałasz (author)
Monika Suska (illustrator)
163 x 235 mm
96 pages
5+
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i wstał powoli. Przed snem postanowił odwiedzić Irka w jego 
piecu, miał nadzieję, że przyjaciel nie będzie jeszcze spał.

Zaczął wdrapywać się na gliniaste zbocze, jednak po chwili 
noga obsunęła mu się na śliskiej grudzie, zachwiał się, zamachał 
łapami, i poleciał jak długi, wpadając z głośnym pluskiem głową 
do wody. Było tu nadspodziewanie głęboko, jednak Bartek – jak 
wszystkie potwory – doskonale pływał. Parskając i plując zieloną, 
oślizgłą rzęsą, dopłynął do brzegu. Było tam jednak tak stromo, 
że wydostanie się na brzeg bez pomocy było niemożliwe. Nie wi-
dząc innego wyjścia, Bartek popłynął wzdłuż trzcin. Woda była zie-
lona i błotnista, więc po chwili potwór również był zielony i ubłocony. 
Oprócz rzęsy, do futerka przyczepiały mu się brunatne wodorosty, nie 
licząc kilku pijawek i nasiąkniętych wodą liści.

Nie minęło dużo czasu, gdy pośród gęstwiny trzcin ukazała się piasz-
czysta plaża. Bartek aż westchnął z zadowolenia. Odnalazł grunt pod 
nogami i już miał wyjść z wody, gdy wtem tuż przed nim spod pokrywa-
jącego wodę zielonego kożucha wychylił się oślizgły kształt. Coś przypo-
minało wielką ośmiornicę, miało kilka ramion zakończonych przyssaw-
kami, dwoje bladych, wyłupiastych oczu i przerażająco wielką paszczę. 
Popatrzyło na Bartka najwyraźniej nie mniej zaskoczone niż on. 

Trwało to ułamek sekundy, bo już  w chwilę później zarówno Bartek, 
jak i dziwne coś z wrzaskiem uciekali, każde w swoją stronę.

Przechadzający się nad brzegiem jeziora Albert, Irek i  Bulbon, nagle 
znieruchomieli i spojrzeli po sobie.

– Ktoś chyba krzyczał… – zaczął Irek, ale nie zdołał dokończyć, po-
rażony tym, co właśnie zobaczył.

Spomiędzy trzcin wypadła postać, na widok której wszyscy trzej 
stracili głos. Miała dwie lub trzy nogi, tyle samo rąk, była zielonka-
wo-brązowa, nieco jakby oślizgła, i już z daleka strasznie śmierdziała 
gnijącymi liśćmi. Sprawiała wrażenie porośniętej okropnym, zielonka-
wym szlamem. Co straszniejsze, postać owa, wymachując rękami, gul-
gocząc i mamrocząc coś niezrozumiale, pędziła wprost ku nim!

Irkowi baki stanęły dęba.

– Upiór z głębin… – zdołał wydusić.
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– Aaaaa!!! – wrzasnął przeraźliwie, odwrócił się i pognał przed sie-
bie, jak tylko mógł najszybciej od tego tak okropnego czegoś, co wylazło 
z jeziora i w jakimś sobie wiadomym celu zmierzało wprost ku nim. 

Tuż za nim pędzili Albert i Bulbon. Bulbon od czasu do czasu wy-
dawał z siebie piskliwe jęki, zaś Albert wrzeszczał, ile sił. Żaden z nich 
nie miał odwagi obejrzeć się za siebie aż do momentu, gdy wpadli do 
Mrocznego Lasu, który o tej porze był naprawdę bardzo mroczny.

Zwalili się bezwładnie na ziemię, i dysząc ciężko, z obawą spoglądali 
w kierunku jeziora.

– Co… co to było? – wysapał wreszcie Irek.

41 86

– Ja chyba śnię – powiedział głośno do siebie, przecierając oczy. – To 
niemożliwe…

Bartek zachichotał cichutko, choć czuł wielkie wzruszenie.
Łukasz podszedł bliżej, najpierw ostrożnie, aż w końcu niepewnie 

przysiadł na brzegu łóżka.
– Czy wy jesteście naprawdę? – szepnął, przyglądając im się szeroko 

otwartymi oczami.
– Naprawdę – przyświadczył Albert. – Możesz mnie dotknąć.
Łukasz ostrożnie dotknął Alberta. Potem zanurzył dłoń w jego nie-

bieskim futerku.
– Ale przecież ja was wymyśliłem! – powiedział zdumiony. – I to tak 

dawno temu! O, to jest Bulbon, prawie o nim zapomniałem… To Bar-
tek, to Irek, a ty jesteś Albert, prawda?

– Prawda. Ale zapomniałeś o Euzebiuszu.
Łukasz obejrzał się i  spojrzał na żółtego potwora, który śmiał się 

szeroko do niego, a oczy zerkały wesoło spod zielonej grzywki.
– Ojej, przecież narysowałem cię z  nudów dziś 
rano, na pierwszej lekcji! – chłopiec aż sapnął, ze 

zdumienia. – Ale nie zdążyłem skończyć, bo za-
raz potem pan od matematyki wziął mnie do 
tablicy…

– No i w rezultacie nie miałem jednej nogi – 
mruknął pogodnie Euzebiusz. – Ale nie gnie-
wam się, bo moi nowi przyjaciele zaraz mi 
pomogli.

Łukasz z  podziwem kręcił głową, nie 
mogąc dojść do siebie.

– Skąd się tu wzięliście?
– Przysłał nas Mały Czarodziej…
– Mały Czarodziej?! – Łukasz kla-

snął w  dłonie. – Pamiętam go, oczy-
wiście! Dalej ma tę spiczastą czapkę?

– Pewnie, że tak! – odparł Bar-
tek. – I  kazał cię pozdrowić. Ale 
wiesz co, Łukasz, tak właściwie 
to my chcieliśmy cię o coś bardzo 
poprosić…
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w narastającym przekonaniu, że również zaczyna mieć problemy zdro-
wotne. – Czy Euzebia ma kilkadziesiąt nóg?!

– Ależ oczywiście! – ucieszył się Bulbon. – Z Irkiem nie jest tak źle, 
skoro to wszystko pamięta. Euzebia ma dokładnie sześćdziesiąt cztery 
nogi, jak się okazuje. Znakomicie tańczy kankana.

Zza fotela dobiegł tragiczny jęk Irka.
– W takim razie kim jest Euzebia?! – spytał zdesperowany Bartek. – 

Kto może mieć sześćdziesiąt cztery nogi?!
Bulbon ostrożnie wyjął coś z kieszeni i pieczołowicie umieścił to na 

talerzu. Odstąpił krok w tył i z dumą spojrzał na niewielkie stworzon-
ko, które dygnęło grzecznie na kilkudziesięciu nogach i cieniutkim gło-
sem powiedziało:

– Dzień dobry. Jestem Euzebia Gąsienniczak.

Za fotelem rozległ się głośny łomot.
To zemdlał Irek.

66 67

gwałtownie, usiadł i rozejrzał dość nieprzytomnie w przekonaniu, że 
gdzieś blisko ktoś zagrał znienacka na trąbie.

– Jutro trzeba będzie pójść do Mumy – powiedział w tej 
samej chwili Bartek, z lubością wąchając swoją bułecz-
kę, którą też przed chwilą złapał.

Po jego słowach zapadła cisza i dał się słyszeć jedynie tupot
licznych nóg Euzebii, która wczoraj ostatecznie doszła do siebie 
po wyrzuceniu jej z zespołu i postanowiła wystąpić w konkursie
jako solistka.

– I co, zaproponujemy Mumie, żeby stepowała razem z mrówkami? 
– spytał niepewnie Irek. – A  może faktycznie przedstawimy ją pani 
Brunhildzie...?

– Pani Brunhilda się nie zgodzi – powiedziała natychmiast Euzebia,
przestając na moment podskakiwać. – Będzie się bała, że Muma ją roz-
depcze. Moim zdaniem będzie miała rację, bo sama bym się bała na jej
miejscu.

– Tak, mrówki i gąsienice to nie jest dobry pomysł – mruknął zamy-
ślony Albert. – Musimy wymyślić dla Mumy coś innego.

– Może niech zagra na jakimś instrumencie? – zaproponował Bar-
tek. – Ale nie wiem, czy ona w ogóle umie na czymś grać...

– Mój wujek grał kiedyś na gitarze elektrycznej – rzekł Albert z na-
głym ożywieniem, ale zaraz potem zmarkotniał. – Tyle tylko, że potem
ciotce też się to spodobało. Zabrała mu gitarę i zaczęła grać na niej zę-
bami, bo kiedyś zobaczyła w telewizji jakiegoś znanego artystę, który 
tak robił, a ona też chciała spróbować.

– I co się stało? – spytał Bulbon z szalonym zainteresowaniem.
– Nic – odparł Albert ponuro. – Miała potem bardzo dziwne zęby od

tego grania i wszyscy się jej bali. Musiała przez to chodzić do dentysty,
a jedna znajoma pani straszyła Ciotką swoje dzieci, mówiąc im, że jeśli 
będą niegrzeczne, to też tak będą wyglądać. Moim zdaniem to było 
wyjątkowo nieuprzejme, a w dodatku te dzieci były zupełnie niemuzy-
kalne i na pewno nie umiałyby zagrać na gitarze. Nawet zębami.

– Wydaje mi się, że Muma nie musi grać akurat zębami – zauważył
Bartek ostrożnie. – W ostateczności, jeśli również jest niemuzykalna,
to zawsze może spróbować recytować poezję. Mam wrażenie, że ona 
jest trochę romantyczna. Może pisze wiersze i nikomu o nich nie opo-
wiada, bo się wstydzi?

Further adventures of kind and cordial monsters: Irek, Bart, Bulbon and 
Albert. Monsters still live in Gloomy Forest and spend a lot of time doing 
nothing.

Read aloud (5 years and up)

RETURN 
TO MONSTERLAND

Marcin Pałasz (author)
Monika Suska (illustrator)
163 x 235 mm
104 pages
5+
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The Great People is a series dedicated to prominent fi gures in world 
history. 
The fi rst volume – The Great Explorers presents twenty-six travelers 
and the background for their biggest geographical discoveries. We 
meet Christopher Columbus, Marco Polo, Vasco da Gama, Benedict of 
Poland, Jacques Cousteau, Thor Heyerdahl and many others. They are 
portrayed by Marcin Jamkowski, former editor-in chief of the Polish 
edition of the National Geographic magazine and Karol Banach, an 
outstandingly gifted illustrator.

Odkrył Machu Picchu i kilka innych miast Inków zagubionych w peruwiańskiej 
dżungli. Był także pierwowzorem postaci najsłynniejszego archeologa
światowego kina – Indiany Jonesa.

Gdy w końcu XV wieku Kolumb odkrył Amerykę, kontynent ten wcale nie był pusty. Nie tylko żyli 

tam ludzie, ale budowali już wielkie miasta i państwa. Jedną z najwspanialszych cywilizacji było pań-

stwo Inków. Dzięki pomysłowemu systemowi komunikacji (przy pomocy szybkich górskich posłańców), 

użyciu kipu, czyli pisma węzełkowego, i wyjątkowej waleczności Inkowie opanowali ogromne górzyste 

tereny Andów, przede wszystkim w rejonie dzisiejszego Peru. Hiszpańscy konkwistadorzy podbili

Inków i na długie stulecia zapomniano o arcydziełach ich cywilizacji. Z czasem ruiny twierdz i stolicy

porosły dżunglą, a wiedza o ich dokładnym położeniu zaginęła w otchłani ludzkiej pamięci.

Ruin stolicy dawnego imperium Inków postanowił poszukać dobrze zapowiadający się histo-

ryk Hiram Bingham III. Pochodził z rodziny misjonarzy, od pokoleń mieszkających na Hawajach – 

archipelagu na Pacyfiku, który wówczas był niezależnym królestwem, a dzisiaj należy do USA. Słu-

chając biblijnych opowieści o pochodzeniu człowieka i cywilizacji, Bingham rozwinął w sobie wielką

ciekawość przeszłości. Szczególnie zainteresowała go przeszłość Ameryki Południowej. Wyjechał do 

Stanów Zjednoczonych, aby się kształcić. Ukończył studia, zrobił doktorat, rozpoczął pracę na uni-

wersytecie Yale i stał się ekspertem od historii Ameryki Południowej. 

 To właśnie ten uniwersytet umożliwił Binghamowi liczne podróże do Ameryki Łacińskiej (jak często 

zwana jest Ameryka Południowa i Środkowa). Podczas jednej z nich, wracając w 1908 roku z Santiago

w Chile, zahaczył o Peru. Tam pokazano mu ruiny Choquequirao, wielkiej twierdzy Inków. Zrobiła ona 

na młodym historyku piorunujące wrażenie. Wrócił na Yale i rozpoczął przygotowania do wyprawy, 

która miała szukać pozostałych miast, a najlepiej ostatniej stolicy Inków – Vilcabamby.

Wyprawa ruszyła trzy lata później. Bingham zatrudnił wielu miejscowych Peruwiańczyków w cha-

rakterze tragarzy i przewodników. Przynosili mu opowieści o kamieniach, ruinach, starych domach

i warowniach rozrzuconych w dżungli. Bingham sprawdzał podrzucane przez miejscowych tropy i od-

krył na nowo zapomniane miasta Inków: Rosaspatę (dziś zwane Vitcos) oraz Espíritu Pampę. W tym 

drugim popełnił wielki błąd – sądził, że były to ruiny jakiegoś mało ważnego miasta, tymczasem po

latach badań prowadzonych już po śmierci Binghama okazało się, że to było właśnie historyczne mia-

sto Vilcabamba! Bingham jednak nie zauważył jego wielkości i dalej szukał inkaskiej stolicy. I wtedy

trafił na Machu Picchu, kamienne miasto z wieloma domami, placami, starożytnym obserwatorium 

astronomicznym położone na rozległym szczycie wzgórza. Nazwał je „Zaginionym Miastem Inków”

i tak zatytułował napisaną przez siebie książkę, która szybko stała się bestsellerem. Uznał Machu

Picchu za zaginioną stolicę imperium Inków. W istocie, choć było ono miejscem ważnym i jedną z sie-

dzib królewskich, nigdy nie było stolicą. Było raczej miastem uczonych, którzy stworzyli w nim nawet 

rodzaj uniwersytetu. Rozległe ruiny Machu Picchu pięknie wpisywały się w malowniczy krajobraz oto-

czenia, dzisiaj są jednym z najczęściej odwiedzanych peruwiańskich zabytków.

Bingham trzykrotnie wracał do Peru z wielkimi wyprawami finansowanymi przez Yale i National 

Geographic Society, by badać odkryte miasta. Gdy wybuchła I wojna światowa, zostawił pracę nauko-

wą i wziął udział w walkach jako lotnik. Bogactwo jego losów zainspirowało filmowców do stworzenia 

postaci archeologa i awanturnika Indiany Jonesa. Po wojnie Bingham nie wrócił już do pracy nauko-

wej. Wybrał politykę, przez lata zasiadał w senacie USA.

Ostatecznego potwierdzenia, że odkryte przez Binghama miasto Espíritu Pampa to w istocie 

Vilcabamba, dokonał w 1976 roku profesor Edmundo Guillén, z którym pracowało dwoje polskich 

odkrywców – Elżbieta Dzikowska i Tony Halik.

” 

u
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THE GREAT PEOPLE
The Great Explorers

Marcin Jamkowski (author)
Karol Banach (illustrator)
250 x 290 mm
120 pages
8+
Rights sold to Czech Republic

Early readers (7 years and up)



In the second volume, the author once again takes us to the past and 
presents people whose inventions changed the world. The Great 
Inventors is an easy and amusing read which perfectly complements 
the knowledge children gain at school.  We can meet Samuel Morse, 
Gottlieb Daimler, Henry Ford, Charles Goodyear, Jan Gutenberg, Julius 
Verne, James Watt, Alfred Nobel, Nikola Tesla and many others. 
The book was illustrated by the eminent Polish illustrator Maciej 
Szymanowicz.
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THE GREAT PEOPLE
The Great Inventors

Marcin Jamkowski (author)
Maciej Szymanowicz (illustratro)
250 x 290 mm
128 pages
8+
Rights sold to Czech Republic

Early readers (7 years and up)
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Early readers (7 years and up)

WIELCY
NAUKOWCY

Marcin Jamkowski Maciej Szymanowicz

In the third volume of The Great People series, the author presents us 
the profi les of the world’s most outstanding scientists and thinkers. 
We will meet Hippocrates, Aristotle, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, 
Charles Darwin, Michael Faraday, Niels Bohr, Maria Skłodowska-Curie, 
Albert Einstein, Jean-Francois Champollion, Paul Serano 
and many others.

THE GREAT PEOPLE
The Great Scien  sts

Marcin Jamkowski (author)
Maciej Szymanowicz (illustratro)
250 x 290 mm
128 pages
8+
Rights sold to Czech Republic



Early readers (7 years and up)

A beautifully illustrated book, that subject is broadly understood care 
for the world, children, animals and nature. The book is a story about the 
average family of Spicacious: parents and two children, and problems 
that the family must solve in everyday life. Readers will fi nd out why in 
the pre-Christmas period the shelters do not let for adoption, what is 
the Red List of Threatened Species, whether a circus without animals 
makes sense, how to segregate garbage, how each of us can save water. 
They will fi nd that in some parts of the world  children have 
to work instead of going to school, and many other important 
and interesting things. 
After each literary chapter, there are interesting facts – numerical data, 
tips, infographics, links to websites of relevant institutions.
The author of the book, Marcin Pałasz, is a person very involved in the 
fi ght for nature protection, he is the author of numerous radio plays 
on ecological issues, and his adopted from a shelter dog Elf is the main 
character of the adventure books loved by children.

JASPER SPICACIOUS 
CHANGES THE WORLD

Marcin Pałasz (author)
Justyna Hołubowska (illustrator)
160 x 235 mm
176 pages
7+

24 25

Wtedy Jaś wziął głęboki oddech i postanowił pokazać, że mimo 
nieporozumień jest jednak odpowiedzialnym starszym bratem.

– Proszę przekazać Zofii – zaczął, zwracając się do mamy – że jej 
brat zamierza odnaleźć ten drogocenny klejnot!

Po czym – nie czekając na jakąkolwiek odpowiedź – nasunął na 
oczy gogle do pływania pod wodą i dał nura do basenu.

Trzeba przyznać, że poszukiwania nie były łatwe. Kilka razy wy-
pływał na powierzchnię, by zaczerpnąć powietrza, ale nurkować lu-
bił i umiał to robić doskonale. W pewnym momencie prawie doszedł 
już do wniosku, że pierścionek został wciągnięty do jednego z odpły-
wów… gdy nagle coś jakby błysnęło, tuż przy stopniu oddzielającym 
głębszą część basenu od tej płytszej.

JEST!!!

48 49

Każdy może walczyć o poprawę losu zwierząt. Dorośli mogą 
podpisać petycję w sprawie zakazu hodowli na futro:
www.otwarteklatki.pl/petycja-zakaz/

Dzieci natomiast mogą przypomnieć dorosłym, że zwierzęta 
są częścią przyrody, o którą należy dbać i którą należy szanować. 
Oczywiście tym dorosłym, którzy o tym zapomnieli. 

Cześć, nazywam się Luna, jestem lisem. 
Kiedyś mieszkałam na lisiej fermie. Bardzo się bałam, bo nie 

wiedziałam, co mnie czeka. Było tam ciasno i niezbyt czysto. 
My, lisy, jesteśmy dzikimi, wolnymi zwierzętami. Wolne, żyjemy 
długo, nawet 10 lat. W niewoli zaledwie kilka miesięcy. 
Na wolności nasze terytorium jest większe niż sto stadionów 
piłkarskich razem wziętych. Jak więc mamy przywyknąć 
do życia w ciasnej klatce? 

Na szczęście straż patrolu ekologicznego uratowała mnie 
i teraz mieszkam na wsi u Agnieszki i Karola, razem z psem 
Rudym, kotem Lulkiem oraz dwoma innymi uratowanymi lisami 
– Foksem i Fuksem. Uwielbiamy się razem bawić. Agnieszka 
i Karol bardzo nas kochają, dbają o nas i nigdy nie pozwolą 
nas skrzywdzić.
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Early readers (7 years and up)

This publication is a collection of poems about animals living in the 
Baltic. Author, who is a marine biologist by education and a poet by 
passion, introduces us to life in the deep waters of the Baltic Sea. We 
will meet Flounder, Cod, Cockles, Gray Seal, Swan and some rather 
unknown and very strange creatures. 

BALTIC ANIMALS

Patrycja Wojtkowiak-Skóra (author)
Olga Demidova (illustrator)
279 x 339 mm
32 pages
7+

2

BABKA

Nie babka z piasku, lecz BABKA PIASKOWA,
bowiem o rybie jest tutaj mowa.
Żyje w zatoce, w ławicach pływa,
i w piasku na dnie głównie przebywa.

Rybka jest skoczna i ciągle w ruchu,
ma pożyteczną przyssawkę na brzuchu, 
a szarożółte jej ubarwienie
zdobne jest w plamki i liczne cienie.

Są u nas także jej kuzyneczki,
bardzo podobne do niej babeczki.
Są BABKI BYCZE, CZARNE i MAŁE,
pełne są babek zatoki całe!

3

SERCÓWKA

Na piaszczystym dnie Bałtyku,
można spotkać ich bez liku.
Barwa muszli zwykle biała, 
bardzo zdobna, w prążki cała. 

W piasku zagrzebane żyją,
przed wrogami tam się kryją.
Do kontaktu z otoczeniem,
dwa syfony – jak marzenie.

Skąd ta nazwa? – zapytacie.
Więc odpowiedź tutaj macie:
Złączcie muszli dwie połówki -
A poznacie kształt SERCÓWKI.

4

RYBITWA RZECZNA

W czarnych „czapkach”, popielate,
na wybrzeżu wiosną, latem.
Nogi krótkie i czerwone,
ich ogony rozwidlone.

Dziób czerwony z czubkiem czarnym,
los bałtyckich ryb jest marny…
Głodne ptaki znów polują – 
spójrzcie tylko jak pikują!

Powiesz, że to niedorzeczne…
Ale to RYBITWY RZECZNE!
Słyszysz ich podniebne bitwy?
Tak krzykliwe są rybitwy!

5

MEWA ŚMIESZKA

Jaki zwinny ptak tam leci,
ku uciesze wszystkich dzieci!
Łapie w lot okruszki chleba
i znów wzbija się do nieba.

Grzbiet i skrzydła popielate,
nogi, dziób – czerwone latem.
Biała szyja i spód ciała,
głowa w czerni, strojna cała.

Za statkami w stadach lata,
choćby i na koniec świata!
Nad Bałtykiem również mieszka, 
wszystkim znana MEWA ŚMIESZKA.



Is there any grain of truth in the legend of the Holy Grail? What 
is the Holy Grail – a cup, a druids’ cauldron or a vessel of secret 
knowledge?
Like Indiana Jones, a seven-year old Mateusz embarks on a journey 
through Europe in search of answers.  His adventure begins in 
Warsaw and continues through Glastonbury, London, Paris, Gisors, 
Barcelona, Valencia to end in Porto. In each of these places he looks 
for trails which could help him solve the mystery of the Holy Grail, 
while still fi nding time to sightsee and have the time of his life.

Early readers (7 years and up)

MATEUSZ ON THE SEARCH 
FOR THE HOLY GRAIL

Edi Pyrek (author)
Agnieszka Suszczyńska (illustrator)
163 x 235 mm
168 pages
7+

Francja

Część 3

Hiszpania

Część 4
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