
Z nastolatkami 

o wartościach



Krótkie opowiadania, 
które idealnie nadają się 
do czytania na dobranoc 

najmłodszym.

Książki skierowane do 
dzieci, które czytają od 
niedawna, ale robią to 
z nieustającym zapałem!

Powieści obyczajowe dla 
czytelników w wieku 9–12 lat, 

lubiących się i pośmiać,
i wzruszyć.

Powieści sensacyjne dla 
żądnych przygód czytelników 
ze smykałką do rozwiązywania 
zagadek.

Historia dobrze 

opowiedziana dla 

czytelników w wieku 
10–14 lat – zarówno 
wielbicieli historii, jak 

i tych, którzy są z nią 
na bakier.

Książki dla wszystkich, 
którzy lubią zabawę 
językiem, chcą podszkolić 
swoją wymowę lub 
zaimponować nauczycielce.

W tym cyklu ukazują się 
zarówno znane, jak i te 
rzadko spotykane 

baśnie, podania 
i legendy polskie.

To skok na głęboką wodę 
– w codzienne problemy 

młodzieży, ich pierwsze 
poważne decyzje i związki.

Trudne historie dzieci 

z czasów wojny, napisane 
w przystępnej formie 
zbeletryzowanej opowieści.

Wielkich ludzi poznajemy

poprzez ich dzieciństwo,
pasje, pracę.

Serie wydawnicze

Seria z dreszczykiem

Dla wszystkich, którzy są 
za młodzi na książki Stephena 
Kinga, ale już lubią się bać.

Ta seria pokazuje, 

jak szczodra jest dla nas 

matka natura i jak o nią 
dbać na co dzień.



Pan Samochodzik i…





Mroczne zaułki XIX-wiecznej Warszawy

Król Myszy wiedzie nas na scenę burzliwych wydarzeń okresu napoleońskiego. W korowodzie 
barwnych postaci mamy Ludwika XVIII, zaplątanego w intrygi i zdrady, artystów, wynalazców 
i wielkie umysły epoki. Ale także zwykłych ludzi, tworzących warszawski tygiel osobowości.

Zaczyna się niewinnie, ale nie dajcie się na to nabrać! Z biegiem stron opowieść się rozkręca,
mroczne intrygi i postacie kryją się tylko po to, żeby znienacka wyskakiwać i zaskakiwać nas,

czytelników. Kończysz czytanie i pytasz: „No dobrze, ale co dalej było? Kiedy dalszy ciąg?”.

Joanna Papuzińska



Saga o wikingach i Piastach

Paweł Wakuła zabiera Czytelnika w fascynującą podróż do świata wikingów, którzy nie tylko 
grabili i podbijali zachodnie ziemie, ale również aktywnie działali na Wschodzie. 
W tej historii losy herosów znanych ze skandynawskich sag przeplatają się z prawdziwymi 
wydarzeniami i postaciami. Autor w mistrzowski sposób odtwarza klimat epoki i kreuje 
bohaterów.

Książka może zainteresować zarówno młodzież, jak i dorosłych czytelników, nawet jeśli ci 
ostatni podczas lektury mogą mieć pewne skojarzenia z Imieniem róży Umberto Eco.

Esensja.pl



Autobiografia

Autorka w sposób niezwykle ciepły prezentuje 
obraz dzieciństwa szczęśliwego, mimo 
dramatycznych wydarzeń, w jakich przyszło je 
przeżyć (lata wojny w Warszawie 
i pierwsze lata powojenne), podbudowanego 

miłością i uczącego otwarcia na świat i ludzi.

Książka ukazuje świat dzieciństwa pełen 
rodzinnego ciepła, a w jego centralnym punkcie 
dom – ostoję i schronienie dla wszystkich.

Historia napisana jest subtelnie, delikatnie i z poczuciem 

humoru. 

Darowane kreski mogą stanowić dobre narzędzie 
do zapoznania najmłodszych czytelników z historią ich 
dziadków i pradziadków.

Magdalena Grabowska, Histmag.org



Obóz pracy dla dzieci w Łodzi

Obózdla dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi 
po dziś dzień mało znany, nadal leży poza 
granicami naszej świadomości, naszego 
poznania. 

Nie wolno nam dopuścić, by to, co się wydarzyło 
w obozie dla polskich dzieci w Łodzi, poszło 
w zapomnienie.

Renata Piątkowska

Uważam, że obok książki Medaliony Zofii 

Nałkowskiej, publikacja Renaty Piątkowskiej 
Dzieci, których nie ma, powinna znaleźć się 
w kanonie lektur dla ostatnich klas szkół średnich.

Justyna Ostapiak-Jagodzińska, Histmag.pl



Spotkanie z młodzieżą na temat książek

Nastolatki deklarują że chcą czytać książki:

Motywujące
O spełnianiu marzeń
Fantastycznym przenoszeniu w czasie

O rodzinie i szkole

Wewnętrznych i rodzinnych konfliktach
Chcieliby słownik rodzicielskich odzywek

Chcieliby, żeby nauczyciele mówili to co myślą



W PRL-u dorastało się podobnie?

Dorastanie w czasach PRL-u nie jest łatwe. Trzeba uważać na to, co się robi i mówi, 
bo ściany mają uszy, a pytań przecież nie ubywa. Dlaczego sekretarz jest traktowany lepiej 
od zwykłego obywatela? I dlaczego tak trudno zdobyć zachodnie dżinsy?

Książki te pozwalają dojrzeć, że chociaż czasy są różne, to ludzie są tacy sami. A o tym 
wszystkim czytelnik przekonuje się, zagłębiając się w świat „młodości naszych rodziców” –
czy można sobie wymarzyć lepszą lekcję historii?

Maja Julia Rosińska, Lubimy czytać.pl



Stan wojenny oczami nastolatka

13 grudnia generał ogłasza stan wojenny. 
Tajniacy zatrzymują ojca i dziadka.
Jacek wraca poturbowany z demonstracji.

Mama postanawia go wysłać do babci, 
do Warty.

W tym pozornie sennym miasteczku życie 
płynie wartko. Babcia szmugluje gazetki 
w kiosku Ruchu, a Romka szuka eliksiru miłości 
– leku dla mamy pogrążonej w depresji. 
Jacek postanawia jej pomóc.

Mroczna powieść o dojrzewaniu 
w niespokojnych czasach.



Na tropie zagadek II wojny światowej

Dylogia, którą spaja trójka nastoletnich bohaterów: Marek, fan gier RPG, ekomaniaczka Ania 

i megamózg Krzyś. Przyjaciele wpadają na trop przestępstwa. Postanawiają zbadać miejsce 
przestępstwa i rozwikłać zagadkę z czasów drugiej wojny światowej. 

Ale najważniejszym bohaterem tej książki jest Śląsk – ten najbardziej zdumiewający 
region naszej ojczyzny, który autor prezentuje nam z prawdziwym talentem i miłością. 
Czytałam z zapartym tchem.

Prof. Joanna Papuzińska



Niebezpieczeństwo w sieci, cyberprzemoc



Niebezpieczeństwo w sieci, odwaga cywilna

W szkole zostaje ogłoszony konkurs 
na spopularyzowanie miejscowego bohatera. 

Coraz częściej poprzez Facebooka i komunikatory 
wyobraźnią młodych zaczyna władać nazwisko 
„Marczuk”. Kim jest?... Wkrótce Cała Polska wręcz 
huczy od plotek o bohaterze z Choszczówki.

Historia II wojny światowej w połączeniu 
z Facebookiem i innymi przejawami nowoczesnej 

kultury masowej zaciera swoje kontury, staje się 
(...) nieautonomiczna, zależna, względna, 
wątpliwa, a przy tym na nowo fascynująca. 
I to jest chyba główna zaleta Lajków.

Bernadeta Paczkowska, wgl.pl



Kto kim kieruje?

Dom Tymka, Maćka i Anity jest naszpikowany 
elektroniką. 
Gdy w święta do rodziny trafia przypadkiem Evo, 

najnowszej generacji robot osobisty, nawet Pina, 

komputer domowy, nie może sobie z nim 
poradzić. 

Czy człowiek jest w stanie przechytrzyć 
maszyny? I kto stoi za tajemniczą awarią?

Awarię śmiało można polecić nastolatkom.
I to niekoniecznie tym, których główną pasją jest 
czytanie.

Dość powiedzieć, że żaden z głównych bohaterów 
książki nie należy do grona miłośników literatury.

fragm. Recenzji Biblioteka inspiracji



Znakomity, zaangażowany tekst 
o problemach ludzi bardzo młodych i wrażliwych, 
którzy zanurzeni w świecie cyberprzestrzeni, 
najnowszych technologii, powszechnej 

komputeryzacji – narażają swoje życie psychiczne 
i osobowość.

Powieść sprawia wrażenie quasi-reportażu, 
poruszającą historią z życia wziętą – zresztą 
inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. 

Wydarzeniami, których powtórki chcemy 
za wszelką cenę uniknąć. 

fragment recenzji portalu Granice.pl

Niebezpieczeństwo w sieci

Nominacja



Uzależnienie od gry

Popołudniami czwórka przyjaciół zanurza się 
w świecie gier RPG. Dzięki nim świat nie jest 
taki szary. 

Kiedy wychowawca każe im wciągnąć do paczki 
fana gier komputerowych, nie będą 
zachwyceni. Zadanie okazuje się trudniejsze, 
niż myśleli. 

Czy to gry są złe, czy to raczej między ludźmi 
zrobiło się ostatnio nieciekawie? 



Siła jest w każdym z nas

Powieść fantastyczna o Cyprianie, outsiderze, który 
nie jest trendy, nie jest markowy, nie chodzi na 

impry, kocha muzykę i książki. 
Za sprawą wizyty w sklepie muzycznym 
i gry na gitarze, przenosi się do świata jak 
z sennego koszmaru, gdzie odkrywa prawdę 
o sobie i o naturze świata. Okazuje się, że jest 
Stroicielem, ostatnim z żywych, a jego zadaniem jest 
sprawić, że z Oktawonu popłyną prawdziwe dźwięki.

Niezwykła książka o współczesnym, nie do końca 
idealnym świecie, i o konieczności podjęcia walki 
o jego ocalenie.

Stroiciel to książka naprawdę udana, niepokojąca, 
ważna.

Justyna Gul, Granice.pl



Zbiory opowiadań science-fiction w klasycznym znaczeniu. 

Jest tu kontakt z obcą cywilizacją, inteligentne roboty, 
podróże w czasie, rzeczywistość wirtualna 
i świat po apokalipsie. 

Świat przyszłości, humanizm

Wprost rewelacyjna jest również warstwa 
graficzna, gdyż ilustracje Anny Pawliny 
nie tylko przyciągają wzrok, ale znakomicie 
wzmacniają fantastyczny klimat tych historii.

Esensja.pl

Priorytetem jest ciekawa 

przygoda, zaskoczenie czytelnika 

pomysłem, ale i humor 
podyktowany dystansem 

do stereotypowego rozumienia 

świata.





Rodzinne tajemnice, trudne wybory

Piętnastoletnia Linka zdaje egzamin do liceum, zakochuje się, szuka pracy, kłóci się 
z przyjaciółką – czyli żyje codziennością każdej nastolatki. Ma jednak w sobie to coś, co 
sprawia, że nie możemy odłożyć jej historii na półkę. Bo Linka jest ambitna, ma marzenia, 
a jednocześnie potyka się o własne wady, słabości i o życie, które nie jest usłane różami.

Seria kawowa rozczyta każdą nastolatkę, a chłopcom pomoże zrozumieć… koleżanki 
z klasy. 



Rodzina, relacje międzypokoleniowe

Seria dla młodzieży o sympatycznej nastolatce, Bubie, mistrzyni brydżowej, której życie 
nie skąpi trudnych rozdań. Barbara Kosmowska po mistrzowsku wnika w świat 
nastolatków, opisuje go bez fałszywych barw, jest tam więc miejsce na spleen 
i zniechęcenie rzeczywistością, humorystyczne zdarzenia w szkole i chwiejną równowagę 
domowego ogniska.

Jak każda książka Barbary Kosmowskiej, z którą do tej pory miałam styczność – i ta mnie 

nie zawiodła. Codzienność opisana w niezwykły sposób, przy którym nikt nie może się 
nudzić.

Ciri, 14 lat, recenzje-modzieżowe.blogspot.com



W świecie chłopaków



Twoje plany, moje marzenia!

Masz trzynaście lat, a za sobą kilka potyczek 
przy rodzinnym stole? To może znasz 
Mundka, który chce rysować komiksy, 
ale jego ojciec nie widzi w tym ani trochę 
przyszłości? Może jest w twojej klasie jakaś 
Inga, która trzyma marzenia w tekturowym 
pudle na dnie szafy? Albo łysi bliźniacy 
o wielkich imionach, którzy chcą robić małe 
rzeczy? Oddaję Ci Świat Mundka, bo pewnie 

trochę przypomina Twój.
Autorka

Katarzyna Wasilkowska – warto 

zapamiętać to nazwisko. Ta kobieta umie 
pisać.

Joanna Olech



Drużyna w grze i w życiu

Żyją piłką. Drużyna jest ich drugą rodziną, 
trener drugim ojcem. Niestety – Drużyna 
Fruteksu Pięknogóra jest słaba. Kolejni 
trenerzy rozkładają ręce, sponsor się 
wycofuje, a wyniki meczów wołają 
o pomstę do nieba. 
I właśnie w tym momencie wszędobylski 
nos Ewki bardzo się przydaje.

Zapraszamy do lektury pierwszej 

od czasów Do przerwy 0:1 genialnej 

powieści dla dzieci o piłce nożnej.



Kim jestem? Kim był mój ojciec?

Nastoletni Arek ma dość bycia chłopakiem 
tresowanym przez ojczyma i ignorowanym 

przez matkę. Postanawia odnaleźć ojca. 
Na podstawie starych zdjęć odszukuje 
dawnych narzeczonych matki. Kolejne 

spotkania otwierają mu oczy na to, kim była 
jego mama, zanim pojawił się na świecie, jak 
mogła ułożyć sobie życie i… kim jest on sam.

Trudna historia, jak zawsze – u Katarzyny 

Ryrych nie ma łatwych zakończeń i rozwiązań. 
Kolejny portret nastolatka – do refleksji.

Półeczka z książkami.pl



Mieć czy być – czyli szybki kurs dojrzewania

Patryk po bankructwie firmy ojca i utracie 

domu ląduje z dnia na dzień w lokalu 
zastępczym. Szybko przystosowuje się do życia 
w „Brooklynie”. Podczas wakacji na podwórku 
Patryk poznaje Celestyna – bezdomnego 

mężczyznę, który staje się jego mentorem.

Powieść o sile przyjaźni i o tym, że nie można 
oceniać ludzi po pozorach.

Chciałabym, żeby ten tytuł wszedł do kanonu 
lektur i „gimbaza” mogła sobie podyskutować.

Katarzyna Wasilkowska



Życie nie jest czarno-białe

Jerzy – piękny, postawny, 
i jego Mała, córka, wpatrzona w niego 
jak w obraz.

Ale dziewczyna dorasta i zaczyna rozumieć. 
Że była tylko przynętą, na którą matka złowiła 
Jerzego. Że w ich domu nigdy nie było miłości. 
Że ojciec bardzo kocha kobiety, ale żadnej 
na tyle mocno, by ją wybrać.

Czytając tę książkę, łapałam się za głowę, 
że zdarzają się dorośli, którzy wciągają dzieciaki 
do swojego życia, do swoich problemów, 
relacji z innymi, życia intymnego, uzależniają 
ich od siebie, czynią współodpowiedzialnymi. 
Jest to niesamowita krzywda dla dzieci, 

nastolatków.
Półeczka z książkami.pl



Wielka siła i chęć życia

Po wypadku samochodowym Michał ląduje 
na wózku. Rehabilitacja i nowe towarzystwo –
innych połamańców dochodzących do siebie 
w ośrodku Caritas, gdzie jest zmuszony 
zamieszkać – bardzo mu w tym pomagają. 

Michał mozolnie dochodzi do tego, że jego życie –
życie tetrusa – ma swój głęboki sens i cel. 

Kazimierz Szymeczko pracował jako opiekun 
niepełnosprawnych w ośrodkach Caritasu. Fabułę 
„Tetrusa” zbudował „z okruchów rozmów, zdarzeń 
i przemyśleń” związanych z tym doświadczeniem. 
Szymeczko mówi o życiu, jakie jest, 
a o niepełnosprawnych: „Są różni, jak to ludzie”.

Danuta Świerczyńska-Jelonek



Zbyt wczesna dorosłość

Rozchwiana emocjonalnie, niedojrzała do roli 
matki Mariolka goni za miłością. 
Jej córka Kasia przejmuje rolę opiekunki swojego 
dziwnego przyrodniego brata. 

Niby obyczajówka, czytadło na zimowe wieczory –
a przecież i dająca do myślenia, cenna powieść 
współczesna.

Granice.pl

Próba wychodzenia z kręgu toksycznych relacji to 
temat nieobcy młodym ludziom.

Lustro Biblioteki.pl



Zbuntowana szuka domu

Ania tylko tak miło wygląda. Wszyscy nabierają 
się na rude loki i zielone oczy. Ale Ania jest – tak 

mówi o sobie – nieadopcyjna. Trudna. 

Nie do okiełznania.
Nie chce spełniać cudzych oczekiwań. Chce, aby 
ktoś spełnił jej własne. Chce wybrać, nie zostać 
wybraną.

Ważny głos w dyskusji na temat rodzinnych 
domów dziecka.

Monika Badowska, 

prowincjonalnanauczycielka.pl



Start w dorosłe życie

Kornelia i Krystian, mimo dobrego adresu 

zamieszkania, nie czują się wybrańcami losu. 
Materialnie bardzo dobrze uposażeni, rosną 
na jałowej glebie, pozbawieni czułości, 
zrozumienia, rodzinnego ciepła i przede 
wszystkim miłości, która jest prawdziwym pasem 
startowym w dorosłe życie.

To książka, która demaskuje nowobogackie mody, 
pokazuje, że w bogatych rodzinach również 
zdarzają się krzywdy, obnaża „aksamitne 
patologie”, pokazuje, 
że pieniądz nigdy nie był i nie będzie lekarstwem 
na wszystko.

Magdalena Galiczek-Krempa, Granice.pl



Poważna próba odpowiedzialności

Alicja jest rozpieszczoną jedynaczką.
Choroba brata, pierwsza miłość 
i rozwód rodziców wymuszają 
na młodziutkiej bohaterce rewizję 
własnej postawy, skłaniają 
do stawiania pytań.

Wielokrotnie nagradzana autorka 

udowodniła i tym razem, że nieobce są 
jej troski współczesnej młodzieży: 
potrafi je dostrzec, opisać, i –
co najważniejsze – podpowiedzieć 
rozwiązanie.

Mrowka, Granice.pl



Eurosieroctwo

Co może wyniknąć z przypadkowego spotkania 
dwojga młodych ludzi, których łączy tylko – lub aż 
– tęsknota za najbliższymi? Czy Wiktor odważy się 
kraść, żeby zdobyć pieniądze dla chorej babci, 
z którą mieszka? 
I czy samotność to choroba, którą da się leczyć?

Barbara Kosmowska pisze o sprawach smutnych 

i trudnych z wielką pogodą ducha i optymizmem.

Nie przypuszczałbym, że tak krótka historia –
bo mieszcząca się na zaledwie 180 stronach – może 
być tak cudowną opowieścią, pełną bohaterów 
z krwi i kości, historią miłosną jednocześnie 
nienachalną i niekiczowatą.

Mojebestsellery.pl



Swoje miejsce na ziemi

Żegnaj, Warszawo, odtąd będę wygnańcem 
na koszmarnej prowincji!!! – myśli nastoletnia Pola, 
której rodzice osiadają w małej wiosce. 

Jest w tym pewien sens, ale o tym Pola przekona 

się, gdy da szansę innym i przeskoczy własne ego. 
Wszędzie doświadczyć można prawdziwej przyjaźni, 
byle tylko nie za często strzelać focha. 

Dowcipna powieść o ważnym temacie –
kompleksie prowincji, problemie, który jest, 
choć nigdy nie powinien powstać.



Kto tu rządzi
Jak można pojąć tajniki demokracji, 
zrozumieć ją? Najlepiej ją po prostu 
praktykować. Niekoniecznie od razu 
„na poważnie”. Można po prostu pobawić 
się w demokrację. Jak? 
Na przykład zaglądając do tej książki.

Przekonacie się, że demokracja 
to wszystko, co dzieje się wokół nas 
i że mamy na to „wokół” wpływ. 

dr Marek Michalak 

Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia 
im. Janusza Korczaka 

Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu
Rzecznik Praw Dziecka (2008–2018)



Demokracja od podwórka



Niedokończony eliksir nieśmiertelności –
odwieczne dążenie człowieka do uniknięcia 
nicości.
Noc strachów – grupa dzieciaków spotyka 
się na straszne opowieści przy ognisku. 
Przy okazji wskazują potrzeby każdego z nas: 
potrzebę akceptacji, przyjaźni, zrozumienia, 
bezpiecznego domu.

Strach uczy radzić sobie w każdej sytuacji

Bohaterowie tych opowieści uruchamiają 
machiny tajemniczych wydarzeń i wpadają 
w niezłe tarapaty. 
Ofiary losu mają okazję zabłysnąć, a ich 
dotychczasowi oprawcy dostają solidną 
nauczkę.
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To lubię



Seria z Parasolem



A to historia!
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Temat wojny





Nagroda

im. Kornela 

Makuszyńskiego

Pegazik 2019

za promocję 
polskich pisarzy

Edukacja XXIŁódzkie Skrzydła
nagroda przyznana

przez Towarzystwo

Przyjaciół Łodzi

Amicus Librorum

nagroda przyznana

przez Bibliotekę Śląską

Medal Fundacji ABCXXI

Cała Polska czyta dzieciomOdznaka honorowa

„Za zasługi dla Ochrony 
Praw Dziecka” 

Najlepsza książka
dziecięca 2013
„Wszystkie moje mamy”

Polskie 

Towarzystwo

Wydawnictw

Książek

Odznaka Honorowa 

za Zasługi dla 
Ochrony Praw 

Dziecka



Zaczytaj się na zabój 
w książkach

Wydawnictwa Literatura

Zamówienia: handlowy@wydawnictwoliteratura.pl

50% rabatu dla uczestników seminarium 
w ciągu 7 dni od jego zakończenia


