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Нові книги від наших друзів з Польщі 

 

 

 

Holleben, J. Czy naprawdę wszyscy tak mają? Najlepsze odpowiedzi na pytania o 

dorastanie / J. von Holleben, A. Helms ; tłumaczenie M. Kaczmarek. – Warszawa : 

Mamania, 2020. – 160 s. : il. kolor. – Текст пол.  

Переклад назви: Невже всі так роблять? Найкращі відповіді на питання про 

дорослішання. 

Рубрики: Психологія -- Вікова фізіологія 

Хіба це неправильно, що мені тринадцять, а я ще не підростаю? Як дізнатися, чи це закоханість? 

Відколи можна цілуватися? Невже всі так роблять? - дивуються підлітки, переживаючи своє перше 

кохання і дивлячись на зміну тіла та поведінки себе та однолітків. Автори серйозно ставляться до 

цих питань, хвилювань і занепокоєнь і відповідають на них прямо та зрозуміло для всіх. Книга 

проілюстрована геніальними фотографіями фотографа Яна фон Холлебена, які грайливо і тонко 

зображують трансформації дорослішання. 

Екземплярів: всього 1 : 25 (1) 

 

 

 

 

Kaczkowski, J. Dasz radę : ostatnia rozmowa / J. Kaczkowski, J. Podsadecka. – 

Kraków : Wydawnictwo WAM, 2017. – 185 s. : [32] strony tablic : fotografie.  

Переклад назви: Ви можете це зробити: останній дзвінок. 

Рубрики: Релігія -- Християнство. Католицька церква 

Остання розмова зі священиком Яном Качковським. Він був натхненням для мільйонів людей - 

віруючих і невіруючих. Кожен, хто його слухав, відчував: він мене зрозумів. Отець Ян не давав 

дешевих порад чи легких розрад. Він своїм життям казав: не здавайся, і ти впораєшся, встанеш. 

Екземплярів: всього 1 : 17 (1) 

 

 

 

Parki narodowe USA : (Zachód) / [przygot. ed. pol. Bogdan Rudnicki ; red. 

prowadzący Joanna Zaborowska ; red. Anna Willman ; tł. Patrycja Zarawska]. – 

Wydanie 1. – Warszawa : Mediaprofit, 2007. – 412 s. – (Biblioteka Gazety Wyborczej ; 

podróże Marzeń ; 1).  

Переклад назви: Національні парки СПО (Захід). 

Рубрики: Географія -- Країнознавство -- Парки 

Подорожі мрії - це путівники, які перенесуть вас у надзвичайну подорож найцікавішими місцями 

світу. 

Екземплярів: всього 1 : 07 (1) 
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Żółtowska-Darska, Y. Lewy : chłopak, który zachwycił świat / Y. Żółtowska-Darska ; 

konsultacja: D. Słomińska, J, Sarzało. – Warszawa : Burda Publishing Polska Sp. z o.o, 2016. 

– 216 с. : il. kolor. – (#Superherosi). – Текст пол.  

Переклад назви: Леви: хлопчик, який вразив світ. 

Рубрики: Біографічні дослідження -- Спорт -- Футбол 

У вісім років він був найменшим і найтоншим у команді. У шістнадцять він втратив батька. Коли 

йому було вісімнадцять - через травму його скасував клуб мрії і в одну ніч він почав все заново. 

Сьогодні він заробляє мільйони і слідкує за Лео Мессі та Кріштіану Роналду в опитуванні ФІФА 

«Золотий м’яч». 

Екземплярів: всього 1 : 08 (1) 

 

 

 

Художня література 

 

 

 

Urbanowicz, A. Grzesznik : zło bierze się z egoizmu / A. Urbanowicz. – Wrocław : 

Wydawnictwo Gmork Świątkowska Ryba, 2017. – 475 с.  

Переклад назви: Грішник: зло походить від егоїзму. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Екземплярів: всього 1 : 10 (1) 

 

 

 

 

Sienkiewicz, H. Ogniem i mieczem. T. 1 / H. Sienkiewicz. – Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2015. – 431 s. – (Wielka kolekcja).  

Переклад назви: Вогнем і мечем. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Екземплярів: всього 1 : 11 (1) 

 

 

 

Bąkiewicz, G. Odzyskana niepodległość : 10 opowiadań z XX wieku / G. Bąkiewicz, 

K. Szymeczko, P. Wakuła ; il. M. Kamler. – Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2018. – 

216 s. : il. kolor. – (A To Historia!) (Zdarzyło się w Polsce ; cz. 5).  

Переклад назви: Відновлення незалежності: 10 історій 20-го століття. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Екземплярів: всього 1 : 07 (1) 
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Roanhorse, R. Wyścig do słońca / R. Roanhorse ; przełożyła A. Studniarek. – Kraków : 

Wydawnictwo Galeria Książki, 2020. – 352 s. – (Rick Riordan Przedstawia). – Текст 

пол.  

Переклад назви: Перегони до сонця. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Сполучені Штати Америки 

Екземплярів: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

 

 

Carroll, J. Białe jabłka / J. Carroll ; przeł. J. Wietecki. – Poznań : Dom Wydawniczy 

"Rebis", 2022. – 80 s. – (Salamandra : klub ciekawej książki). – Текст пол.  

Переклад назви: Білі яблука. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Сполучені Штати Америки 

Екземплярів: всього 1 : 09 (1) 

 

 

 

 

García Sáenz de Urturi, E. Władcy czasu / E. García Sáenz de Urturi ; przełożyła K. 

Okrasko. – Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2020. – 510 s. – 

(Trylogia białego miasta). – Текст пол.  

Переклад назви: Володарі часу. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Іспанія 

Екземплярів: всього 1 : 10 (1) 

 

Твори для дітей та юнацтва 

 

 

 

 

Giani, S. Przygody Supermikołaja / S. Giani ; przełożył T. Lipiński ; il. G. Ferrario. – 

Warszawa : Wilga, 2014. – 249 s. : il.  

Переклад назви: Пригоди Супер Санти. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземплярів: всього 1 : 11 (1) 
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Strzemińska-Więckowiak, D. Co kraj to obyczaj : wiersze dla dzieci / D. 

Strzemińska-Więckowiak ; il. D. Wanat. – Warszawa : SBM, 2014. – 64 s. : il. kolor. 

Переклад назви: Кожна країна - це звичай. 

 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземплярів: всього 1 : 10 (1) 

 

 

 

 

Opowiadania z morałem / J. Jasny [et al.] ; il. S. Person. – Poznań : Papilon – Publicat, 2015. 

– 176 s. : il.  

Переклад назви: Оповідання з мораллю. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземплярів: всього 1 : 14 (1) 

 

 

 

Strzemińska-Więckowiak, D. Przysłowia polskie : rymowanki dla dzieci / D. Strzemińska-

Więckowiak ; il. W. Górski. – Warszawa : SBM, 2019. – 64 s. : il. kolor.  

Переклад назви: Прислів'я польські : віршики для дітей. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземплярів: всього 1 : 26 (1) 

 

 

 

 

Beaumont, É. Zawody / É. Beaumont ; tłumaczenie A. Klimek ; il. C. Hus-David. – 

Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk, 2014. – 120 s. – (Świat w 

Obrazkach).  

Переклад назви: Професії. 

Рубрики: Економіка -- Професії 

Завдяки цій чудово ілюстрованій книзі діти дізнаються багато цікавих фактів про різні професії. 

Вони побачать, за що несуть відповідальність представники обраних професійних груп, чим вони 

займаються та за яких умов виконують свої обов’язки. Кожна дитина, яка бажає поглибити свої 

знання, знайде тут багато цінної інформації. 

Екземплярів: всього 1 : 04 (1) 
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Dinozaury i życie prehistoryczne : encyklopedia dla dzieci / [tekst Rupert Matthews, 

Steve Parker ; tłumaczenie Anna Czerska, Krzysztof Kietzman]. – Ożarów 

Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, 2018. – 218 s. : il. : foto kolor. . – 

(Encyklopedia dla dzieci).  

Переклад назви: Динозаври та доісторичне життя. 

Рубрики: Палеонтологія -- Динозаври -- Енциклопедії 

Твори для дітей та юнацтва 

Завдяки цій багато ілюстрованій енциклопедії ви дізнаєтеся про древніх мешканців нашої планети та 

отримаєте детальні знання про викопних рептилій, які вимерли багато мільйонів років тому. 

Екземплярів: всього 1 : 10 (1) 

 

 

 

Sillars-Powell, T. Super squishies, slime i putty : 36 kreatywnych przepisów : zrób to sam / 

T. Sillars-Powell ; [tłumaczenie: T. Klonowski]. – Warszawa : Grupa Wydawnicza K.E. 

Liber, 2018. – 112 s. : fotografie, il. – Текст пол.  

Переклад назви: Супер сквиші, слайм і шпаклівка: 36 креативних рецептів: зроби сам. 

Рубрики: Рукоділля -- Вироби за видом матеріалу 

"Приготуйтеся... ви збираєтеся відкрити для себе наймиліші сквиші, слайми та замазки на планеті! 

На сторінках цієї книги ви знайдете 36 дивовижних проектів, які ваші дітям сподобається 

виготовляти. Кому потрібен простий старомодний ремісничий проект, коли ви можете створити 

нарвал, панди, смайли, черепи, кактуси чи торти?  

Екземплярів: всього 1 : 10 (1) 

 

 

 

 

Simon, P. Rycerze / P. Simon, M.-L. Bouet ; tł. M. Olszewska. – Ożarów 

Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, 2013. – 119 s. : il. kolor. – (Świat w 

Obrazkach).  

Переклад назви: Лицарі. 

Рубрики: Історія -- Лицарі 

Завдяки цій чудово ілюстрованій книзі діти дізнаються багато нового про Середньовіччя та 

дізнаються про лицарські звичаї. Художні завдання та ігри дозволять їм легко уявити, як жили люди 

в далекі часи. 

Екземплярів: всього 1 : 04 (1) 

 

 

 

 

 

Pierwsze abecadło dla... : praca zbiorowa / il. I. Chmielewska ; redakcja K. 

Humeniuk. – Kraków : Instytut Książki, 2020. – 110 s. : il. – Текст пол.  

Переклад назви: Перші абетки для ... 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Твори для дітей та юнацтва 
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Екземплярів: всього 5 : ЦБ (1), 03 (1), 05 (1), 25 (1), 26 (1) 

 

 

 

 

 

Ryrych, K. List od… Część 3. Ratujemy Swięta / K. Ryrych ; il. A. Matz. – 

Wydanie 1. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. – 120 s. : il.  

Переклад назви: Збережемо Свята. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземплярів: всього 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

Moje polskie rymowanki. – Warszawa : Arti, 2019. – 64 s. : il. kolor.  

Переклад назви: Мої польські потішки. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземплярів: всього 1 : 10 (1) 

 

 

 

 

Noga SDS, S. (ks.). Janek i tajemnice Białego Gołębia / ks. Sławomir Noga SDS ; il. K. 

Kopiec-Sekieta. – Krakow : Salwator, 2021. – 60 s. : il. kolor.  

Переклад назви: Янек і таємниці білого голуба. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Польща 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземплярів: всього 1 : 06 (1) 

 

 

 

 

Murata, S. Dziewczyna z konbini / S. Murata ; tłumaczenie z japońskiego D. Latoś. – 

Kraków : Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 142 s. : il. – (Seria z Żurawiem). – 

Текст пол.  

Переклад назви: Дівчина Конбіна. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Японія 

Екземплярів: всього 1 : 11 (1) 
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Poznajemy kosmos / tłumacz P. Zarawska ; il. S. Baretti. – Zielona Góra : 

Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz, 2017. – 10 s. : il. – (książeczek z klapkami i 

niespodziankami). – Текст пол.  

Переклад назви: Пізнаємо космос. 

Рубрики: Дитяча література -- Космос 

Екземплярів: всього 1 : 10 (1) 

 

 

 

 

Swoboda, A. Złomokoty (i inne zwierzaki niedomowe) wśród maszyn / A. Swoboda ; 

il. K. Stręcioch. – Katowice : romedia-art : Partner wydania: Izba Przemysłowo-

Handlowa Gospodarki Złomem, 2020. – 24 s. : il.  

Переклад назви: Зломокоти (та інші домашні тварини) серед машин. 

Рубрики: Дитяча література -- Польща 

Екземплярів: всього 1 : 03 (1) 

 

 

 

 

Star Wars: Przebudzenie Mocy. Popatrz i znajdź : praca zbiorowa : gry i zabawy 

umysłowe / il. A. Mawhinney. – Firma Księgarska Olesiejuk Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.j., : Ożarów Mazowiecki, 2016. – 20 s. – (Popatrz i znajdź).  

Переклад назви: Зоряні війни: Пробудження сили. 

Рубрики: Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля -- Розумові ігри 

Твори для дітей та юнацтва 

Цього разу юні читачі вирушать у космічну подорож, щоб відкрити таємниці піщаної планети 

Джакку та перемогти сили Першого Ордену разом із Рей Фінн та BB-8, героями останнього фільму з 

культової саги. На сторінках із детальними зображеннями вони знайдуть квести для проникливих, а 

також понад 125 персонажів та предметів для пошуку. 

Екземплярів: всього 1 : 15 (1) 

 

 

 

 

 

Podręcznik dla superbohaterów [Текст]. część 1. Podręcznik / il. А. Våhlund ; 

przełożyła ze szwedzkiego M. Rey-Radlińska. – Katowice : Debit, 2019. – 88 с. : il. – 

(Elias & Våhlund).  

Переклад назви: Посібник для супергероїв. 

Рубрики: Мистецтво -- Малювання -- Комікси 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземплярів: всього 2 : 10 (1), 18 (1) 
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Cazenove, C. Les Sisters : la compil' : powieść graficzna / C. Cazenove ; il. William. – 

Charnay : Bamboo Poche, 2014. – 281 s.  

Переклад назви: Сестри : графічний роман. 

Рубрики: Мистецтво -- Малювання -- Комікси 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземплярів: всього 1 : 10 (1) 

 

 

 

Latający smerf / tłumaczenie z języka francuskiego M. Mosiewicz ; scenariusz i 

rysunki Peyo. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2017. – 45 s. : il. kolor. – 

(Klub Świata Komiksu ; album 1071) (Przygody Smerfów). – Текст пол.  

Переклад назви: Літаючий смурф. 

Рубрики: Мистецтво -- Малювання -- Комікси 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземплярів: всього 1 : 10 (1) 
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