
9 czerwca- Dzień Przyjaciela 
     

Temat przyjaźni pojawia się w wielu książkach dla dzieci i młodzieży. Czasem 

jest wątkiem głównym, czasem niewielkim epizodem. Zawsze jednak jest 

bardzo różnorodna. To więź między ludźmi, ale też między ludźmi i 

zwierzętami. Darzą się nią wzajemnie zwierzęta, rośliny, wymyślone 

stworzenia, a nawet przedmioty, np. zabawki. Przyjaźń jest bardzo uniwersalna. 

Na początek kilka mądrych słów: 

 

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela,       

a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze 

starym przyjacielem." 

                      /przysłowie chińskie/ 

 

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi 

minionych czasów" 

                                      Kartezjusz 

 

"Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera" 

                                            Monteskiusz 

 

"Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę ma                 

i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, 

osładza cierpkości." 

 

„Książki to najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą 

wiele.” 

                  Jan Rak 

 

 

"Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa     

i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając..." 

                                                                    Cornelia Funke 

  

 

 

 



Oto książki, w których znajdziecie motyw przyjaźni. Polecam.  

 Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, 

Maksencjusz, Alcest, 

Ananiasz… To imiona 

najpopularniejszych łobuziaków 

w historii literatury dziecięcej. 

Ich przygody bawią polskich 

czytelników już od pół wieku! 

Przez lata książki ukazywały się 

w niezmienionej szacie 

graficznej – ten 

charakterystyczny kwadratowy 

format rozpoznawał każdy fan 

serii. 

Na pięćdziesiątą rocznicę 

pierwszego polskiego wydania 

przygotowaliśmy zupełnie nową 

edycję cyklu. Nieco większy format i nowe okładki kryją jednak te same 

przezabawne historie, które ciągle zdobywają nowych czytelników w różnym 

wieku, zachwycając kolejne pokolenia. 

 

 Czy wiedzieliście o tym, że wystarczy 

odrobina magii i szczęścia, by w waszym 

życiu pojawił się wymyślony przyjaciel? 

Fred jest najlepszym wymyślonym 

przyjacielem z wszystkich, których można 

by sobie wymarzyć. Jest tylko jedna 

rzecz… Nawet kiedy Fred bardzo, bardzo 

się stara, zawsze zdarza się to samo: 

przyjaciel Freda znajduje sobie 

prawdziwego przyjaciela i Fred staje się 

przezroczysty, zaczyna znikać… 

Pewnego dnia Sam marzy o przyjacielu, 

więc pojawia się u niego Fred. Na początku 

wszystko układa się cudownie. Ale co 

stanie się w dniu, kiedy Sam znajdzie sobie 

prawdziwego przyjaciela? Czy jest szansa, 

że zdarzy się coś magicznego? 

 



 

 Lasse, Bosse, Lisa, Olle, Britta i Anna 

mieszkają w Bullerbyn. To maleńka wioska, 

ale wcale nie jest tam nudno. Każdy dzień, z 

pozoru zwyczajny, staje się świetną przygodą. 

Można łowić raki, spać w stogu siana, szukać 

skarbów, założyć spółdzielnię wiśniową oraz 

przesyłać wiadomości sznurkową pocztą. A 

najważniejsze, że przyjaciele i rodzina zawsze 

są blisko. 

 

Opowieści o dzieciach z Bullerbyn to ukochana 

lektura z dzieciństwa kilku pokoleń 

czytelników. 

 

 

 Łapy do góry! Komisarz Gordon złapie 

każdego futrzanego przestępcę w swoim 

lesie! Bestsellerowa szwedzka saga 

kryminalna dla najmłodszych czytelników 

w końcu po polsku! 

Komisarz Gordon, prywatnie ropuch i 

miłośnik ciasteczek, jest szefem policji i 

słynnym detektywem, którego boją się 

wszyscy przestępcy. Dba, by w lesie panował 

porządek i nikomu nie działa się krzywda. 

Kiedy więc wiewiórce Walerii ginie ponad 

dwieście orzeszków, przechowywanych z 

myślą o zimie, detektyw Gordon musi 

wkroczyć do akcji. Śledztwo okazuje się 

niełatwe, jest wielu podejrzanych, a 

fałszywych tropów jeszcze więcej. Czy 

komisarz Gordon i jego dzielna asystentka Myszka Paddy rozwikłają zagadkę? 

"Pierwsza sprawa" to jak sam tytuł wskazuje pierwszy tom przygód komisarza 

Gordona. Cykl stworzony przez szwedzkiego pisarza Ulfa Nilssona i 

znakomicie zilustrowany przez graficzkę Gitte Spee ujmuje ciepłem, humorem i 

zabawnymi zwierzęcymi postaciami. To nie tylko znakomita rozrywka, to także 

dowód, że na kartach jednej książki mogą się spotkać dwie szwedzkie tradycje – 

pisania wciągających kryminałów i tworzenia niezwykłych książek dla dzieci. 



 

 

Bestsellerowa szwedzka saga kryminalna dla najmłodszych czytelników 

W przytulnym leśnym komisariacie wiele się 

zmieniło. Teraz to mała myszka Paddy dowodzi, 

bo stary komisarz Gordon korzysta z urlopu – 

siedzi w chatce nad strumykiem, dużo śpi i 

jeszcze więcej rozmyśla o swoim życiu na 

wiecznej policyjnej służbie. Wakacje byłyby 

idealne, gdyby nie to, że dochodzi do niego coraz 

więcej pochlebnych opinii na temat Paddy. Na 

początku cieszyło go, że nauczył ją tak dobrze 

policyjnego fachu, ale teraz robi się zazdrosny i 

marzy mu się chociaż jeszcze jedna kryminalna 

sprawa, którą bohatersko rozwiąże przed 

emeryturą… 

Paddy, na którą spada cała policyjna praca 

wprawdzie nie narzeka, ale zaczyna jej brakować towarzystwa komisarza. W 

końcu, co dwie policyjne głowy to nie jedna… I jak na złość, w ich leśnym 

rewirze dużo się dzieje. Nie dość, że ktoś hałasuje w nocy pod komisariatem, to 

w dodatku zaginęło dwoje zwierzęcych dzieci! To najgorsze, co mogło się 

zdarzyć. Najstraszniejsze. Sprawa jest naprawdę skomplikowana, więc Paddy 

rusza przepytywać wszystkich potencjalnych podejrzanych… 

Czy uda się odnaleźć dzieci? Czy ta sprawa może mieć szczęśliwy finał? 

 

Bestsellerowa szwedzka saga kryminalna dla 

najmłodszych czytelników. 

Słynna para leśnych detektywów znowu w akcji! 

Coś niedobrego dzieje się w lesie i w jeziorze, a 

to przecież rejon słynnego komisarza Gordona i 

jego zwinnej asystentki myszki Paddy. Ta dwójka 

znowu ma pełne ręce roboty. Muszą odkryć, co 

martwi leśnych mieszkańców i dlaczego 

zwierzęta są tak bardzo przerażone. Nikt nie chce 

złożyć zeznań i rozmawiać z detektywami… 

Krążą tylko pogłoski, że ktoś rozsiewa bardzo 

nieprzyjemne i obraźliwe plotki. Czyżby groźny 

lis znowu postanowił działać w ich lesie? Nie 



mogą tego tak zostawić, więc ruszają zbadać sprawę. Na szczęście pyszne 

ciasteczka przydają się w trakcie zbierania zeznań… Czy ten zgrany policyjny 

zespół rozwikła kolejną tajemnicę? 

Cykl stworzony przez Szweda Ulfa Nilssona i znakomicie zilustrowany przez 

Gitte Spee ujmuje ciepłem, humorem i zabawnymi zwierzęcymi postaciami. To 

nie tylko znakomita rozrywka, to także dowód, że na kartach jednej książki 

mogą się spotkać dwie szwedzkie tradycje – pisania wciągających kryminałów i 

tworzenia niezwykłych książek dla dzieci. 

 

 

Kotu Homerowi brakuje prawdziwego 

przyjaciela… Postanawia wyruszyć w świat 

w jego poszukiwaniu. Najpierw musi się 

jednak zastanowić, co w przyjaźni jest dla 

niego najważniejsze. Czy opiekowanie się 

sobą nawzajem, czy bezinteresowność i 

pełne oddanie, a może wierność? W swej 

podróży pozna niezwykłe pary: mrówki i 

mszyce, rybę podnawkę i rekina, sikorę i 

drozda, koźlarza babkę i brzozę, zawisaka 

powojowca i floksa oraz wiele innych 

stworzeń. Czy znajdzie bratnią duszę? 

Emilia Dziubak w piękny sposób łączy 

opowieść o przyjaźni z ciekawostkami z 

życia zwierząt i roślin. 

 

 



 To opowieść o niezwykłym chłopcu, który od 

lat uczy, jak patrzeć na świat oczami dziecka, 

jak nie zatracić wrażliwości i wyobraźni, 

czym jest prawdziwa przyjaźń i miłość. 

Powieść Antoine de Saint-Exupéry'ego została 

przetłumaczona na ponad 270 języków, 

kochana przez rzesze czytelników, należy do 

arcydzieł światowej literatury. 

"Mały Książę" to wzruszająca, ciepła, 

pocieszająca lektura, o której nie sposób 

zapomnieć i którą można czytać wciąż od 

nowa, za każdym razem odnajdując w niej coś 

wartościowego. Zapraszamy do lektury, a 

może kiedyś niespodziewanie i do was 

przyjdzie mały chłopiec i poprosi: "Proszę, 

narysuj mi baranka"? 

Wydanie w serii "Kolorowa klasyka" zawiera piękne, barwne rysunki autorstwa 

Antoinea de Saint-Ex 

 

"Pax" to wzruszająca i ponadczasowa opowieść 

o chłopcu i jego lisie (lub lisie i jego chłopcu), o 

stracie i miłości, dzikiej naturze i wolności oraz 

wojnie. Dynamiczna akcja, głębokie emocje i 

uniwersalne tematy czynią z tej książki 

nowoczesną klasykę na miarę Małego Księcia. 

  

Odkąd Peter uratował osieroconego liska, on i 

Pax byli nierozłączni. Pewnego dnia dzieje się 

jednak coś, czego Peter nigdy by się nie 

spodziewał: jego ojciec idzie do wojska i 

chłopiec musi się przeprowadzić do dziadka, 

którego słabo zna i raczej nie lubi (z 

wzajemnością) – a lisa wypuścić do lasu. 

Jednak już pierwszej nocy Peter wymyka się z 

domu dziadka i wyrusza do swojego, 

oddalonego o 500 kilometrów, gdzie ma nadzieję zastać Paxa. Lis w tym czasie 

musi się nauczyć, jak przetrwać w dzikim lesie, i na nowo odkryć świat ludzi i 

zwierząt. Nigdy jednak nie traci nadziei, że jego chłopiec po niego wróci. Czy 

dwunastolatek dotrze sam do domu? I czy odnajdzie tam Paxa? 

 



Sara Pennypacker oddaje w nasze ręce pięknie napisaną, wprost urzekającą 

opowieść o dorastaniu i najistotniejszych prawdach, które decydują o tym, kim 

jesteśmy. 

 

"Pax to książka, która jest jak lis Pax: na wpół dzika i absolutnie piękna". 

New York Times 

 

"Zaskakująca opowieść, która powinna być obowiązkową wspólną lekturą 

dzieci i dorosłych". 

School Library Journal 

 

"Porażająco szczery, piękny, a chwilami łamiący serce – PAX to po prostu 

arcydzieło". 

Katherine Applegate, autorka książki Jedyny i niepowtarzalny Ivan 

 

 

Przyjaciele dodają nam skrzydeł. 

Dobrzy przyjaciele są potrzebni do 

szczęśliwego życia. Gdy dzieci mówią o 

szczęściu, rzadko – w przeciwieństwie 

do dorosłych – wspominają o rzeczach 

materialnych. Częściej mówią o tym, jak 

fajnie spędzać czas z bliskimi i 

przyjaciółmi. Niektóre dzieci nie mają 

przyjaciół. Niektóre mają tylko jednego 

przyjaciela lub przyjaciółkę. Jeszcze 

inne mają ich bardzo dużo. Dokładnie 

tak jak w przypadku dorosłych i ptaków. 

Nie chodzi jednak o to, ilu mamy 

przyjaciół, bo nawet jeśli nie mamy 

akurat żadnego, to wkrótce na pewno 

jakiś się pojawi. Ta książka opowiada o 

tym, jak możesz stać się, być i pozostać przyjacielem. Ponieważ ważniejsze od 

posiadania wielu przyjaciół jest bycie przyjacielem. 

Kontynuacja książki SZCZĘŚCIE. Opowiastki dla dzieci, napisana prze 

eksperta od szczęścia Leo Bormansa. Tym razem autor wziął na warsztat: 

PRZYJAŹŃ. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów wiążących się z 

tematem przyjaźni. Bohaterem każdego z nich jest ptaszek, którego przygoda 

ilustruje główny motyw danego rozdziału. Każdy ptaszek odkrywa podczas 

swoich przygód jakąś zaletę u swoich przyjaciół: przyjaciele dodają sobie 

odwagi, są mili, otwarci, trzymają się razem, pomagają sobie, zawierają nowe 



przyjaźnie, wspólnie mogą coś przedsięwziąć, czują się bezpiecznie w swoim 

towarzystwie i wzajemnie się uzupełniają. Co ciekawe, wszystkie gatunki, 

których przedstawiciele pojawiają się w historyjkach, istnieją naprawdę i 

rzeczywiście mają cechy opisane w książce. Więcej informacji o każdym z tych 

gatunków zamieszczono w notce informacyjnej na końcu rozdziału. Tezy i 

spostrzeżenia zawarte w tej książce oparto na badaniach naukowych 

dotyczących jakości życia, szczęścia, nadziei i relacji. 

Przeczytaj dziesięć zupełnie nowych ptasich historii razem ze swoim dzieckiem 

lub wnukiem, podziwiajcie fascynujące ptaki, cieszcie się kolorowymi 

ilustracjami Sebastiaana Van Donincka i korzystajcie z kreatywnych zadań i 

wskazówek. Każda historia oferuje rodzicom, dziadkom, opiekunom, 

nauczycielom i wychowawcom możliwość rozmowy z dziećmi o tym, czym jest 

szczęście i jak ważna w życiu jest przyjaźń. 

 

 

Porywająca opowieść o przyjaźni, której nic nie 

może powstrzymać. Dziesięcioletnia Mia 

nienawidzi afrykańskiej farmy, na którą właśnie 

wraz z bratem i rodzicami przeprowadzili się z 

Londynu. Tam miała przyjaciół i swoje życie, w 

Afryce czuje się samotna i znudzona. Do czasu, 

gdy w jej domu pojawia się białe lwiątko o 

imieniu Charlie. Z czasem między Mią a małym 

lwem powstaje coraz silniejsza więź. Jednak 

Charlie rośnie i powoli zmienia się  w wielkiego 

drapieżnika. W obawie o bezpieczeństwo 

dziewczyny, rodzice postanawiają ich rozdzielić. 

Gdy Mia dowiaduje się, że przyjacielowi grozi 

niebezpieczeństwo, postanawia go uratować za 

wszelką cenę... Powieść ilustrowana jest 

pięknymi fotosami z filmu, rozgrywającego się w 

dzikiej scenerii Afryki Południowej. 

 



Prawdziwa przyjaźń może wszystko! 

Livy wraz z mamą, tatą i młodszą siostrzyczką odwiedzają babcię w Australii. 

Ostatni raz byli u niej pięć lat temu. Dziewczynka nie może oprzeć się wrażeniu, 

że zostawiła wtedy w domu babci coś bardzo, ale to bardzo dla niej ważnego. W 

pokoju, który kiedyś należał do mamy Livy, znajduje się szafa. A w szafie 

czeka… Bob! Czy ten dziwny stworek, który wygląda jak zombie w przebraniu 

kurczaka jest tym, kogo zostawiła Livy? Tak! Livy przypomniała sobie, że 

wyjeżdżając pięć lat temu od babci poprosiła Boba, aby poczekał na nią w starej 

szafie. I Bob czekał… Teraz nareszcie są razem! Mogą nareszcie wyjaśnić 

tajemnicę pochodzenia stworka i odszukać jego rodzinę. Tylko dlaczego 

kurczaki babci są wobec niego tak podejrzliwe? 

 

Książka wyróżniona nominacją do Kirkus Award 

2016 oraz Dorothy Canfield Fisher Book Award 

2018. 

Ben, samotny i zamknięty w sobie dwunastolatek, 

większość życia spędził w domu dziecka. Od 

dawna jego jedynymi przyjaciółmi są książki, 

zwłaszcza powieści science fiction. Lecz gdy 

pewnego dnia chłopiec przygarnia bezpańskiego 

psa, który też wie, jak to jest być niczyim, świat 

Bena zmienia się nie do poznania. A to dlatego, 

że poza kudłatym kundelkiem pojawia się w nim 

Tęczowa Dziewczyna, czyli Halley. Córka 

bibliotekarki, która nosi imię na cześć komety, 

zawsze chodzi w kolorowych czapeczkach i pisze 

książkę o akrobatce z lękiem wysokości. Ben 



zaczyna wymyślać tę historię razem z przyjaciółką… lecz czy możliwe jest 

szczęśliwe zakończenie? 

 

Nastoletnia niepełnosprawna Weronika po 

przeprowadzce do Trzebiatowa na nowo musi 

budować swój świat. Trafia do klasy, w której 

prym wiedzie utalentowana muzycznie Kinga. 

Odkąd w szkole pojawiła się nowa nastolatka, 

Kinga czuje, że jej pozycja klasowej liderki jest 

zagrożona. Robi wszystko, by koledzy poczuli 

niechęć do Weroniki. Czy Kinga zrozumie, 

czym jest tolerancja i szacunek do drugiego 

człowieka? Czy zechce zdjąć maskę i odkryć 

głębię prawdziwej przyjaźni? 

 

 

 

 

Bohaterką cyklu jest Weronika, której ze 

względu na niepełnosprawność nadano 

przydomek Niepełka. Tym razem obdarzona 

talentem fotograficznym dziewczyna i jej 

przyjaciele, spędzają deszczowe wakacje w 

domu. Świat nastolatków w dobie 

wszechwładnej technologii informatycznej jest 

bardziej skomplikowany, niż był za czasów 

młodości ich rodziców. 

Czy internet całkowicie zdominuje bohaterów? 

Co musi się wydarzyć, by zrozumieli własne 

błędy? Jakie nowe tajemnice wkradną się 

między nich? 

Powieść "Niepełka. Siła prawdziwej przyjaźni" 

zaskakująco i błyskotliwie przekonuje, że warto 

się angażować w życie społeczne oraz pomagać 

sobie i innym. 

 



Corey i Kyra były niegdyś najlepszymi, 

nierozłącznymi przyjaciółkami. Wszystko 

zmieniło się, gdy Corey wyprowadziła się 

z ich rodzinnej miejscowości, a Kyrze 

pozostało oczekiwanie na odwiedziny 

przyjaciółki. Niestety, na kilka dni przed 

planowaną podróżą, Corey otrzymuje 

wiadomość o śmierci Kyry. Mimo to wraca do 

miejscowości Lost Creek, gdzie kiedyś 

wspólnie mieszkały, aby zrozumieć, co 

faktycznie się stało, poznać „na nowo” 

dawnych znajomych, sąsiadów, osoby, które 

kiedyś wydawały się jej bliskie. Odkrywa 

mrożące krew w żyłach sekrety i próbuje 

rozwikłać tajemnicę śmierci przyjaciółki... 

Pełna zadumy nad naturą ludzką opowieść 

o wykluczeniu, alienacji, samotności... Brak zrozumienia ze strony otoczenia 

czy wręcz poczucie zagrożenia doprowadzają bohaterów do zaskakujących 

zachowań. Autorka w oryginalny sposób mierzy się z uniwersalnymi ludzkimi 

lękami, wyobrażeniami, symbolicznie umieszczając je w „odległym, 

odizolowanym od reszty świata miasteczku” 

 

Czternastoletnia Majka cierpi na chorobliwe zadręczanie się. Mimo że jak ognia 

unika wszystkiego, co niebezpieczne, przypadkowo zostaje dotkliwie 

pogryziona przez pracującą w cyrku małpkę. Majka już nigdy nie odzyska 

pełnej sprawności dłoni, w dodatku utraciła radość życia i zaufanie do zwierząt. 

Szczęściem w nieszczęściu spotyka swoje alter ego - dziewczynę, którą 

chciałaby być, tylko nie ma na to odwagi. Ta znajomość wydobędzie z Majki 

wszystko, co najlepsze. Okaże się, że prawdziwa przyjaźń może przenosić góry, 

a już na pewno pomóc dręczonej przez złych ludzi, znerwicowanej i 

chimerycznej, ale wciąż pełnej marzeń małpce. 

Jeśli kochasz zwierzęta, wierzysz w przyjaźń między dziewczynami i lubisz się 

pośmiać - ta powieść jest dla ciebie. 

 

 

Powyższe opisy pochodzą od wydawców. 

 


