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Polish selected reading
0-4 years
Bogdanowicz, Marta:

5-11 years
“Rymowanki”, “Przytulanki”

Badalska, Wiera:

“Ballada o kaprysnej krolewnie”

Brzechwa, Jan:

“Wiersze I bajki”

Bardijewska, Liliana:

“Zielony Wedrowiec”, “Moje - nie moje”

Gellnerowa, Danuta:

“Cukrowe miasteczko”

Bakiewicz, Grazyna:

“Kismiczni odkrywcy … ”

Glowinska, Anita:

“Kicia kocia”

Brezinova, Ivona:

“Cukierek dla dziadka tadka”

Inkiow, Dimiter:

“Inkiow”

Brykczynski-Zbiory, Marcin:

Janczarski, Czeslaw:

“Mis uszatek”, “Gdzie mieszka”,
“O smoku wawelskim”

“Jedna chwilka”,
“Co sie kryje w sercu na dnie”,
“12 kolorow”, “12 miesiecy”

Brzechwa, Jan:

“Pan drops I jego trupa”

Lochocka, Hanna:

“O wrobelku elemelku”

Chotomska, Wanda:

“Wiersze”, “Pieciopsiaczki”

Marjanska, Maria:

“Czernik”

Ctvrtek, Vaclav:

“Bajki z mchu I paproci”

Ostrowicka, Beata:

“Lulaki pan czekoladka I przedszkole”,
“Ale ja tak chce”

Czarkowska, Iwona:

“Biuro zagubionych zabawek”

Papuzinska, Joanna:

“Spiace wierszyki”

Gawryluk, Barbara:

“Dzok, legenda o psiej wiernosci”

Gellner-Zbiory, Dorota:

Piotrowska, Eliza:

“Bajka o drzewie”, “Bajka o sloncu”

“Przedszkolakom”, Czarodziejski swiat”,
“Ziewnik”, “Wiersze dla dzieci”

Piatkowska, Renata:

“Opowiadania z piaskownicy”

Janikovszky, Eva:

“Gdybym byl dorosly”

Strzalkowska, Malgorzata:

“Zielony, zolty, rudy, brazowy”

Janczarski, Czeslaw:

“Jak Wojtek zostal strazakiern”

Widlak, Wojciech:

“Pan Kuleczka”

Grzegorz, Janusz:

“Misiostwo swiata”

Januszewska, Hanna:

“O Pleciudze”

Jedrzejewska-Wrobel, Roksana: “Sznurkowe historie …”
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Polish selected reading
5-11 years

5-11 years

Kasparavicius, Kestutis:

“Mala zirna”

Krzernieniecka, Lucyna:

“o Jasiu Kapeluszniku”

Brykczynski, Marcin:

“Ni pies, ni wydra”, “8 podziekowan”,
“Skad sie biora dzieci”, “Czary”

Kubiak, Tadeusz:

“Wiersze na dzien dobry”

Brzechwa, Jan:

“Pchla szachrajka”, “Szelmostwa Lisa Witalisa”,
“Basn o korsarzu …”

Majchrzak, Beata:

“Opowiesc o blekitnym psie”

Makuszynski, Kornel:

“Przygody koziolka matolka”

Cichocki, Sebastian:

“S.Z.T.U.K.A. Szalenie zajmujac …”

Musierowicz, Malgorzata:

“Znajomi z zerowkj”

Chotomska, Wanda:

“Wanda chotomska dzieciom”

Lindenbaum, Pija:

“Nusia I bracia losie”

Ficowski, Jerzy:

“Galazka z drzewa slonca”,
“Syrenka”, “Tecza na niedziele”

Olszacki, Lukasz:

“Bajka o tym …”

Gellner, Dorota:

“Krawcowe”, “Zajac”

Papuzinska, Joanna:

“Pims, ktorego nie ma”,
“Wierszyki domoew …”, “Pod bajdulem”

Jerszow, P.P.:

“Konik Garbusek”

Piatkowska, Renata:

“Na wszystko jest sposob”,
“Nie ma nudnych dni”

Jedrzejewska-Wrobel,
Roksana:

“Kosmita”

Kasdepke, Grzegorz:

“Detektyw Pozytywka”

Rogoszowna, Zoﬁa:

“Dzieci pana majstra”

Kern, Ludwik Jerzy:

Samojlik, Tomasz:

“Zubr Pompik”,
“Naucze cie plywac”, “Moja wyderko”

“Wiersze dla dzieci”, “Dzieciom”,
“Ferdynand Wspanialy”

Marciniak, Katarzyna:

“Moja pierwsza”

Swirszczynska, Anna:

“Dziwny tygrys”,
“O chciwym achmedzie”

Markowska, W. :

“Basnie z dalekich wysp I ladow”

Wawilow, Danuta:

“Wiersze”

Papuzinska, Joanna:

“Asiunia”, “Nasza mama czarodziejka”,
“Krol na wagarach”, “Wedrowne wierszyki”

Ziemnicka, Katarzyna:

“Wielka wyprawa pirat nata”

Pisarski, Roman:

“Wyrwidab I Waligora”
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Polish selected reading
5-11 years
Ratajczak, Jozef:

5-11 years
“Miasteczko z plasteliny”, “W sarno poludnie”,
“Idzie wiosna”, Chwile z motylem”

Rusinek, Michal:

“Wierszyki domowe”, “Wierszyki rodzinne”

Sikirycki, Igor:

“Jak drwal krolem zostal”

Strzalkowska, Malgorzata:

“Rady nie od parady”, “Wiersze ze az strach”,
“Gimnastyka dla jezyka”

Tylicka, Barbara:

“General Ciupinek”

Wawilow, Danuta:

“Bajka o stu krolach lulach”

Wisniewska, Magdalena:

“Maly saj I wielka przygoda”

Wojciechowski, Piotr:

“Z kufra pana pompula”, “bajki Zoltego psa”

Batko, Zbibniew:

“Z powrotem …”

Beresewicz, Pawel:

“Czy wojna jest dla …”, “Noskawery”
“Jak zakochalem kaske kwiatek”,

Brykczyriski, Marcin:

“W kazdym z nas sa drzwi do nieba”,
“Jak sie nie bac ortograﬁi”,
“Z deszczu pod rynne”

Chmielewska, Iwona:

“Pamietnik Blumki”

Czerwinska-Rydel, Anna:

“W podrozy ze skrzypcami”

Fabicka, Joanna:

“Rutka”

Grabowski, Andrzej:

“Zenek I mrowki”

Kamienska, Anna:

“Ksiazka nad ksiazkami”

Korzeniowski, Jan Izydor:

“Chlopy z zielonych stawow”

Ledoff, Lena:

“My, psy, czyli czapka admirala Yamamoto”

Maleszka, Andrzej:

“Magiczne drzewo”

Masiuk, Olga:

“Lenka, Fryderyk I podroze”,
“Tydzien konstancii”

Onichimowska, Anna:

“Dzien czekolady”

Pierelotkin, Ida:

“Ala Betka”

Piatkowska, Renata:

“Wszystkie moje mamy”, “Hebanowe serce”

Ryrych, Katarzyna:

“Lopianowe pole”, “Koniec swiata nr 13”

Stenka, Barbara:

“Maslo przygodowe”

Strzalkowska, Malgorzata:

“Zbikowane wierszyki …”

Terechowicz, Katarzyna:

“Wojciech Cesarz”

Wajrak, Adam:

“Wielka ksiega …”

Wasniowska, Emilia:

“Pamiatki Babuni”

Wicha, Marcin:

“Klara. Slowo na szy …”

Wierzbicki, Lukasz:

“Afryka Kazika …”
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Polish selected reading
5-11 years

12+ years

Witek, Rafal:

“Klub latajacych ciotek”

Leszczynskiego, Grzegorza: “Po schodach wierszy”

Wojciechowski, Piotr:

“poniedzialek …”

Kosmowska, Barbara:

“Pozlacana rybka”, “Sezon na zielone …”

Woroszylski, Wiktor:

“Cyryl, gdzie jestes”

Beresewicz, Pawel:

“A niech to czykolada”

Kuczynski, Maciej:

“Gwiazdy suchego stepu”

Bladek, Monika:

“Szary”

Olesza, Jurij:

“Trzech grubasow”

Grabowski, Andrzej:

“Wojna na pieknym …”

Rudnianska, Joanna:

“Kotka Brygidy”

Gretkiewicz, Ewa:

“Dostalismy po dziecku”

Ryrych, Katarzyna:

“Wyspa mojej siostry”

Majgier, Katarzyna:

“Niedokonczony eliksir …”

Szczgielski, Marcin:

“Teatr niewidzialnych dzieci”

Makowiecki, Witold:

“Diossos”, “Przygody Meliklesa greka”

Musierowicz, Malgorzata:

“Jezycjada”

Terakowska, Dorota:

“Corka czarownic”

Niemczuk, Jerzy:

“Opowiesc pod strasznym tytulem”

Wroblewska, Beata:

“Jablko apolejki”

Orlinska, Zuzanna:

“Ani slowa o zosi”

Nowak, Ewa:

“Bardzo biala wrona”

Ossendowski, Ferdynand:

“Slon Birara”

Onichimowska, Anna:

“10 stron swiata”

Papuzinska, Magda:

“Wszystko jest mozliwe”

Twardowski, Jan:

“Wiersze”

Piatkowska, Renata:

“Ktora to Malala”

Pranic, Katarzyna:

“Ela - Sanela”

Bartoszewski, Wladyslaw:

“Warto byc przyzwoitym”

Ryrych, Katarzyna:

“O Stephenie Hawkingu …”

Ficowski, Jerzy:

“Lewe strony widokow”

Wasniowska, Emilia:

“Oswajam strach”

Herbert, Zbigniew:

Wierzbicki, Lukasz:

“Drzewo”

“Martwa natura …”,
“Barbarzynca w ogrodzie”, “Pan cogito”

Wojtyszko, Maciej:

“Bromba I inni …”

Piotrowska, Eliza:

“Obczyzno moja”
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