
Szanowni Państwo,  
  
zachęcamy Państwa do zakupu książek na nagrody w naszym wydawnictwie. Oferujemy 
niebanalne, mądre, estetyczne książki dla dzieci i młodzieży. Czyta się je z 
przyjemnością. Do katalogu wybieramy tytuły, które rozwijają wyobraźnię, pomagają 
zrozumieć świat, promują dobre nawyki i wartości. Zachęcają do nauki czytania, a 
także uzupełniają wiedzę szkolną w angażujący i inspirujący sposób – z powodzeniem 
mogą być wykorzystane  jako pomoc dydaktyczna. 

Zapraszam do przyjrzenia się naszej ofercie.  
Katarzyna Węgierek,  

k.wegierek@wydawnictwo-widnokrag.pl 
602 272129 

Wydawnictwo Widnokrąg  
   do 50% Oferta specjalna dla szkół:

zniżki na zakup książek i nagród dla uczniów

mailto:k.wegierek@wydawnictwo-widnokrag.pl
mailto:k.wegierek@wydawnictwo-widnokrag.pl


ŁĄKA I JEJ ZWYKLI- 
-NIEZWYKLI  
MIESZKAŃCY  

Tekst: Michał Koziński, ilustracje: Justyna Styszyńska 
Klasy 0-3 | 29 zł 

Dlaczego jedne zwierzęta żyją samotnie, a inne lubią towarzystwo? Czy ślimaki mają uszy? Gdzie śpią 
niedźwiedzie?  
Ta seria to mnóstwo ciekawostek o zwierzętach z różnych stron świata i środowisku, w którym żyją, a do tego około 
200 naklejek wielokrotnego użytku do zabawy w każdej książce! Można naklejać jak należy, albo puścić wodze fantazji 
i stworzyć własne zwierzostwory… fokozająca… albo biedronkomotyla. 

BIEGUNY I ICH ZWYKLI- 
-NIEZWYKLI 
MIESZKAŃCY  

GÓRY I ICH ZWYKLI- 
-NIEZWYKLI 
MIESZKAŃCY  

52 TYGODNIE 
Tekst i ilustracje: Anne Crausaz 
45 zł 

Wyjątkowy album ptaków 
Jeden rok, pięćdziesiąt dwa tygodnie. Jedna jabłoń, na której gałęzi każdego tygodnia 
przysiada inny ptak, by opowiedzieć nam o swoich zwyczajach. Pory roku przemijają, 
ptaki zaś przylatują i odlatują... ukazując dziecku istotę przemijania i zmian w 
przyrodzie. 

www.example.com

JA, JONASZ i CAŁA RESZTA   
Tekst: Anti Saar, ilustracje: Alvar Jaakson 
32 zł 

Tobiasz, mieszka z mamą, tatą i młodszym bratem Jonaszem w Tartu w Estonii. 
Opowiada o tym, jak się mają sprawy u nich w domu – jak się u nich gotuje, je, 
opowiada historie (najlepsze są te straszne), podróżuje, chodzi spać i wiele więcej.  
I to jak opowiada! 

www.example.com

Klasa 0

Klasy 0-2



OSKAR I RZECZY  
Tekst: Andrus Kivirähk 
Ilustracje: Anne Pikkov 
39 zł 

Czasem by zostać bohaterem, wystarczy mieć ręce i nogi. 
Czym może stać się kawałek drewna? Łódką. Nożykiem... albo SMARTFONEM.  
I właśnie od takiej drewnianej, pomalowanej flamastrami komórki zaczęła się ta 
historia. W niej zwykły nóż jest poszukiwaczem skarbów, kosz na śmieci – poetą,  
a najlepszym przyjacielem chłopca został balonik, który zaczepił się o gałąź rosnącej 
koło domu sosny.  

NARODZINY LITER 
Tekst: Stefan Themerson 
Ilustracje: Franciszka Themerson 
28 zł 

Jak człowiek wymyślił litery, alfabet i pismo.  
Książka jest re-printem z 1931 roku. 
Gdzie narodziło się pismo? Dlaczego trzy słońca czytano jako trzy dni, a znak 
puchacza stał się literą M? Mistrzowska para przedwojennych autorów zaprasza  
w podróż historyczną do świata piktogramów, obrazkowych rebusów, hieroglifów,  
aż do znaku-litery. Pokazuje jak narodził się kształt dzisiejszych liter i drogę, jaką 
przeszli ludzie, by móc dziś komunikować się za pomocą pisma. Niezwykle 
inspirujące.

CZTERY KĄTY I KOT PIĄTY 
Tekst: Jadwiga Hockuba,  
Ilustracje: Piotr Dumała 
37 zł 

Tu w wierszach i obrazach ukryta jest prawdziwa magia. 
Czego księżyc szuka nocą w ogrodzie? Kim jest dama z kasztana?  
I czy jeden kot może być bardziej koci, niż drugi? Odpowiedzi ukryte  
są w wierszach, choć każdy może poszukać też własnych…  

Klasy 0-1

Klasy 1-3

Wyobraźnię budzą ilustracje  
Piotra Dumały, znanego reżysera, 
scenarzysty i autora filmów 
animowanych. Niezwykle 
oryginalne i emocjonalne – 
wykonane są nietypową „skrobaną” 
techniką wymyśloną na cele 
animacji filmowej i pierwszy raz 
użytą w książce. 



SERIA IDOL 
Tekst: Michał Koziński 
Ilustracje: Justyna Styszyńska 
37 zł 

Inspirujące lekcje historii, nauki i sztuki. Książki interaktywne, utrwalają i poszerzają wiedzę. 
Każda książka zawiera naklejki oraz propozycje zadań – wykonując je, dzieci w atrakcyjny sposób poznają osiągnięcia 
i kulisy pracy wybitnych naukowców, ludzi kultury i sztuki, którzy mogą być wzorami do naśladowania. Autorka 
przedstawia bohaterów swoich książek na tle epok, w których żyli, ukazując kontekst kulturowy, historyczny  
i społeczny,	dodając różne „smaczki” i ciekawostki, które pobudzają wyobraźnię.	 

IDOL. MARIA 
SKŁODOWSKA-CURIE  
Jak wyglądało życie  
i praca kobiety, która aż dwa  
razy dostała nagrodę Nobla. 

IDOL.  
FRIDA KAHLO 
Życie i sekrety  
jednej z najbardziej  
rozpoznawalnych  
malarek świata.  

IDOL. MIKOŁAJ 
KOPERNIK 
Wycieczka do pracowni  
jednego z największych  
astronomów wszechczasów.  

  

IDOL. POLA 
NEGRI 
Legenda polskiej  
i światowej 
kinematografii i magia 
niemego kina. 

PATE PISZE BLOGA 
PATE GRA W PIŁKĘ 
Tekst: Timo Parvela 
Ilustracje: Pasi Pitkänen 
24,90 zł 

Krótkie teksty, absurdalny humor i atrakcyjne 
ilustracje – seria idealna na początek przygody z 
czytaniem. 

Pate postanawia założyć bloga. Na początku nie idzie mu to 
gładko, ale przybycie dziwnego wujka z Australii sprawia, że 
zaczyna stukać w kółko. 

Pate nie został wybrany do gry w zawodach. Postanawia 
stworzyć własną drużynę. Niestety Messi i Ronaldo są 
nieuchwytni… Na szczęście znajdzie nowych przyjaciół i to 
takich, których nikt by się nie spodziewał.

Klasy 2-3

Klasy 3-5

RADOŚĆ Z CZYTANIA GWARANTOWANA!



PRZEKRĘT NA VAN GOGHA  
Tekst: Deron R. Hicks 
42 zł 

Wielka tajemnica, misterna intryga oraz spora dawka historii sztuki. 
Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie. Samotny dwunastoletni chłopak siedzi na 
ławce. Nikt nie zwraca na niego uwagi. Nie pamięta kim jest, ani jak się tam znalazł.  
A już na pewno nie ma pojęcia, dlaczego ściga go grupa przestępców…  
Wie dużo o sztuce i ta wiedza to jedyne, co łączy go z przeszłością  
– w niej tkwi klucz do rozwiązania zagadki… 

           Skanuj kody, by obejrzeć sławne obrazy! 

SKĄD SIĘ WZIĘŁY MAŁPY W INTERNECIE? 
Tekst: Artur Janicki, ilustracje: Przemek Surma 
38 zł 

Kto z nas w dzisiejszych czasach nie korzysta z Internetu?  
Ale jak to właściwie działa?  
Po świecie Internetu oprowadza nas dociekliwa dziewczynka i jej tata.  
Ilustrator prowadzi swój równoległy dialog z czytelnikiem, interpretując  
i komentując na wesoło omawiane tematy. Nie zdziwmy się więc, gdy  
w książce zobaczymy Kopernika z tabletem lub biegające pakiety  
sieciowe.

Książka jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy praktycznej dla młodych użytkowników internetu.  
W przystępny sposób wyjaśnia całkiem poważne sprawy, pomaga nauczyć się, jak korzystać z 
Internetu w sposób bezpieczny i efektywny. 

BAJKI LA FONTAINE | FABLES 
Tekst: Jean de la Fontaine 
Ilustracje: wielu artystów 
38 zł 

Osiem bajek, osiem niezwykłych artystycznych wizji stworzonych  
przez młodych plastyków, osiem różnych technik.  
Wyjątkowe wydanie ośmiu bajek Jeana de La Fontaine’a – wybitnego 
przedstawiciela francuskiego klasycyzmu. Kruk i lis, Wilk i bocian, Żółw i zając  
to tylko niektóre utwory zawarte w tej niezwykłej książce. Wszystkie teksty  
w oryginale francuskim i w doskonałych polskich tłumaczeniach. 

Książka  
+ CD

Klasy 3-5

Klasy 4-6

ŻONA DLA TATY!  
Tekst: Reeli Reinaus 
Ilustracje: Marja-Liisa Plats 
42 zł 

Sztuka flirtowania, chemia i amulety, czyli… 
Opowiedziane lekko i z przymrużeniem oka przygody taty, który postanowił 
szukać nowej żony i jego córki Kaisy, która mu kibicuje. Co z tego wyniknie? 
Przede wszystkim mnóstwo nieprawdopodobnych historii. Oboje przekonają się, 
że poszukiwanie miłości nie jest łatwe i wymaga rozwagi oraz cierpliwości, 
zwłaszcza że dorośli często sami komplikują różne sprawy. Na szczęście tacie 
pomaga Kaisa, a Kaisie – przyjaciółka Merit, która bardzo dobrze zna się na 
miłości. Niektóre jej rady okażą się bezcenne, inne… no cóż. 

Honorowa lista IBBY



88/89 
Tekst: Michał Rzecznik 
Ilustracje: Przemek Surma 
34 zł 

Mądry komiks o tym, jak wielkie wydarzenia polityczne  
wpływają na codzienne życie i jak historię widzą dzieci. 
Akcja komiksu rozpoczyna się latem 1988 roku. Rytm opowieści  
wyznaczany jest przez plan lekcji, zmiany pór roku, codzienne rytuały  
niezmienne niezależnie od biegu historii. Gdzieś w tle przewija się  
peerelowska rzeczywistość, zryw Solidarności, wybory czerwcowe  
i stanie w kolejkach.  
W 2019 roku przypada 30. rocznica opisanego w książce  
przełomu.

SERIA DWÓR  
Tekst: Evelyne Brisou-Pellen 
39 zł 

Kryminalno-fantastyczna seria z historią w tle.  
Sanatorium na odludziu, dziwni pacjenci i szare duchy tłukące się po piwnicy… Dwór to dla każdego z jego 
mieszkańców pewien etap w drodze…  I każdy, kto trafia do dworu ma jakąś tajemnicę… Rozwiązywanie kolejnych 
zagadek będzie dla bohaterów książek i czytelników nie lada wyzwaniem i przygodą. 

DWÓR. CLEA I WROTA 
DO ŚWIATA DUCHÓW

DWÓR. ALISANDA 
I OGNISTY KRĄG

Klasy 6-8

DWÓR. LIAM  
I MAPA WIECZNOŚCI

CHŁOPIEC ZNIKĄD  
Tekst: Katherine Marsh 
44 zł 

Inspirowana współczesną historią powieść o poświęceniu, odwadze  
i przyjaźni między syryjskim uchodźcą i amerykańskim nastolatkiem. 
Trzynastoletni Max odkrywa ukrywającego się w piwnicy młodego syryjskiego 
uchodźcę, Ahmeda… Zainspirowany historią o belgijskim bohaterze ruchu oporu z 
czasów II wojny światowej, postanawia mu pomóc. Niestety wraz z rodzącą się 
przyjaźnią rośnie zagrożenie – w Paryżu i Brukseli doszło do ataków terrorystycznych, 
policja i wojsko urządzają blokady, a nastroje antyimigracyjne rosną. Chłopcy 
wymyślają szalony plan, by uratować Ahmeda, 
ale utrzymanie tajemnicy okazuje się bardzo trudne… 

Część dochodu z książki wspiera działania Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz 
syryjskich uchodźców.

Top 10 2018 w rankingu 
„New York Times” 

i „Washington Post”  


