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format: different formats
age: 3+

PUBLICAT S.A.
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61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Celebrate with us 50th anniversary 
of this iconic character.

It has been 50 years since first animated series with Reksio was launched. He is still the same clever dog and his adventures delight next 
generations of children. Friendship, cooperation, curiosity, respect for animals - these are the values which are taught in the story of likeable 
doggie with a patch.

Reksio. Bedtime story of all time Reksio. Great book of adventures Reksio. The book of wisdom Reksio. Best adventures. Large font
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format: different formats
age: 3+

K S I Ą Ż K A  Z  S Z A B L O N A M I

Przyjaciele z podwórka

wzorki
22

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

50
ANNIVERSARY

th

Reksio. Friends from the backyard. 
Book with stencils

Reksio. Children’s friend. 
Backyard fun

Reksio. Children’s friend. 
Forest adventure

Reksio. Children’s friend. 
Hide and seek

Reksio. Children’s friend. 
Trip to the mountains

Reksio. Children’s friend. 
Water adventureReksio. Children’s friend. 

Amusement park

Reksio.  On holidays. 
Book with stickers

Reksio. Backyard adventures. 
Book with stickers

Reksio. Funny adventures. 
Book with stencils



format: different formats
age: 3+

szczeniak

szczen
iak

Czy wiecie, że Reksio też był kiedyś szczeniakiem? I że od samych 

narodzin spotykały go niezwykłe przygody? Nieodpowiedzialni 

właściciele wyjeżdżają na wakacje i porzucają malutkiego 

szczeniaka. Na szczęście znajduje go i przygarnia Adaś. 

Jak potoczą się dalsze losy rezolutnego psiaka? Przed Wami 

pełna zwrotów akcji, przyjaźni i troski historia, której 

zakończenie na pewno Was zaskoczy.

Reksio szczeniak to dotąd niepublikowane opowiadanie, oparte Reksio szczeniak to dotąd niepublikowane opowiadanie, oparte Reksio szczeniak

na odnalezionym po latach scenariuszu twórcy postaci Reksia – 

Lechosława Marszałka pt. Reksiowe cyrki.

W 2017 roku Reksio obchodzi 50. urodziny, a dzieci nadal 

uwielbiają kultowego psa z łatką!

Patronat:

cena 24,90 z∏

www.publicat.pl

P.PA.REK020.1.01.01

ISBN 978-83-271-1732-8

szczeniak

50
Z REKSIEM

LAT

cena 29,90 z∏

www.publicat.pl

P.PA.REK021.1.01.01

ISBN 978-83-271-0190-7

encyklopedia

Patronat:

encyklopedia

Reksio jest niezwykle ciekawy świata. Twoje dziecko  
na pewno też. A świat jest taki skomplikowany! 

Ta encyklopedia pozwoli mu go zrozumieć.

Młody czytelnik dowie się z niej, m.in. jak zbudowany jest 
skafander kosmiczny, dlaczego się uśmiechamy, jak powstaje 
tęcza, czym są bakterie i wirusy. Encyklopedia w przystępny 

sposób wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu  
astronomii, fizyki, chemii, biologii czy techniki.

Mali ciekawscy, to książka dla Was! Zabłyśnijcie wiedzą 
w szkole i wśród rówieśników! 

50
Z REKSIEM

LAT

Reksio. The Puppy
Do you know that Reksio was once a  puppy? Do you realize 
that from birth he has experienced numerous adventures? 
Irresponsible owners are going on vacation, leaving Reksio all 
alone. Fortunately Adaś, finds him and takes good care of Reksio. 

What is going to happen with young, clever and brave Reksio? 
This is a story filled with turn of events, friendship and care, the 
end of which will surely surprise you. 
Age: 3+

236 x 270 mm

48 pages

Reksio. The Encyclopedia
Reksio is extremely curious of the world, as well as your baby!  But the world is so 
complicated! This encyclopedia will help them to understand the surrounding. 

Young reader will find out for example: Why are we smiling? How is a space 
suite made?How is the rainbow formed? What are bacteria and viruses? 

The Encyclopedia explains, in an easy way, the basic concepts of astronomy, 
physics, chemistry, biology and technique.
Age: 6+

165 x 240 mm

144 pages

50
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format: 205 x 260 mm
age: 3-6

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

The great expedition of pirate Nat.
Author: Katarzyna Ziemnicka

Illustrations: Beata Zdęba

Highly artistic, colourful journey, in which children can 
easily identify themselves with the main character and 
build self-esteem.

96 pages

The tale of how knight errant did not save the princess 
and dragon went vegetarian
Author: Łukasz Olszacki

Illustration: Jola Richter-Magnuszewska

 This book  in a surprising way, makes a reader  - a character of the story. It also breaks stereotypes of brave kni-
ght (who cowards), princess (who is very independent), dragon (which goes vegetarian) and other characters.

80 pages

All of Poland reads to kids

KsiążKa nagrodzona w iV KonKursie LiteracKim im. astrid Lindgren 

ISBN 978-83-271-1646-8

cena 29,90 z∏

www.publicat.pl

P.PA.CPC009.1.01.01

Książka nagrodzona w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną 
książkę dla dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom” pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka, Biblioteki Narodowej i Ambasady Szwecji, przy 
finansowym wsparciu Fundacji PZU.

Jury Konkursu, nawiązując do najwyższych standardów literackich dla dzieci, wyznaczonych 
przez jego Patronkę, wybrało spośród blisko 400 nadesłanych prac i nagrodziło teksty 
o wysokim poziomie artystycznym i etycznym, które z pełnym przekonaniem można 
polecać do czytania dzieciom i młodzieży.
Więcej informacji o książkach nagrodzonych w Konkursie:  
www.calapolskaczytadzieciom.pl/konkurs-astrid-lindgren

Lekka, zabawna opowieść łamiąca stereotyp dzielnego rycerza 
(który tutaj tchórzy), królewny (która jest bardzo samodzielna), 
smoka (który przechodzi na wegetarianizm) oraz innych postaci. 
Autor wciąga czytelnika w proces pisania książki i pozwala ją 
współtworzyć.

P a t r o n a t  m e d i a l n y :

CMYK

M100  Y90 C80 M30 M46 Y94 C60 Y100 C34 M96 C98 M94  M8 Y100

Polecamy:

KsiążKa nagrodzona w iV KonKursie LiteracKim im. astrid Lindgren 

ISBN 978-83-271-1647-5

cena 29,90 z∏

www.publicat.pl

P.PA.CPC010.1.01.01

Polecamy:

Książka nagrodzona w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną 
książkę dla dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom” pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka, Biblioteki Narodowej i Ambasady Szwecji, przy 
finansowym wsparciu Fundacji PZU.

Jury Konkursu, nawiązując do najwyższych standardów literackich dla dzieci, wyznaczonych 
przez jego Patronkę, wybrało spośród blisko 400 nadesłanych prac i nagrodziło teksty 
o wysokim poziomie artystycznym i etycznym, które z pełnym przekonaniem można 
polecać do czytania dzieciom i młodzieży.
Więcej informacji o książkach nagrodzonych w Konkursie:  
www.calapolskaczytadzieciom.pl/konkurs-astrid-lindgren

Niezwykle plastyczna, kolorowa podróż,  
w której dziecko łatwo utożsamia się  
z tytułowym bohaterem i buduje  
poczucie własnej wartości. Przekonuje się  
przy tym, że „ze wszystkich skarbów  
na świecie najcenniejsze są te… nieodkryte”.

P a t r o n a t  m e d i a l n y :

CMYK

M100  Y90 C80 M30 M46 Y94 C60 Y100 C34 M96 C98 M94  M8 Y100

Both books has been awarded in 4th Astrid Lindgren Memorial Literary 
Competition for Contemporary Books for Children and Adolescents.



format: 205 x 290 mm
age: 3-6

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

365 stories for every day. 
Sun tells…

W serii:

ISBN 978-83-271-1600-0

cena 44,90 z∏

www.publicat.pl

P.PA.DDD006.1.01.02

Patronat medialny:

CMYK

M100  Y90 C80 M30 M46 Y94 C60 Y100 C34 M96 C98 M94  M8 Y100

bajek
każdy  na

dzień

SŁONECZKO OPOWIADA… HISTORYJKI NA DZIEŃ DOBRY

bajek na każdy dzień
365

Opowiadania  
na każdy dzień roku – do czytania  

i słuchania w ciągu dnia i przed zaśnięciem.
•

Przyjazne i pouczające teksty, niosące pozytywne emocje. 
•

Kolorowe, pobudzające wyobraźnię ilustracje.

Słoneczko opowiada... historyjki na dzień dobry to druga część  
bestsellerowej książki – 365 bajek na dobranoc.  

Księżyc opowiada... historyjki  
na dobry sen.

365 bajek na każdy dzień

POLSCY AUTORZY  
I ILUSTRATORZY

365

Słoneczko  
opow

iada…

365
bajekna

dobranoc

 KSIĘŻYC OPOWIADA… HISTORYJKI NA DOBRY SEN

365
bajek na dobranoc

Księżyc  
opow

iada…

Opowiadania na każdy dzień roku – do czytania  
i słuchania przed zaśnięciem. 

•
Przyjazne i pouczające teksty, niosące pozytywne emocje. 

•
Kolorowe, pobudzające wyobraźnię ilustracje.

ISBN 978-83-245-7321-9

cena 44,90 z∏

www.publicat.pl

P.PA.DDD003.1.02.16

Patronat medialny:

CMYK

M100  Y90 C80 M30 M46 Y94 C60 Y100 C34 M96 C98 M94  M8 Y100

W serii:

POLSCY AUTORZY  
I ILUSTRATORZY

365 stories for every day. Sun tells...
The book was inspired by very successful 365 bajek na dobranoc. Księżyc opowiada (365 bedtime stories. Moon tells…). You will find here 
stories for every day of the year – to be read during the day or before going to sleep. The ideal gift book with 365 tales and 365 colourful illustra-
tions. What is characteristic for this book, it contains friendly and wise stories, full of positive emotions. 365 bajek na każdy dzień has beautiful 
and imaginative illustrations as well.

376 pages

365 bedtime stories. Moon tells...
 365 beautiful, heart-warming stories for bedtime 
reading. You will find there the tale of sleepy alarm 
clock, the story about hard-working elephant or the 
tale of a jealous dwarf.

396 pages



PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Publicat Classics

Klasyczne bajki  
w polskiej i angielskiej wersji językowej!

Bajki wprowadzają w magiczny świat,  
w którym dobro zwycięża zło,  

a niezwykli bohaterowie pobudzają  
wyobraźnię młodych czytelników.

Wersja anglojęzyczna bajek w naturalny sposób  
zachęci dzieci do nauki języka angielskiego.
Słówka z zapisem fonetycznym pomogą  
w opanowaniu poprawnej wymowy.

Słownik obrazkowy ułatwi  
zapamiętywanie nowych słówek.
Dziecko pozna całe zdania i zwroty  
w języku angielskim, a możliwość  
porównania ich z tekstem polskim  

sprawi, że łatwiej je zrozumie i zapamięta.

Bajki po polsku i po angielsku  
to doskonałe połączenie nauki i zabawy.

Bajki
PO POLSKU  

I PO ANGIELSKU

B
a
jki

PO POLSKU I PO A
NGIELSKU

Bajki
P A T R O N A T  M E D I A L N Y :

od 6  
lat

CentrumEdukacjiDzieciecej.pl

ISBN 978-83-271-1180-7

cena 24,90 z∏

www.publicat.pl

P.PA.GRT001.2.01.09

ILUSTROWANY

angielsko-polski

gust

express 
train

lass
rain

shower

main dish

What would  
you recommend?
Co by pan polecił?

stewardess 

street

ILUSTROWANY

angielsko-polski

J a c e k  L a n g
ILU
STRO

W
A
N
Y

a
n
gielsko

-p
olski

J
a

c
e

k
 L

a
n

g

• oko∏o 2000 s∏ówek • 

• tematyczny podzia∏ zagadnieƒ •
• niezastàpiona pomoc w szkole, 

na wakacjach i w podró˝y •
• zabawne ilustracje •

• regu∏y gramatyczne i s∏ownik polsko - angielski •

ISBN 978-83-271-0172-3

cena 24,90 zł

www.publicat.pl

P.PA.SLJ001.2.01.06

happy

What  
can you do  

on a day like this?
Co można robić  

w taki dzień?

As for her age,  
she’s got a stupid 
sense of humour.
Ma głupie poczucie 

humoru, jak na  
swój wiek.

I can’t  
wait to spring.
Nie mogę się  

doczekać  
wiosny.

Fasten your  
seat belts, please.
Proszę zapiąć pasy  

bezpieczeństwa.

Illustrated English-Polish Dictionary
This dictionary presents more than 2000 vocabulary words and is 
divided by subject. It includes grammar rules as well. It is indispen-
sable help at school, on holidays and traveling.

Age: 9-12

165 x 240 mm

165 pages

Fairy tales in Polish and English
Classic fairy tales in English and Polish language with glossary 
and phonetic transcription. Comparison of texts written in two 
languages will allow child to master new words and phrases.

Age: 6-9

205 x 290 mm

64 pages



PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

format: 205×290
age: 6-9
pages: 48

Good manners or savoir-vivre 
for children

Dobre
maniery

czyli savoir-vivre
dla dzieci

JOANNA KRZY˚ANEK

opowiadania
zasady post´powania

pe∏ne humoru ilustracje

Polecamy:

22 pouczajàce opowieÊci o tym, jak nale˝y si´ zachowywaç.

Wyjàtkowo przyjemna nauka dobrych manier!

Odpowiedzi na wiele trudnych pytaƒ:

Kto powinien pierwszy podawaç r´k´?

Ile czekoladek mo˝na zjeÊç podczas przyj´cia urodzinowego?

Jakie numery telefonów trzeba znaç, aby wezwaç pomoc?

Czy wypada oglàdaç film,  

kiedy przyszli goÊcie?

Jak d∏ugo mo˝na rozmawiaç  

przez telefon?

Dobre maniery, czyli savoir-vivre dla dzieci
J

O
A

N
N

A
 K

R
Z

Y
˚

A
N

E
K

DZIECI¢CEJ
CE

NT

RUM EDUKACJI

Zapewnij
 swojemu dziecku
 LEPSZY START!

DZIECI¢CEJ

CE
NT

RUM EDUKACJI

Zapewnij
 swojemu dziecku
 LEPSZY START!

DZIECI¢CEJ

CE
NT

RUM EDUKACJI

CentrumEdukacjiDzieciecej.pl

w  s z k o l e  p o d s t
a w

ow
ejod 6

lat
od 6
lat

ISBN 978-83-245-9830-4

cena 24,90 z∏

www.publicat.pl

P.PU.GIZ007.1.09.24

CMYK

M100  Y90 C80 M30 M46 Y94 C60 Y100 C34 M96 C98 M94  M8 Y100

P a t r o n a t :

Good manners or savoir-vivre for children
22 stories which take into consideration how we should behave, supplemented with humorous 
illustrations. Inside the book you can find answers to many difficult questions:

• Who should shake hands first
• How many chocolates are you allowed to eat during the birthday party?
• Is it all right to watch movie when the guests came?
• How long you can talk on the phone?



format: 205×209
age: 6-9
pages: 48

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Children’s affairs 
or how to cope 
with everyday life 
and on holidays

Children affairs or how to cope 
with everyday life and on holidays
If you want to know more adventures of this nice Wafelki family and 
find answers to the following questions:
• How much should the backpack of student or pre-schooler weigh?
• How to make a bread dinosaur?
• Are cheat sheets useful?
• How to improve concentration?
• What the chatterbox cannot hear?

You must read this book.

Through funny stories and colourful illustrations children learn and 
absorb knowledge, values and useful life skills.



format: 145×200
age: 3-6
pages: 24

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

ISBN 978-83-271-1542-3

cena 4,99 zł

www.publicat.pl

P.CE.BAK001.1.01.01

Ilustracje – Ilona Brydak
Opracowanie komputerowe projektu – Marek Nitschke

Projekt okładki – Ilona Brydak
Redakcja techniczna – Zbigniew Wera

© Publicat S.A. MMXVI
All rights reserved

ISBN 978-83-271-1542-3

jest znakiem towarowym Publicat S.A.

61-003 Poznaƒ, ul. Chlebowa 24
tel. 61 652 92 52, fax 61 652 92 00

e-mail: ced@publicat.pl
www.publicat.pl

Patronat medialny:

CMYK

M100  Y90C80 M30M46 Y94C60 Y100C34 M96C98 M94 M8 Y100

Nasze ksià˝ki kupisz na:

W serii:

od 3 
lat

Książeczki z serii  to doskonała

 propozycja dla dzieci, które uwielbiają kolorować. 

Dzięki tej czynności dziecko rozwija wyobraźnię 

i umiejętności manualne.

W tym zeszycie urocze kotki i pieski.

ISBN 978-83-271-1543-0

cena 4,99 zł

www.publicat.pl

P.CE.BAK002.1.01.01

Ilustracje – Ilona Brydak
Opracowanie komputerowe projektu – Marek Nitschke

Projekt okładki – Ilona Brydak
Redakcja techniczna – Zbigniew Wera

© Publicat S.A. MMXVI
All rights reserved

ISBN 978-83-271-1543-0

jest znakiem towarowym Publicat S.A.

61-003 Poznaƒ, ul. Chlebowa 24
tel. 61 652 92 52, fax 61 652 92 00

e-mail: ced@publicat.pl
www.publicat.pl

Patronat medialny:

CMYK

M100  Y90C80 M30M46 Y94C60 Y100C34 M96C98 M94 M8 Y100

Nasze ksià˝ki kupisz na:

W serii:

Książeczki z serii  to doskonała

 propozycja dla dzieci, które uwielbiają kolorować. 

Dzięki tej czynności dziecko rozwija wyobraźnię 

i umiejętności manualne.

W tym zeszycie śliczne kwiaty i motyle.

od 3 
lat

Playing with colours

ISBN 978-83-271-1544-7

cena 4,99 zł

www.publicat.pl

P.CE.BAK003.1.01.01

Ilustracje – Ilona Brydak
Opracowanie komputerowe projektu – Marek Nitschke

Projekt okładki – Ilona Brydak
Redakcja techniczna – Zbigniew Wera

© Publicat S.A. MMXVI
All rights reserved

ISBN 978-83-271-1544-7

jest znakiem towarowym Publicat S.A.

61-003 Poznaƒ, ul. Chlebowa 24
tel. 61 652 92 52, fax 61 652 92 00

e-mail: ced@publicat.pl
www.publicat.pl

Patronat medialny:

CMYK

M100  Y90C80 M30M46 Y94C60 Y100C34 M96C98 M94 M8 Y100

Nasze ksià˝ki kupisz na:

W serii:

Książeczki z serii  to doskonała

 propozycja dla dzieci, które uwielbiają kolorować. 

Dzięki tej czynności dziecko rozwija wyobraźnię 

i umiejętności manualne.

W tym zeszycie urocze bajkowe postacie.

od 3 
lat

ISBN 978-83-271-1545-4

cena 4,99 zł

www.publicat.pl

P.CE.BAK004.1.01.01

Ilustracje – Ilona Brydak
Opracowanie komputerowe projektu – Marek Nitschke

Projekt okładki – Ilona Brydak
Redakcja techniczna – Zbigniew Wera

© Publicat S.A. MMXVI
All rights reserved

ISBN 978-83-271-1545-4

jest znakiem towarowym Publicat S.A.

61-003 Poznaƒ, ul. Chlebowa 24
tel. 61 652 92 52, fax 61 652 92 00

e-mail: ced@publicat.pl
www.publicat.pl

Patronat medialny:

CMYK

M100  Y90C80 M30M46 Y94C60 Y100C34 M96C98 M94 M8 Y100

Nasze ksià˝ki kupisz na:

W serii:

Książeczki z serii  to doskonała

 propozycja dla dzieci, które uwielbiają kolorować. 

Dzięki tej czynności dziecko rozwija wyobraźnię 

i umiejętności manualne.

W tym zeszycie wiejska zagroda
 ze zwierzakami.

od 3 
lat

Books from this series are excellent choice 
for children who love to colour. They help to 
develop imagination and manual skills.

Cats and dogs

Flowers and butterflies

Fairytale characters

In the coutryside



format: 200×200
age: 3-6
pages: 16

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Colouring books 
with stickers

Colouring is a great way to have fun 
and develop fine motor skills of children. 
The booklet includes a set of colorful stickers.



PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

format: 220×200
pages: 160
age: 5+

Teresa’s Dogs. 
We read 
by syllables. 
We invite you to the world of hilarious tales 
divided into syllables, as syllable reading method 
is one of the most effective.
We divided the story into syllables and dressed 
in beautiful illustrations. The whole creates 
an EXCELLENT work for learning to read. 
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Animals 
of Gosia 
the traveller

Gosia has fed koalas, been kissed by 
wolves, spent a night with cheetahs 
and during her last trip to Brazil, she 
also made friends with a jaguar – 
without any doubt she can be called 
our new doctor Dolittle!

The author travels around the world and 
helps wild animals as a volunteer. In her 
book she tells us about her adventures 
with wild animals and her unusual gift of 
understanding them. 
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„Hoof” 
Riding School
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„Hoof” Riding School is unique place where children not only can learn how 
to ride a horse but also they take care of ponies, make new friends and go 
through wild adventures.

Girls who are characters of the 
series are very different from one 
another but they share a love for 
horses. Is it enough to become truly 
wonderful group of friends?
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R
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Fabisińska
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KLINIKA 
pod Boliłapką
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Klara odlicza dni do narodzin szczeniaków swej ukochanej 
Rozetki. Kiedy przychodzi oczekiwany dzień, znajduje tylko 
jednego maluszka przy suczce. Co się stało z resztą piesków, 
które widziała doktor Magda na badaniu USG?  
Czy konieczne będzie cesarskie cięcie? I jakie zmiany 
nastąpią w życiu pani weterynarz?

Klinika pod Boliłapką to maleńki 
szpital dla chorych zwierzaków. 
Pracują w nim sympatyczna dok-
tor Magda i wesoły doktor Paweł. 

Codziennie ratują zdrowie swoich podopiecznych. Pomagają im 
dzieci doktor Magdy: Dominika i Kajtek. Zaprzyjaźnij się z nimi 
i zaglądaj do kliniki, by śledzić losy niezwykłych pacjentów.

Patronat:

KLINIKA 
pod Boliłapką

CMYK

M100  Y90 C80 M30 M46 Y94 C60 Y100 C34 M96 C98 M94  M8 Y100

Kto czyta, jest màdry!

ISBN 978-83-245-2106-7

cena 14,99 z∏

www.publicat.pl
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Liliana 
Fabisińska
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pod Boliłapką
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Gabi dostaje wyjątkowy prezent komunijny – świnkę 
morską. Nie mogąc zabrać Gucia na zagraniczne 
wakacje, zostawia go pod opieką przyjaciółki. Czas 
spędzony bez właścicielki powoduje u zwierzątka stres, 
który doprowadza je do choroby. Czy lekarze z Kliniki 
pod Boliłapką zdołają pomóc Guciowi?

Klinika pod Boliłapką to maleńki 
szpital dla chorych zwierzaków. 
Pracują w nim sympatyczna dok-
tor Magda i wesoły doktor Paweł. 

Codziennie ratują zdrowie swoich podopiecznych. Pomagają im 
dzieci doktor Magdy: Dominika i Kajtek. Zaprzyjaźnij się z nimi 
i zaglądaj do kliniki, by śledzić losy niezwykłych pacjentów.

Patronat:

KLINIKA 
pod Boliłapką

CMYK

M100  Y90 C80 M30 M46 Y94 C60 Y100 C34 M96 C98 M94  M8 Y100

Kto czyta, jest màdry!
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W serii:

KLINIKA 
pod Boliłapką

Boliłapka Clinic is a tiny hospital for sick animals. Likeable 
Dr Magda and cheerful Dr Paul every day save the health of 
their pupils. Their help are Dr Magda’s children: Dominica 
and Kajtek. 

Boliłapka 
Clinic
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Series
FIRST READINGS

If a child already knows all letters, can read separate words or even full sentences 
but he or she needs to polish reading skills – the series would appear very helpful!

Stories full of adventures + attractive layout + large font = fluent reading skills.
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Healthy diet 
for babies
A useful guide for  parents how to feed their babies.

One of the basic principle of raising a happy and a healthy 
baby is proper nutrition. Good habits should be introduced 
from very beginning. This will make your child eat healthy 
and in appropriate amounts. 
Feeding  children, until their first birthday has always raised many doubts. 

Many mothers often ask the following questions:
• How to recognize that a child is ready to extend their diet? 
• What is allowed for a baby to drink and what is not?
• What products are the strongest allergens? 

The author has collected the most important information about infants’ and toddlers’ feeding in 
particular months of life. Recipes for delicious dishes will help prepare  varied meals for every child. 
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Zdrowa dieta dla niemowląt
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Poradnik dla rodxiców niemowląt
jedną z podstawowych zasad wychowania szczęśliwego i zdrowego dziecka 
jest wŁaściwe odżywianie. dobre nawyki należy ksztaŁtować od urodzenia po to, 
by w przyszŁości dziecko jadŁo zdrowo i w odpowiednich ilościach.

karmienie malucha do ukończenia pierwszego roku życia zawsze 
budziŁo wiele wątpliwości. mamy często pytają:

• jak rozpoznać, że dziecko jest gotowe na rozszerzenie diety,

• co niemowlę może pić, a czego nie powinno,

• jakie produkty są najsilniejszymi alergenami.

autorka zebraŁa w książce najważniejsze informacje na temat żywienia 
niemowląt w poszczególnych miesiącach życia. przepisy na pyszne dania pozwolą 
przygotować urozmaicone posiŁki dla każdego malucha. 

książka speŁnia wszystkie wymagania związane z obecnie zalecaną realizacją zdrowego programu 
żywienia niemowląt. szczególnie cenne są liczne porady i odpowiedzi na pytania nurtujące często 
niedoświadczone matki, a także przejrzyste zestawienie tabelaryczne nowego modelu żywienia 
niemowląt karmionych piersią zgodnie z aktualnymi wytycznymi lekarzy pediatrów.

prof. dr hab. inż. aneta wojdyŁo

U malucha na  jest książką, którą z peŁną odpowiedzialnością można polecić mŁodym 
mamom. napisana wŁaśnie przez mŁodą matkę, oparta na wŁasnych doświadczeniach, zawierająca 
przepisy sprawdzone przez jej syna krzysia, który byŁ najsurowszym recenzentem.

dr n. med. wojciech pietras

książka jest fantastyczną pomocą dla mŁodych mam, szczególnie tych, które chcą wprowadzić 
więcej nowoczesności do swojej kuchni. jednocześnie przepisy stosują się do zaleceń propagowanych 
przez polskich lekarzy, zgodnych z normami komitetu żywienia europejskiego towarzystwa 
gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci (espghan), wedŁug których należy stosunkowo 
odważnie wprowadzać nowe pokarmy do diety niemowląt. nie dysponujemy bowiem dostatecznymi 
dowodami na to, że opóźnione wprowadzanie pokarmów potencjalnie alergizujących zmniejsza 
ryzyko wystąpienia alergii zarówno u dzieci zdrowych, jak i zagrożonych chorobami alergicznymi.

dr n. med. ewa willak-janc

Patronat medialny:
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Green smoothies for mothers 
and children. 365 recipes

32

Jak ozdobiç napój owocami na Êciankach przezroczystego naczynia?  
To proste! Cienkie plasterki soczystych owoców z ∏atwoÊcià 
przyklejajà si´ suchych wn´trz szklanek czy s∏oików. Musisz  
tylko pami´taç, aby ostro˝nie nalewaç koktajl lub delikatnie 
nak∏adaç ∏y˝eczkà kolejne jego warstwy. Wspania∏à ozdob´ 
stanowià wyci´te z owoców kszta∏ty: gwiazdki, serca, ksi´˝yce, 
trójkàty, kwadraty lub ko∏a. Uk∏adaj je pionowo, poziomo,  
ukoÊnie albo stwórz w∏asny wzór. Wybieraj owoce w podobnej  
lub kontrastowej gamie kolorystycznej co koktajl lub te, które  
po prostu lubisz.

KOKTAJL OD SERCA

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

2 kaki, szklanka waniliowego mleka roÊlinnego,  
np. owsianego lub ry˝owego, 1/4 ∏y˝eczki 
cynamonu (opcjonalnie)

Kaki umyj, wytnij z plastrów serduszka, 
przyklej je do suchej wewn´trznej Êcianki 
szklanki. Pozosta∏e cz´Êci owoców (bez 
skórki) zmiksuj z mlekiem i delikatnie 
przelej koktajl do naczynia. Dodatkowo 
mo˝esz go ozdobiç piankà z ubitego 
mleka i posypaç cynamonem, tworzàc 
kszta∏t serca.

Bananowy wà˝

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

szklanka owoców jagodowych,  
np. truskawek, malin, jagód, je˝yn  
lub borówek, szklanka mleka roÊlinnego, 
np. migda∏owego, dojrza∏y banan

Zmiksuj mleko z umytymi  
owocami jagodowymi i po∏owà 
banana. Drugà po∏ow´ pokrój 
w poprzek na równe plasterki,  
a te nast´pnie na pó∏. Utwórz 
z nich na wewn´trznej Êciance 
naczynia poziomy lub zakr´cony 
wzór w´˝a. Delikatnie przelej 
koktajl. Poza sezonem mo˝esz 
u˝yç mro˝onych owoców 
jagodowych, wtedy koktajl  
b´dzie mia∏ bardziej  
lodowà konsystencj´.
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Truskawkowe szaleƒstwo

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

szklanka Êwie˝ych truskawek, szklanka mleka roÊlinnego,  
np. sojowego lub ry˝owego, ∏y˝ka miodu lub syropu klonowego, 
wiórki kokosowe

Truskawki umyj i pozbaw szypu∏ek, 3-4 owoce pokrój 
wzd∏u˝ na plasterki, a pozosta∏e zmiksuj z mlekiem 
roÊlinnym i miodem lub syropem klonowym. Posmaruj 
brzeg szklanki miodem i obsyp wiórkami kokosowymi. 
Suche wewn´trzne Êcianki naczynia ozdób plasterkami 
truskawek w dwóch poziomych rz´dach – przy dnie 
oraz na górze. Przelej koktajl do szklanki.

PANI KIWI

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

2 dojrza∏e kiwi, 2 s∏odkie jab∏ka, 1/2 szklanki mleka 
roÊlinnego, np. ry˝owego lub kokosowego, 1/2 ∏y˝eczki 
cynamonu

Obierz kiwi i ze Êrodka jednego owocu 
wykrój w poprzek 3-4 du˝e plastry. UmieÊç je 
na wewn´trznych Êciankach szklanki lub s∏oika. 
Umyte, obrane, pozbawione gniazd nasiennych 
jab∏ka zmiksuj z pozosta∏ymi cz´Êciami kiwi, 
mlekiem roÊlinnym i cynamonem. Delikatnie przelej 
koktajl do ozdobionego plasterkami kiwi naczynia. 
Podawaj ze s∏omkà.

Poza sezonem możesz  użyć mrożonych truskawek. Odstaw je,  by le�o odtajały, a następnie ze środka każdej wytnij dwa plasterki. Pozostałe  części zmiksuj  w koktajlu.

Wybieraj dojrzałe, miękkie i słodkie owoce. Niedojrzałe kiwi są kwaśne i niesmaczne  dla większości dzieci.
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Dyniowe koktajle kojarzà si´ z jesienià i z Halloween. Naczynia, 
w których podasz koktajl, ozdób dowolnà ”twarzà” dyni – 
zdziwionà, strasznà, zagniewanà, weso∏à. Namaluj jà czarnym 
flamastrem lub wytnij z czarnej taÊmy klejàcej. Do Êrodka 
mo˝esz w∏o˝yç s∏omk´ – zielonà (b´dzie przypominaç Êwie˝à 
∏odyg´) albo bràzowà lub czarnà (b´dzie wyglàda∏a jak wysuszona 
∏odyga).

Smaczna dyƒka

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

1/3 szklanki piure z dyni, 1/2 szklanki mleka 
migda∏owego, dojrza∏y banan, ∏y˝ka syropu 
klonowego

Zmiksuj wszystkie sk∏adniki. Przelej 
koktajl do szklanki lub s∏oika. Ozdób 
naczynie wed∏ug wskazówek powy˝ej. 

Hi, h i

Jak zrobić piure z dyni?  

Upiecz miąższ w piekarniku  

lub ugotuj, a
 następnie zmiksuj.  
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Dyniowe latte na zimno

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

1/2 szklanki zaparzonej kawy inki, mià˝sz surowej dyni 
(ok. 3 cm x 3 cm), 1/2 szklanki mleka migda∏owego,  
∏y˝eczka miodu, szczypta cynamonu

Kaw´ ink´ ostudê. Obierz dyni´. Zmiksuj mià˝sz 
z kawà i pozosta∏ymi sk∏adnikami. Ozdób szklank´ 
lub s∏oik.

koktajl Dyniowo-pomaraƒczowy 

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

mià˝sz surowej dyni (ok. 3 cm x 3 cm), 2 pomaraƒcze,  
∏y˝ka rodzynek

Obierz dyni´. Zmiksuj mià˝sz z Êwie˝o wyciÊni´tym 
sokiem z pomaraƒczy i rodzynkami. Ozdób szklank´ 
i podawaj na zdrowie.

Dyniowe zdziwienie

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

mià˝sz surowej dyni (ok. 3 cm x 3 cm), 2 dojrza∏e kaki,  
2 ∏y˝ki ziaren s∏onecznika, szklanka wody

Obierz dyni´. Umyte i obrane owoce kaki zmiksuj 
z mià˝szem dyni, s∏onecznikiem i wodà. Podawaj 
w szklance lub s∏oiku ozdobionym zdziwionà 
„twarzà” dyni.

Dyniowe koktajle możesz przygotować zarówno  z DYNI SUROWEJ,  jak i PIECZONEJ  czy GOTOWANEJ. 

Jak zrobić piure z dyni?  

Upiecz miąższ w piekarniku  

lub ugotuj, a
 następnie zmiksuj.  

ISBN 978-83-245-2219-4

cena 39,90 z∏

www.publicat.pl
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KoKtajl to pyszna bomba witaminowa, 
Której przygotowanie zajmuje KilKa 

minut. propozycje sprawdzą się  
w roli śniadania, pomogą 

na przeziębienie, wzmocnią odporność, 
poprawią apetyt u niejadKa albo 

zachwycą na imprezie urodzinowej.  
to taKże dosKonały sposób 

na przemycenie w diecie dziecKa warzyw 
bogatych w substancje odżywcze. 

w serii:

Książka napisana  

przez autorkę bloga  

i bestsellera „Zielone koktajle.  

365 przepisów”

Znajdziesz w niej   365  przepisów  

na koktajle dla dzieci, a także dla kobiet 

w ciąży i matek karmiących. 

365 przepisów

×

dla mam
i dla dzieci

dla mam
i dla dzieci

Inspiruj się 

przepisami  

i miksuj  

na zdrowie.

This book contains 365 recipes for cocktails and smoothies for children, for pregnant women 
and  breastfeeding mothers. 

A cocktail is a healthy, colorful and delicious vitamin bomb, which you can prepare in few  minutes. 
These recipes are great for breakfast, will help if you catch a cold, will help to increase the immunity system, 
increase the appetite,  and are the great way to feed your baby with healthy products. 

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl
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Green Smoothies. 
Detox 

365  
przepisów
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Książka napisana przez autorkę bloga  

i bestsellerów „Zielone koktajle. 365 przepisów”  

oraz „Zielone koktajle dla mam i dla dzieci. 365 przepisów”

××

AUTORKA PRZEKONAŁA NAS, ŻE NAPRAWDĘ WARTO PIĆ  
ZDROWE KOKTAJLE – NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROBIMY TO,  

ABY OCZYŚCIĆ ORGANIZM, PODNIEŚĆ JEGO ODPORNOŚĆ  
CZY POPRAWIĆ KONDYCJĘ SKÓRY. PRZYGOTOWANIE I WYPICIE ZDROWEGO KOKTAJLU TO BEZCENNA CHWILA PRZYJEMNOŚCI. NA TEN RODZAJ KOMFORTU WARTO ZNALEŹĆ CZAS CODZIENNIE.

KATARZYNA RADA – REDAKTOR CZYTAJSKLAD.COM

KOKTAJLE TO PYSZNY SPOSÓB NA ŚWIETNE SAMOPOCZUCIE  
I ZDROWIE. TERAZ DOWIEMY SIĘ, JAK WPLEŚĆ JE  

W SKUTECZNY DETOKS. APETYCZNE ZDJĘCIA I PROSTE 
PRZEPISY PRZEKONAJĄ KAŻDEGO. POLECAM!

MAGDALENA POMORSKA – REDAKTOR PROWADZĄCA  
WP KUCHNIA, WIRTUALNA POLSKA

W SERII:

PATRONI MEDIALNI:

×

Inspiruj się 

przepisami  

i miksuj  

na zdrowie.

Znajdziesz w niej 365 przepisów na koktajle, które  

wspierają naturalne mechanizmy odtruwania i odnowy organizmu.  

Każdy z nich to prawdziwa bomba witaminowa  

oraz obfitość składników odżywczych.

You will find here 365 recipes that will inspire you to cleanse 
the  body with cocktails. Each one is a true vitamin bomb 
and plenty of nutrients that support natural detoxification 
and renewal mechanisms. 
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Uprawianie sportu nie wyklucza detoksu. Sportowcy 
potrzebujà do∏adowania energetycznego i posi∏ków 
nieobcià˝ajàcych ˝o∏àdka. Takim posi∏kiem jest koktajl, 
jednak ˝eby by∏ bardziej energetyczny, musi zawieraç 
sk∏adniki dodajàce energii oraz bogate w w´glowodany 
i bia∏ko. Nie zapomnij tak˝e o super˝ywnoÊci, jak 
na przyk∏ad: sproszkowany korzeƒ maca, sproszkowany 
baobab, nasiona konopi, py∏ek pszczeli, nasiona maku, 
pestki dyni i s∏onecznika oraz przyprawy pobudzajàce.

Figa z makiem

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

3 figi, 2 ∏y˝ki maku, szklanka mleka ry˝owego

Figi umyj, zmiksuj z makiem i mlekiem ry˝owym. Poza krótkim 
sezonem na Êwie˝e figi u˝ywaj suszonych, namocz je wówczas 
przed miksowaniem przynajmniej na 30 minut i odlej wod´.

Buraczany kopniak

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

3 ∏y˝ki p∏atków jaglanych, 1/2 buraka, jab∏ko, sok z 1/2 cytryny,  
∏y˝ka pestek dyni, ∏y˝eczka sproszkowanego korzenia maca,  
1/2 ∏y˝eczki kurkumy, szczypta chili, szklanka wody

Obierz buraka i jab∏ko, usuƒ z owocu gniazdo nasienne.  
Dodaj pozosta∏e sk∏adniki i zmiksuj.

Groszkowy miks dla sportowca

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

1/2 szklanki mro˝onego groszku, 2 mandarynki, mango, szklanka wody  
lub wody kokosowej, ∏y˝eczka sproszkowanego baobabu (opcjonalnie)

Mango przekrój wzd∏u˝ przed pestkà, natnij w szachownic´, 
mià˝sz wywiƒ i odkrój, mandarynki obierz i zmiksuj 
z pozosta∏ymi sk∏adnikami. W sezonie mo˝esz u˝yç Êwie˝ego 
groszku.

Konopny koktajl mocy

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

kaki, pomaraƒcza, 2 ∏y˝ki ∏uskanych nasion konopi lub ∏y˝ka bia∏ka 
z konopi, szklanka mleka migda∏owego

Kaki i pomaraƒcz´ umyj i obierz, zmiksuj z pozosta∏ymi 
sk∏adnikami do konsystencji koktajlu.
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NASIONA KONOPI zawierają nie tylko bogactwo witamin i składników mineralnych,ale przede wszystkim kwasy omega w idealnych proporcjach i wysokiej jakości oraz łatwo przyswajalne białko.

Dodając do koktajli oczyszczających wodę kokosową, 

wzbogacasz je w substancje odżywcze oraz elektrolity, 

zwłaszcza wapń, magnez, fosfor, potas i sód. Woda kokosowa 
jest naturalnym izotonikiem.
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Krew dostarcza substancje od˝ywcze do ka˝dej komórki cia∏a 
i umo˝liwia sprawnà komunikacj´ mi´dzy uk∏adami. Niestety, 
oprócz sk∏adników pokarmowych, dotleniajàcych i energetycznych 
znajdujà si´ w niej tak˝e toksyny. W medycynie chiƒskiej leczenie 
ka˝dej dolegliwoÊci rozpoczyna si´ od intensywnego oczyszczenia 
krwi. Najskuteczniejsze sà warzywa i owoce. Do koktajli 
oczyszczajàcych krew u˝ywaj buraków, brukselki, broku∏u, 
kapusty, kalafiora, kukurydzy, marchwi, papryki, pietruszki,  
pora, rzepy, selera, szpinaku, jab∏ek, moreli, Êliwek (Êwie˝ych 
i suszonych), a tak˝e winogron, jagód czy kiwi.

Any˝owy wymiatacz

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

1/2 bulwy fenku∏u (kopru w∏oskiego), 3 morele, 
2 Êliwki, szklanka naparu z liÊci malin

Owoce umyj. Ze Êwie˝ych Êliwek 
i moreli usuƒ pestki. Zmiksuj z fenku∏em 
i naparem na g∏adki koktajl. Mo˝esz 
u˝yç suszonych moreli i Êliwek. Namocz 
je wówczas przed miksowaniem 
przynajmniej na 20 minut i odlej wod´.

Ocet jabłkowy ma działanie 

opóźniające stwardnienie naczyń 

krwionośnych, a więc zapobiega 

miażdżycy i chorobom serca. Może 

również pomagać w eliminacji patogenów, 

w tym bakterii, wpływa korzystnie  

na poziom cukru we krwi.
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Krwisty koktajl 
na zdrowie

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

1/2 buraka, pomaraƒcza, garÊç 
natki pietruszki, ∏y˝ka octu 
jab∏kowego, ∏y˝ka siemienia 
lnianego, szklanka wody

Buraka i pomaraƒcz´ 
obierz. Zmiksuj wszystkie 
sk∏adniki do jednolitej 
konsystencji.

Cytrusowy czyÊciciel

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

grejpfrut, pomaraƒcza, 1/2 cytryny, szczypta 
soli himalajskiej lub kamiennej, szczypta 
kurkumy, szczypta chili, 1/2 szklanki wody  
lub naparu z pokrzywy, 1/2 limonki  
oraz mandarynka (opcjonalnie)

Owoce obierz. Miksuj w ca∏oÊci  
razem z albedo (bia∏à skórkà), wodà 
lub naparem z pokrzywy i przyprawami. 
Mo˝esz te˝ wycisnàç tylko sok 
z cytrusów i ca∏oÊç wymieszaç.

Kalafior na s∏odko

Sk∏adniki na 1-2 porcje:

1/2 szklanki posiekanego kalafiora,  
1/2 papryki, jab∏ko, 3 daktyle, szklanka wody

Jab∏ko obierz, usuƒ gniazdo nasienne. 
Zmiksuj wszystkie sk∏adniki. JeÊli 
u˝ywasz suszonych daktyli, namocz 
je przed miksowaniem przynajmniej 
na 20 minut i odlej wod´.

Cytrusy doskonale 
oczyszczają krew, 

wzmacniają i uszczelniają 
ściany naczyń 

krwionośnych, obniżają 
krzepliwość krwi działają 

przeciwmiażdżycowo 
i krwiotwórczo, a także 

odkwaszająco.
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