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1. Audiobooki 
 

  365 bajek na dobranoc [Książka mówiona] : księżyc opowiada... historyjki na dobry sen / 

Alicja Baluch [et al.]. 

Poznań : Papilon, copyright 2016. 

Seria: Posłuchajki : ulubione książki audio 

Nowa bajeczka na dobranoc każdego wieczora? To marzenie wielu rodziców, którzy poszukują 

unikatowych opowieści dla swoich smyków. Audiobook „Posłuchajki. 365 bajek na dobranoc. Księżyc 

opowiada... historyjki na dobry sen” to zbiór takich krótkich opowiadań, które doskonale ukołyszą maluchy 

do snu. Ciepłe, pełne miłych i dobrych bohaterów ludzkich i zwierzęcych historyjki, które zabiorą dzieci do 

cudownego świata wyobraźni i wyciszą przed zaśnięciem. 

Czyta Anna Dymna. 

Nagranie w formacie MP3. 

CD 2133 

 

  Aisha i wąż : baśnie arabskie [Książka mówiona] / Iwona Taida Drózd. 

[Poznań] : Media Rodzina, [2012]. 

Seria: Baśnie Świata 

Wybór 24 tradycyjnych baśni z krajów położonych nad Zatoką Perską. Większość tych opowieści czerpie 

swoje źródło z folkloru plemion beduińskich, jednak elementy niektórych pochodzą z kultury 

zachodnioeuropejskiej, a nawet indyjskiej. Bohaterami baśni są zazwyczaj społeczności żyjące na pustyni 

lub nad morzem: poławiacze pereł, szejkowie, karawany i ich barwny świat, nad którym pieczę sprawuje 

dobry Allah. 

Płyta zawiera: 1.Córka rybaka (8:38) ; 2.Łzy Shammy (18:51) ; 3.Podwodny świat (10:17) ; 4.Phoolan i 

maharadża (bajka z elementami indyjskimi) (14:52) ; 5. Abbas (bajka z elementami perskimi) (7:55) ; 

6.Aisha i wąż (18:46) ; 7.Cztery czerwone jajka (18:02) ; 8.Piękna Afra i brzydka Maitha (11:18) ; 9.Hind i 

kogut (8:13) ; 10.Warda (9:14) ; 11.Trzej lenie (6:12) ; 12.Mądry Shaheen (9:51) ; 13.Sprawiedliwy wyrok 

szejka (6:58) ; 14.Ojcowskie rady (11:11) ; 15.Brzydal Saber (8:17) ; 16.Jak lis zyskał złą sławę (9:18) ; 

17.Jak wielbłąd dał nauczkę lisowi (7:59) ; 18.Jak koziołek Tahr naprawił swój błąd (9:09) ; 19.Dlaczego 

psy i koty nie zawsze się lubią (4:06) ; 20.Dlaczego kury nie potrafią fruwać (4:19) ; 21.Skąd się wzięły 

owce (5:11) ; 22.Jak powstał ocean (5:50) ; 23.Dlaczego flamingi są różowe (8:16) ; 24.Jak Allah stworzył 

arabskiego konia czystej krwi (2:26). 

Czyta Henryk Talar. 

Płyta w formacie mp3. 

CD 1459 

 

  Bajki [Książka mówiona] / Charles Perrault. 

Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p. 2007. 
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Seria: Klub Czytanej Książki 

Płyta zawiera pełne wersje bajek: 1.Śpiąca Królewna (31:33) ; 2.Czerwony Kapturek (17:32) ; 3.Kot w 

butach (18:04) ; 4.Kopciuszek (29:15) ; 5.Knyps z czubkiem (23:26) ; 6.Paluszek (22:30) ; 7.Ośla skórka 

(47:51) ; 8.Wróżki (13:06). 

Nagranie w formacie mp3. 

CD 1014 

 

  Bajki [Książka mówiona] / Jean de La Fontaine. 

Nadarzyn : LISSNER STUDIO, [2010]. 

Płyta zawiera bajki: 1.Pies i wilk (3:54) ; 2.Garnek żelazny i garnek gliniany (2:24) ; 3.Zając i żaba (2:28) ; 

4.Lew i mucha (3:01) ; 5.Konik polny i mrówka (1:43) ; 6.Niedzwiedź i dwaj strzelcy (2:49) ; 7.Rolnik i 

jego synowie (1:35) ; 8.Lwica i niedźwiedzica (1:58) ; 9.Dwie kozy (2:35) ; 10.Żółw i dwie kaczki (3:10) ; 

11.Starzec i jego synowie (3:50) ; 12.Dąb i trzcina (2:26) ; 13.Ogrodnik i niedźwiedź (3:30) ; 14.Lis i kozieł 

(2:23) ; 15.Chłop i żmija (2:33) ; 16.Dzban z mlekiem (2:46) ; 17.Kogut i lis (2:27) ; 18.Koń i osioł (1:17) ; 

19.Młynarz, jego syn i osioł (2:59) ; 20.Uszy zająca (2:18) ; 21.Rada szczurów (1:59) ; 22.Skąpiec (2:25). 

Reżyseria Ryszard Nyczka. 

Czytają: Joanna Lissner, Renata Berger, Beata Łuczak, Wojciech Starostecki, Stanisław Biczysko. 

Płyta w formacie CD audio. 

CD 1293 

 

  Bajki i przypowieści [Książka mówiona] : wybór / Ignacy Krasicki. 

Warszawa : Biblioteka Akustyczna Sp.z o.o, [2009]. 

Seria: Klasyka Literatury 

Płyta zawiera: 1.Abuzei i Tair (0:41) ;2.Potok i rzeka (0:33) ; 3.Kulawy i ślepy (1:05) ; 4.Orzeł i jastrząb 

(0:32) ; 5.Szczur i kot (0:23) ; 6.Baran dany na ofiarę (0:37) ; 7.Bryła lodu i kryształ (0:34) ; 8.Stary pies i 

stary sługa (0:35) ; 9.Syn i ojciec (0:25) ; 10.Ptaszki w klatce (0:27) ; 11.Lew i zwierzęta (0:56) ; 12.Rybka 

mała i szczupak (0:33) ; 13.Niedźwiedź i liszka (0:31) ; 14.Pieniacze (0:31) ; 15.Lew i zwierzęta (1:00) ; 

16.Owieczka i pasterz ((0:25) ; 17.Konie i furman (0:31) ; 18.Komar i mucha (0:24) ; 19.Oracze i Jowisz 

(0:41) ; 20.Dziecię i ojciec (0:24) ; 21.Dewotka (0:27) ; 22.Wino i woda (0:24) ; 23. Pan i pies (0:23) ; 

24.Orzeł i sowa (0:38) ; 25. Słowik i szczygieł (0:25) ; 26.Furman i motyl (0:33) ; 27.Jagnię i wilcy (0:24) ; 

28.Żółw i mysz (0:25) ; 29.Paw i orzeł (0:35) ; 30.Człowiek i wilk (0:28) ; 31.Atłas i kitaj (0:30) ; 

32.Dobroczynność (0:24) ; 33.Skąpy (0:30) ; 34.Jastrząb i sokół (0:42) ; 35.Wilk i owce (1:07) ; 36.Snycerz 

i statua (0:33) ; 37.Matedory (0:29) ; 38.Drzewo (0:1) ; 39.Koniec (0:36) ; 40.Alegoria (0:57) ; 41.Puchacze 

(1:50) ; 42.Wilczki (1:01) ; 43.Konie (0:30) ; 44.Myszy (0:40) ; 45.Noga i but (0:32) ; 46.Młot z kowadłem 

(0:35) ; 47.Przyjaciele (2:08) ; 48.Chłop i cielę (0:44) ; 49.Wóz z sianem (0:33) ; 50.Gęsi (0:37) ; 51.Wino 

szampańskie (0:31) ; 52.Kot i kogut (1:04) ; 53. Filozof i kogut (0:57) ; 54. Lwica i maciora (0:42) ; 

55.Malarze (0:31) ; 56.Czapla, ryby i rak (1:37) ; 57.Kałamarz i pióro (0:20). 

Czyta Jarosław Rabenda. 

Płyta w formacie CD audio. 

CD 1208 
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  Bajki Jana Brzechwy. 1 [Książka mówiona] / Jan Brzechwa. 

Warszawa : A.A.MTJ, p 2009. 

Płyta zawiera bajki: 1.Pchła Szachrajka (43:18) ; 2.Wyprawa na Ariadnie (33:28). 

Czytają: Stanisława Celińska, Edmund Fetting, Wieńczysław Gliński, Joanna Jędryka, Krzysztof 

Kowalewski, Irena Kwiatkowska [et al.]. 

Płyta w formacie CD audio. 

CD 1254 

 

  Bajki Jana Brzechwy. 2 [Książka mówiona] / Jan Brzechwa. 

Warszawa : A.A.MTJ, p 2009. 

Płyta zawiera bajki: 1.Szelmostwa Lisa Witalisa (36:05) ; 2.Przygody Pana Soczewki (Pan Soczewka na 

księżycu ; Pan Soczewka na Dnie Oceanu) (40:38). 

Czytają: Maciej Damięcki, Piotr Fronczewski, Marian Kociniak, Krzysztof Kolberger, Krzysztof 

Kowalewski [et al.]. 

Płyta w formacie CD audio. 

CD 1255 

 

  Bajki Jana Brzechwy. 3 [Książka mówiona] / Jan Brzechwa. 

Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2009. 

Płyta zawiera bajki: 1.Rycerz Szaławiła ; Przygody Króla Jegomości (40:31) ; 2.O Korsarzu Palemonie 

(37:03). 

Czytają: Jerzy Bończak, Gustaw Lutkiewicz, Witold Pyrkosz, Wiktor Zborowski [et al.]. 

Płyta w formacie CD audio. 

CD 1256 

 

  Bajki Jana Brzechwy. 4 [Książka mówiona] / Jan Brzechwa. 

Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2009. 

Płyta zawiera bajki: 1.Samochwała (00:55) ; 2.Pan Drops i jego trupa ; Magik (39:11) ; 3.Pan Soczewka w 

puszczy (17:56) ; 4.Wiersze Jana Brzechwy (Chrząszcz ; Ptasie plotki ; Sójka ; Ślimak ; Koziołeczek ; 

Konik Polny i Boża Krówka ; Kos ; Stonoga) (17:14). 

Czytają: Anna Seniuk, Ewa Dałkowska, Gustaw Lutkiewicz, Bronisław Pawlik, Wiktor Zborowski [et al.]. 

Płyta w formacie CD audio. 

CD 1257 
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  Bajki Jana Brzechwy. 5 [Książka mówiona] / Jan Brzechwa. 

Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2009. 

Płyta zawiera: 1.Bajki Brzechwy dla najmłodszych (Dziwny czas ; Na wyspach Bergamutach ; Kokoszka 

Smakoszka ; Jajko ; Androny ; Żaba ; Żuk ; Żuraw i czapla ; Entliczek Pentliczek ; Chory muł ; Osioł i róża 

; Jasne jak słońce ; Kto z kim przystaje ; Głowa w piasku ; Ciaptak ; Tydzień ; Stonoga ; Krasnoludki ; 

Rozmawiała gęś z prosięciem ; Żółw ; Wyssane z palca) (44:30) ; 2.Wiersze Jana Brzechwy (Kaczka 

Dziwaczka ; Konik Polny i Boża Krówka ; Dwie krawcowe ; Koziołeczek ; Sójka ; Mops ; Dwie gaduły) 

(15:30) ; 3.Wiersze Jana Brzechwy (Żubr ; Dzik ; Niedźwiedź ; Lis ; Struś ; Zebra ; Pantera ; Małpa ; Słoń ; 

Żyrafa ; Tygrys ; Kangur ; Papuga ; Zoo) (12:03). 

Czytają: Bronisław Pawlik, Jacek Wolszczak, Mikołaj Müller, Włodzimierz Nowakowski, Wieńczysław 

Gliński [et al.]. 

Płyta w formacie CD audio. 

CD 1258 

 

  Baśnie [Książka mówiona] / Bracia Grimm. 

Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007. 

Seria: Klub Czytanej Książki 

Płyta zawiera pełne wersje baśni: 1.Żabi król (9:37) ; 2.Spółka kota z myszą (6:42) ; 3.Dziecko Matki 

Boskiej (12:01) ; 4.Bajka o jednym takim co wyruszył w świat żeby strach poznać (24:58) ; 5.O wilku i 

siedmiu koźlątkach (6:34) ; 6.Wierny Jan (18:37) ; 7.Dobry interes (9:56) ; 8.O dziwnym grajku (7:06) ; 

9.Bajka o 12 braciach (12:19) ; 10.Spółka hultajska (4:31) ; 11.Braciszek i siostrzyczka (15:50) ; 

12.Roszpunka (9:48) ; 13.O trzech krasnoludkach w lesie (14:32) ; 14.O trzech prządkach (6:10) ; 15.Jaś i 

Małgosia (19:46) ; 16.Trzy wężowe listki (10:52) ; 17.Biały wąż (11:08) ; 18.Słomka, węgielek i groch 

(3:32) ; 19.O rybaku i jego żonie (22:43) ; 20.O dzielnym krawczyku (21:27) ; 21.Kopciuszek (19:27) ; 

22.Zagadka (8:22) ; 23.O myszce, ptaszku i kiełbasce (4:34) ; 24.Pani Zima (7:46) ; 25.O siedmiu krukach 

(7:06) ; 26.Czerwony kapturek (9:34) ; 27.O czterech muzykantach z Bremy (8:00) ; 28.Śpiewająca kość 

(5:47) ; 29.Bajka o diable z trzema złotymi włosami (18:31) ; 30.Weszka i pchełka (3:35) ; 31.Weszka i 

pchełka (3:35) ; 32.Bezręka dziewczyna (17:14) ; 33.Roztropny Jaś (7:50) ; 34.O chłopcu, który u trzech 

mistrzów pobierał naukę (6:58) ; 35.Mądra Elżunia (9:10) ; 36.Krawiec w niebie (4:36) ; 37.Stoliczku nakryj 

się (23:02) ; 38.Paluszek (14:04) ; 39.Wesele pani Liszki (5:37) ; 40.Bajki o krasnoludkach (7:23) ; 

41.Zbójecki narzeczony (9:23) ; 42.Pan Korbes (2:42) ; 43. Imć pan Kum (4:20) ; 44.Baba Jaga (2:17) ; 

45.Kuma śmierć (2:17) ; 46.Przygody Paluszka (10:26) ; 47.Ptak straszydło (9:58) ; 48.Krzak jałowca 

(22:50) ; 49.Stary Sułtan (5:29) ; 50.O sześciu łabędziach (13:52) ; 51.Śpiąca Królewna (9:02). 

Czyta Marek Konopczak. 

Nagranie w formacie mp3. 

CD 1015 
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  Baśnie [Książka mówiona] / Hans Christian Andersen. 

Poznań : "Media Rodzina", cop. 2005. 

Wydanie audio w 200-lecie urodzin Hansa Christiana Andersena. 

Płyta 1 zawiera: Latający kufer (14:32), Narzeczeni (6:02), Ojciec wie najlepiej (11:31), Wzgórze Elfów 

(16:20), To pewna wiadomość (5:13), Krasnoludek u kupca (9:00), Księżniczka na ziarnku grochu (2:38). 

Płyta 2 zawiera: Calineczka (28:51), Głupi Jaś (8:27), Krzesiwo (16:37), Nowe szaty cesarza (10:45). 

Płyta 3 zawiera: Mały Klaus i duży Klaus (25:23), Świniopas (11:38), Śniegowy bałwan (11:38), Kwiaty 

małej Idy (17:54). 

Płyta 4 zawiera: Słowik (22:42), Brzydkie kaczątko (20:56), Pasterka i kominiarczyk (10:53), Dzielny 

cynowy żołnierzyk (10:24). 

Czyta Jerzy Stuhr. 

CD Audio. 

CD 576 

 

  Baśnie [Książka mówiona] / Hans Christian Andersen ; oprac.Maciej Skoloud. 

Polska : ANDROMEDA, 2000. 

Zawiera baśnie: 1.Księżniczka na ziarnku grochu ; 2.Mała Syrena. 

CD Audio. 

CD 274 

 

  Baśnie [Książka mówiona] / Hans Christian Andersen ; tł. Stefania Beylin, Jarosław 

Iwaszkiewicz. 

Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2007. 

Seria: Klub Czytanej Książki 

Płyta zawiera pełne wersje baśni: 1.Krzesiwo (19:12) ; 2.Księżniczka na ziarnku grochu (3:12) ; 

3.Calineczka (31:35) ; 4.Towarzysz podróży (54:19) ; 5.Mała Syrena (64:25) ; 6.Nowe szaty cesarza (12:31) 

; 7.Kalosze szczęścia (79:02) ; 8.Stokrotka (11:07) ; 9.Dzielny ołowiany żołnierz (12:18) ; 10.Dzikie 

łabędzie (46:32) ;: 11.Latający kufer (16:10) ; 12.Świniopas (12:03) ; 13.Słowik (27:13) ; 14.Brzydkie 

kaczątko (25:38) ; 15.Choinka (24:31) ; 16.Królowa Śniegu (118:24) ; 17.Czerwone trzewiczki (7:04) ; 

18.Pasterka i kominiarczyk (13:07) ; 19.Dziewczynka z zapałkami (7:36) ; 20.Cień (35:02) ; 21.Szczęśliwa 

rodzina (9:14) ; 22.Opowiadanie o matce (15:11) ; 23.Len (12:03) ; 24.Pewna wiadomość (6:48) ; 

25.Krasnoludek u kupca (10:59) ; 26.Pod wierzbą (44:52). 

Czyta Paweł Kutny. 

CD - MP3. 

CD 1013 
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  Baśnie Azji [Książka mówiona]. 

Warszawa : Fundacja Festina Lente, [2012]. 

Płyta zawiera trzy baśnie z różnych regionów Azji: 1.Ryba zaklęta w drzewo / Robert Stiller (Baśń z 

Półwyspu Malajskiego) (51:06) ; 2.Czarodziejski pędzel / Jerzy Ros (Baśń z Chin) (17:30) ; 3.Źródło 

młodości / Jerzy Ros (Baśń z Japonii) (7:29). 

Muzyka: Weronika Ratusińska, Sławomir Zamuszko. 

Czytają: Jarosław Kopaczewski, Piotr Kazimierczak. 

Płyta w formacie mp3. 

CD 1462 

 

  Baśnie i opowieści [Książka mówiona] / Hans Christian Andersen. 

Poznań : "Media Rodzina", cop. 2006. 

Wydanie audio zbioru baśni z książkowego wydania rocznicowego przetłumaczonego z duńskiego z okazji 

200 urodzin Andersena. 

Płyta 1 zawiera: Zapowiedź (0:04), Mała syrenka (58:29), Hans i Greta (6:10), Igła do cerowania (7:07), 

Kropla wody (3:43). 

Płyta 2 zawiera: Amanci (4:36), Biegacze (8:04), Coś (17:38), Dwie panny (4:34), Kogut na podwórku i 

kogut na dachu (6:12), Motyl (6:11), Pióro i kałamarz (5:46), Piękna! (17:44), Za tysiące lat (4:44). 

Płyta 3 zawiera: Serdeczny żal (4:21), Ciocia Bólzęba (26:01), Dzbanek do herbaty (4:06), Kaleka (20:36), 

Krasnoludek i madame (10:42), W dziecięcym pokoju (7:55). 

Płyta 4 zawiera: Kołnierzyk (6:00), Ogrodnik i jaśniepaństwo (15:55), Pchła i profesor (9:55), Len (10:32), 

Bociany (10:40), Choinka (20:57). 

Czyta Jerzy Stuhr. 

CD Audio. 

CD 1090 

 

  Baśnie z czterech stron świata [Książka mówiona] / Agnieszka Sobich. 

Poznań : Publicat, [2013]. 

Seria: Posłuchajki 

Zawiera: Pan Twardowski (baśń polska) ; Królowa Śniegu (baśń duńska wg H.CH.Andersena) ; Biały 

Rekin (baśń znad fiordów Północy) ; O Olafie i czarodziejskiej piszczałce (baśń z mórz północnych) ; O 

starym pasterzu Lamu i jego wiernym psie (baśń eskimoska) ; O synu rybaka i córce Słońca (baśń 

syberyjska) ; O Olenie kochającej złoto (baśń z Uralu) ; O Aleksym i Szarym Wilku (baśń rosyjska wg 

A.N.Tołstoja) ; Prządki złota (baśń estońska) ; O trzech braciach, którzy byli do siebie podobni (baśń 

litewska) ; O cesarzewiczu zaklętym w węża i jego żonie (baśń serbska) ; O Finnie Złotowłosym i ośmiu 

krasnoludkach (baśń szkodzka ; Pani Zamieć (baśń niemiecka wg J. i W. Grimm) ; Wróżki (baśń francuska 

wg Ch. Perraulta) ; Biały wilk i pasterka (baśń hiszpańska ; O pasterzu, który chciał być królem (baśń z 

Korsyki ; Baśń o złotym dzbanie (baśń kaukaska) ; O sprawiedliwym władcy morza i złym szachu (baśń 

perska) ; O cudownym ptaku Kafti (baśń armeńska) ; O Sosłanie i pięknej Koser (baśń gruzińska) ; O 
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mądrym słowiku, który uciekł ze złotej klatki (baśń tatarska) ; Opowieść o Słońcu, Księżycu i Kogucie 

(baśń indyjska) ; Skrzynia mądrego starca (baśń nepalska) ; Ptak Szczęścia (baśń z kraju Bhutan) ; Myśliwy 

Borołdoj - Mergen i jego syn (baśń mongolska) ; O pięknej Czang (baśń chińska) ; Skąpy Nedo i myśliwy 

Sazaki (baśń japońska) ; O ośle zwycięzcy (baśń marokańska) ; Mrille (kameruńska) ; Smok z jeziora (baśń 

z Tanzanii) ; Ranira z Jeziora Słonego (baśń z Madagaskaru) ; Fregata Oronga z Wyspy Olbrzymów Ahu 

(baśń z Wyspy Wielkanocnej) ; Jak Manui wyłowił wyspy z morza (baśń polinezyjska) ; Wódz Wiatr 

Północy i Nieustraszony Bóbr (baśń indiańska) ; Jak się na niebie pojawiły Słońce i Księżyc (baśń 

indiańska) ; Czarodziejski łuk, złoty jeleń i szczebioczący ptak (meksykańska) ; Ludzie-ptaki (kolumbijska) 

; Tangali i córka Księżyca (brazylijska) ; O Marandzie, która miała kołyskę z muszli (baśń z Wysp 

Kanaryjskich) ; O chłopcu w skórze węża (australijska). 

Czyta Jerzy Zelnik. 

Płyta w formacie mp3. 

CD 1456 

 

  Bezpowrotna góra : baśnie japońskie [Książka mówiona] / [wybrał, oprac. i przetł. z jap. 

Zbigniew Kiersnowski]. 

[Poznań] : Media Rodzina, [2012]. 

Seria: Baśnie Świata 

Tom baśni japońskich, w których znajdziemy wątki i motywy znane na całym świecie, ale też egzotykę i 

klimat właściwy tylko dla Kraju Kwitnącej Wiśni. Po japońsku baśnie nazywają się mukashi banashi, czyli 

opowieści o tym, co działo się dawno temu w miejscach nawiedzanych przez duchy i demony, czasem 

wręcz w zaświatach. Cechuje je niezwykła różnorodność – są wśród nich historie o bogach i mitycznych 

herosach, o zwierzętach, diabłach i czarownicach, o dobrych biedakach i chytrych bogaczach. 

Zaprezentowane w zbiorze utwory wyróżniają się rozbudowaną fabułą i dramatyczną akcją. Nie jest to 

bezpośrednie tłumaczenie – raczej nowa interpretacja opowieści dokonana przez japonostę Zbigniewa 

Kiersnowskiego i oparta wyłącznie na oryginalnych japońskich źródłach. 

Płyta zawiera: 1.Ogród Niebios (16:59) ; 2.Dojimaru (14:16) ; 3.Córka Księżyca i Perła Shijigoban (18:36) 

; 4.O trzech grzesznikach wygnanych z Piekła (12:53) ; 5.Yuri-waka (34:41) ; 6.Tragarz, wół i baba-diabeł 

(9:00) ; 7.Kowal, miecznik i jego zięć (8:33) ; 8.Jak siostra z bratem pokonali diabła (16:31) ; 9.Brokat 

yamanby (15:40) ; 10.Cieśla i diabeł (9:12) ; 11.Yamanha i trzy talizmany (11:47) ; 12.Ziarenko grochu 

(13:18) ; 13.Czarodziejski kaptur (13:49) ; 14.Pierwszy sen nowego roku (17:59) ; 15.Jak biedny Uma-no 

Ko został bogaczem (15:06) ; 16.Dwie siostry (14:53) ; 17.Trzydzieści trzy kwiaty lilii (9:52) ; 

18.Bezpowrotna góra (12:51) ; 19.Kobieta Śniegu (9:03) ; 20.Niebiańska tkanina (10:12) ; 21.Opowieść o 

Yuki-hime (13:48). 

Czyta Jan Peszek. 

Płyta w formacie mp3. 

CD 1461 

 

  Biblioteka iczytam [Książka mówiona] : książki, które idą tam, gdzie Ty. 

Warszawa : Fundacja Festina Lente, [2012]. 

Płyta zawiera: 1.Baśniowy świat pisarzy polskich: Świtezianka / Adam Mickiewicz ; Sabałowa bajka / 

Henryk Sienkiewicz ; Przygoda Arystoklesa / Henryk Sienkiewicz ; Na Olimpie / Henryk Sienkiewicz ; 

Bajka / Henryk Sienkiewicz ; O rycerzy miłującym / Eliza Orzeszkowa ; Baśń / Eliza Orzeszkowa ; Czego 
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po świecie szukał smutek / Eliza Orzeszkowa ; Chłop i diabeł / Oskar Kolberg ; O sierotce, która stała się 

panną / Oskar Kolberg ; Dziad i baba / Józef Ignacy Kraszewski (01:26:10) ; 2.Baśń o rumaku zaklętym / 

Bolesław Leśmian (01:27:11) ; 3.Baśnie Azji: Ryba zaklęta w drzewo / Robert Stiller (baśń malajska) ; 

Czarodziejski pędzel / Jerzy Ros (baśń chińska) ; Źródło młodości / Jerzy Ros (baśń japońska) (01:16:05) ; 

4.Bazyliszek / Artur Oppman (35:25) ; 5.Córka smoka / Li Czao Wei (30:31) ; 6.Dziadek do orzechów / 

E.T.A. Hoffmann (03:59:40) ; 7.Gwiazdka z nieba / Liliana Bardijewska (37:00) ; 8.Historie z dobrym 

zakończeniem: Katarynka / Bolesław Prus ; Mały pisarczyk z Florencji / Edmund de Amicis ; Pan Chybcik / 

Angela Stachowa ; Dwie łąki / Henryk Sienkiewicz (01:26:23) ; 9.Każdy chce mieć przyjaciela: Szczęśliwy 

książę / Oscar Wilde ; Prawdziwy przyjaciel / Oscar Wilde ; The Happy Prince / Oscar Wilde ; The Devoted 

Friend / Oscar Wilde ; Brzydkie Kaczątko / Hans Christian Andersen ; Król żab / Bracia Grimm (01:51:27) ; 

10.Królowa śniegu / Hans Christian Andersen (01:23:52) ; 11.Kwiatki dla czarownicy / Beata Biały (30:50) 

; 12.Mali, mili przyjaciele: Alminka we śnie / Hanna Milewska ; Duszki / Franciszka Arnsztajnowa ; Bajka 

o niedźwiedziach, niedźwiedziątku i o małym, złotowłosym dziewczątku / Franciszka Arnsztajnowa ; 

Zajączek z rozbitego lusterka / Helena Bechlerowa ; Wesołe historie / Ewa Szelburg-Zarembina ; A czy 

znasz ty bajkę / Ewa Szelburg-Zarembina (01:20:21) ; 13.Młynek do kawy / Konstanty Ildefons Gałczyński 

(01:03:26) ; 14.O Jasiu co dwa razy świat okrążył / Magdalena Mroczek (24:55) ; 15.O księżniczkach, 

rycerzach i czarodziejach: Kwiatki dla czarownicy / Beata Biały ; Pierścionek Alali / Natalia Gałczyńska ; 

Król żab / Bracia Grimm ; Uczeń czarnoksiężnika / Johann Wofgang Goethe ; O rycerzu miłującym / Eliza 

Orzeszkowa (01:18:02) ; 16. O smokach i innych stworach: Córka smoka / Li Czao Wei ; Bazyliszek / Artur 

Oppman ; O Kraku, smoku wawelskim i królewnie Wandzie / Józef Ignacy Kraszewski ; Syrena / Artur 

Oppman ; Złota kaczka / Artur Oppman (01:49:51) ; 17.Opowiastki na wieczór wigilijny: Gwiazdka z nieba 

/ Liliana Bardijewska ; Alminka we śnie / Hanna Milewska ; Kropelka / Beata Biały (01:07:11) ; 

18.Opowieść wigilijna / Charles Dickens (03:57:33) ; 19. Piotruś Pan / James Matthew Barrie (02:44:07) ; 

20.Przygody Sindbada Żeglarza / Bolesław Leśmian (09:18:49) ; 21.Siedem sowich piór / Katarzyna Ryrych 

(02:19:53) ; 22.Tajemnice zamków i pałaców: O szachu, który utkał kobierzec / Frances Carpenter ; Bajka o 

carze Sałtanie / Aleksander Puszkin ; Rękawiczka / Adam Mickiewicz (01:08:14) ; 23.Trzy baśnie polskie: 

Kwiat paproci / Józef Ignacy Kraszewski ; Trzy siostry / Antonina Domańska ; Bazyliszek / Artur Oppman 

(01:31:35) ; 24.Wędrówki dalekie i bliskie: Na jagody / Maria Konopnicka ; O Jasiu co dwa razy świat 

okrążył / Magdalena Mroczek ; O wesołej Ludwiczce / Anna Świrszczyńska ; Zwariowana kałuża / Danuta 

Parlak ; Słoniątko / Rudyard Kipling (01:51:19) ; 25.Wierszowane przygody zwierzątek: Przyjaciele / 

Ignacy Krasicki ; Słowik i szczygieł / Ignacy Krasicki ; Lis i kozioł / Adam Mickiewicz ; Szelmostwa lisa 

Witalisa / Jan Brzechwa ; Zając i żaba / Adam Mickiewicz ; Pchła Szachrajka / Jan Brzechwa ; Bajki dla 

dzieci / Iwan Kryłow ; Bajka o rybaku i rybce / Aleksander Puszkin ; Chory kotek / Stanisław Jachowicz ; 

Misia zdrówko porady nie od parady / Piotr Rowicki (01:56:42) ; 26.Zwariowana kałuża / Danuta Parlak 

(34:14) ; 27.Zwierzęta mają głos: Pampillo / Irena Tuwim ; Słoniątko / Rudyard Kipling ; The Elephant's 

Child / Rudyard Kipling ; Bajka o rybaku i rybce / Aleksander Puszkin ; Brzydkie kaczątko / Hans Christian 

Andersen (01:40:30) ; 28.Żyjątko, biedajstwo i ci inni / Stanisław Grochowiak (02:07:09). 

Czytają: Jarosław Kopaczewski, Jerzy Zelnik, Beata Ścibakówna, Piotr Kazimierczak [et al.]. 

Płyta w formacie mp3. 

CD 1435 

 

  Brzydkie kaczątko [Książka mówiona] / Hans Christian Andersen ; tł.Cecylia Niewiadomska. 

Michałowice : BookMedia, [2006?]. 

Seria: Bajeczka Dla Dziecka 

CD Audio. 

CD 568 
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  Był sobie król [Książka mówiona]. 

Warszawa : Akademia Rozwoju Wyobraźni Buka, 2011. 

Seria: Mądre Bajki 

To przezabawne historyjki z morałem. Słuchając ich, poznajemy gamę ciekawych charakterów, które jakże 

często spotykamy na co dzień : królewicza Dąsala, Błażka Wesołka, kapryśną królewnę, króla Lula 

Doskonałego. To właśnie od nich dzieci mogą się nauczyć, jaka jest siła uśmiechu, jak być dobrym 

przyjacielem i co zrobić, aby nigdy nie wstać lewą nogą. Bajki w interpretacji Jerzego Stuhra, wzbogacone 

porywającą muzyką młodych kompozytorów to najmilsza lekcja i przygoda, która nigdy się nie znudzi.  

Płyta zawiera: Bajka o królewiczu, kalejdoskopach i babie / Danuta Wawiłow, Oleg Usenko ; Ballada o 

kapryśnej królewnie / Wiera Badalska ; Bajka o stu królach Lulach / Danuta Wawiłow, Oleg Usenko ; Bajka 

o królewnie, co spać nie chciała / Jerzy Harasymowicz ; Ballada o królewiczu Dąsalu Wąsatym / Wiera 

Badalska. 

Muzyka Maciej Mulawa, Wojciech Błażejczyk. 

Czyta Jerzy Stuhr. 

CD Audio. 

CD 2076 

 

  Calineczka [Książka mówiona] / Hans Christian Andersen ; tł. Cecylia Niewiadomska. 

Michałowice : BookMedia, [2006?]. 

Seria: Bajeczka dla Dziecka 

CD Audio. 

CD 569 

 

  Calineczka [Książka mówiona] / opowiedział [na podst. baśni Hansa Christiana Andersena] 

Grzegorz Kasdepke. 

Warszawa : Agora, [2005]. 

Seria: Kolekcja Dziecka ; 3 

Muz. i realiz. nagrań Jarosław Gawlik. 

Czyta Magda Umer. 

CD Audio. 

CD 1814 
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  Czerwony Kapturek [Książka mówiona] / Charles Perrault ; tł.Artur Oppman. 

Michałowice : BookMedia, [2006?]. 

Seria: Bajeczka dla Dziecka 

CD Audio. 

CD 570 

 

  Czerwony Kapturek [Książka mówiona] / opowiedział [na podst. baśni Charles'a Perrault i 

braci Grimm] Jarosław Mikołajewski. 

Warszawa : Agora, [2005]. 

Seria: Kolekcja Dziecka ; 1 

Muz. i realiz. nagrań Jarosław Gawlik. 

Czyta Magda Umer. 

CD Audio. 

CD 1813 

 

  Dar totemów : baśnie indiańskie [Książka mówiona] / Vladimir Hulpach ; tł. z czeskiego 

Martyna Maria Lemańczyk, Lenka Vitova. 

[Poznań] : Media Rodzina, [2011]. 

Seria: Baśnie Świata 

32 podania Północnoamerykańskich Indian, którzy byli koczowniczymi ludami o bardzo bogatej i 

zróżnicowanej kulturze. Żyjąc przez wieki w zgodzie z Matką Naturą, plemiona indiańskie wytworzyły 

oryginalny sposób tłumaczenia zjawisk świata za pośrednictwem baśni, w których zasadniczą rolę 

odgrywały duchy, szamani, zwierzęta o niesamowitych zdolnościach, rośliny, gwiazdy. Niestety jednak, te 

intrygujące obyczaje i wierzenia zaczęły ginąć wraz ze spotkaniem Indian z białym człowiekiem, które 

nastąpiło u zarania nowożytności. 

Płyta zawiera: Część 1 - Co było na początku: 1.O pierwszym świecie / Nawahowie (4:09) ; 2.Kto 

przyniósł słońce / Zuni (7:39) ; 3.O pochodzeniu ognia / Czirokezi (5:49) ; 4.Jak na świat przybyli Indianie / 

Senekowie (5:46) ; 5.Biały trop na niebie / Szoszoni (3:32) ; 6.Tęczowy wąż / Szoszoni (2:57) ; 7.Zagubione 

dzieci / Assiniboinowie, Szoszoni (8:49) ; 8.Dar totemów / Kathlameci, Wintu (11:37) ; 9.Jak do Ziemi 

Indian trafiła śmierć / Kaddowie, Wintu (8:49) ; 10.Wieczna pieśń / Dakotowie (4:15) ; 11.Walka Wielkiego 

Ducha / Huroni (2:16). 

Płyta zawiera: Część 2 - O mądrości lasu, czyli baśnie o zwierzętach: 12.Jak Indianie otrzymali konie / 

Paunisi (6:43) ; 13.Zaczarowany jeleń / Algonkingowie (7:03) ; 14.Złote żurawie / Szoszoni (3:47) ; 

15.Zwaśnieni przyjaciele / Senekowie (8:00) ; 16.Wilki i jelenie / Tsimszianie (3:18) ; 17.Królik i dziki kot / 

Koasati, Krikowie (6:08) ; 18.Skąd wąż ma jadowite zęby / Maripokowie (5:12) ; 19.Skunks i Długi Pazur / 

Foksowie (4:29) ; 20.Kojot i bizony / Kutenajowie (5:56) ; 21.Przygoda z wielorybem / Tlingici (4:59) ; 

22.O sroczym gnieździe / Pieganie (6:08). 

Płyta zawiera: Część 3 - Indiańscy bohaterowie: 23.Mądry Hajawata / Irokezi (7:12) ; 24.Przyjaźń wydry / 
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Senekowie (10:46) ; 25.Szingebis i Północny Wiatr / Algonkinowie (9:22) ; 26.Wędrowna piosenka Wihio / 

Czejenowie, Czoktawowie, Makmakowie, Arapahowie (10:16) ; 27.O poziomkach / Czirokezi (4:28) ; 

28.Purpurowy łabędź / Odżibwejowie (8:51) ; 29.Ahajute i Chmurożerca / Zuni (6:56) ; 30.Szawenis i żywa 

woda / Koczitowie (11:40) ; 31.Najwierniejszy przyjaciel / Algonkinowie (3:49) ; 32.Jak zakopano topór 

wojenny / Dakotowie (7:21). 

Czyta Krzysztof Banaszyk. 

Nagranie w formacie mp3. 

CD 1458 

 

  Gwiazdy dzieciom. 1 [Dokument dźwiękowy]. 

Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, p 2011. 

Płyta 1 zawiera: 1.Dżdżownica jazz / muz. Krzysztof Marzec ; sł. Andrzej M. Grabowski ; wyk. Ewa 

Konstancja Bułhak (3:16) ; 2.Zoo / Jan Bzrechwa ; muz. Jerzy Kordowicz ; wyk. Wieńczysław Gliński i 

dzieci (12:07) ; 3.Malowanie tęczy / muz. Robert Obcowski ; sł. Marek Bartkowicz ; wyk. Piotr 

Fronczewski, Zespół Fart (2:30) ; 4.Bajeczny kufer / Hans Chrystian Andersen ; muz. Johann Strauss ; wyk. 

Wiesław Grochota, Lech Gwit, Andrzej Musiał, Danuta Rynkiewicz, Bogusław Sochnacki [et al.] (19:55) ; 

5.Odleciały już bociany / muz. Robert Obcowski ; sł. Marek Bartkowicz ; wyk. Edyta Jungowska, Zbigniew 

Zamachowski (3:00) ; 6.O Maciusiu, który marzy, by w pożarnej służyć straży / muz. Artur Żalski ; sł. Piotr 

Łosowski ; wyk. Wiesław Drzewicz, Tadeusz Włodarski, Krystyna Borowicz, Andrzej Gawroński, Krystyna 

Sienkiewicz, Ewa Złotowska (12:42) ; 7.Ryba piła / muz. i sł. i wyk. Roman Kołakowski (2:12) ; 8.Bajka o 

rybaku i rybce / Aleksander S. Puszkin ; przekł. Julian Tuwim ; muz. Małgorzata Mazurkiewicz ; wyk. 

Henryk Borowski, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz, Barbara Szyszko (12:59). 

Płyta 2 zawiera: 1.Blaszany bębenek / muz., sł. i wyk. Roman Kołakowski (3:12) ; 2.Fernando / Munro 

Leaf ; oprac. Irena Tuwim ; muz. Jerzy Kordowicz (10:54) ; 3.Kaczka dziwaczka / muz. Włodziemierz 

Korcz ; sł. Jan Brzechwa ; wyk. Ewa Konstancja Bułhak (4:14) ; 4.Muchy króla Apsika / Antoni 

Marianowicz ; muz. Jerzy Kordowicz ; wyk. Piotr Fronczewski, Irena Kwiatkowska (11:25) ; 5.Jesień 

niedźwiedzia ; muz. Robert Obcowski ; sł. Marek Bartkowicz ; wyk. Wojciech Malajkat (2:23) ; 6.O 

niedźwiedzim tańcu / Hanna Januszewska ; muz. Małgorzata Mazurkiewicz ; wyk. Magdalena Kuta, Joanna 

Ładyńska, Maciej szary (14:41) ; 7.Łąka wiosną / muz. Robert Obcowski ; sł. Marek Bartkowicz ; wyk. 

Jolanta Fraszyńska (3:28) ; 8.Artysta ogrodów / Hans Chrystian Andersen ; przekł. Stefania Beylin ; muz. 

Franz Schubert ; wyk. Lech Gwit, Barbara Marszałek, Małgorzata Rogacka-Wiśniewska, Bogusław 

Sochnacki, Maria Waszczyk, Ewa Zdzieszyńska [et al.] (19:06). 

Płyta 3 zawiera: 1.Mikołaj nie zawiedzie / muz. Robert Obcowski ; sł. Marek Bartkowicz ; wyk. Zbigniew 

Zamachowski (2:32) ; 2.Pan Maluśkiewicz i wieloryb / Julian Tuwim ; muz. Małgorzata Mazurkiewicz ; 

wyk. Cezary Julski, Krzysztof Majchrzak, Jan Matyjaszkiewicz (6:01) ; 3.W aeroplanie / Julian Tuwim ; 

muz. Małgorzata Mazurkiewicz ; wyk. Ewa Dałkowska, Wanda Łuczycka, Jan Matyjaszkiewicz (4:00) ; 

4.Najlepszy czas na koncert / muz. Robert Obcowski ; sł. Marek Bartkowicz ; wyk. Joanna Trzepiecińska, 

Zespół Fart (3:11) ; 5.Wróżki / Charles Perrault ; oprac. Hanna Januszewska ; muz. Jerzy Kordowicz ; wyk. 

Anna Ciepielewska, Barbara Drapińska, Wieńczysław Gliński, Joanna Jędryka, Dorota Kawęcka (14:58) ; 

6.Wiosenny klekot / muz. Robert Obcowski ; sł. Marek Bartkowicz ; wyk. Cezary Żak (3:46) ; 7.Słowik / 

Hans Chrystian Andersen ; przekł. Stefania Beylin ; muz. Jerzy Kordowicz ; wyk. Andrzej Zaorski (13:54) ; 

8.Jak dobrze być poziomką / muz. Tadeusz Woźniak ; sł. Bogdan Chorążuk ; wyk. Ewa Konstancja Bułhak 

(2:14) ; 9.Baśń o ziemnych ludkach / Julian Ejsmond ; muz. Krystyna Kwiatkowska ; wyk. Marek Kondrat, 

Jolanta Nowak, Danuta Szaflarska (12:13). 

CD 1411 
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  Kopciuszek [Książka mówiona] / Charles Perrault ; tł. Artur Oppman. 

Michałowice : BookMedia, [2006?]. 

Seria: Bajeczka dla Dziecka 

Audio CD. 

CD 571 

 

  Królewna Śnieżka [Książka mówiona] / Jacob i Wilhelm Grimm ; tł. Artur Oppman. 

Michałowice : BookMedia, [2006?]. 

Seria: Bajeczka dla Dziecka 

CD Audio. 

CD 572 

 

  Królowa Śniegu [Książka mówiona] / Hans Christian Andersen ; tł. Cecylia Niewiadomska. 

Michałowice : BookMedia, [2006?]. 

Seria: Bajeczka dla Dziecka 

Audio CD. 

CD 573 

 

  Księga bajek polskich [Książka mówiona] / Jan Krzysztof Siejnicki. 

Poznań: Publicat, [2013]. 

Seria: Legendy i baśnie polskie. 

Płyta zawiera: O Lechu, Czechu i Rusie ; O Popielu, którego zjadły myszy ; O Piaście oraczu ; O Smoku 

Wawelskim i szewcu Skubie ; Pierścień królewny Kingi ; O dzielnej Wandzie ; Jak Halina podstępem 

ocaliła Sandomierz ; Przerwany hejnał ; Trąbka króla kruków ; Wars i Sawa ; Zatopiona wieś w Jeziorze 

Świętym ; O gdańskiej Madonnie ; Diabelski sąd w Lublinie ; Jak baba przechytrzyła diabła Borutę ; Pan 

Twardowski ; Szklana Góra ; O tym, jak Skarbnik wynagrodził górnika ; Bazyliszek i tarcza z luster ; Żywa 

woda ; Złota kaczka ; Kwiat paproci ; O Waligórze i Wyrwidębie ; O rybaku i rusałce ; O siedmiu krukach i 

ich siostrze ; Pustelnik i śmierć ; Łoże zbójcy Madeja ; O zbójniku Janosiku ; Jak Antek pokonał króla węży 

; O dwunastu braciach miesiącach ; Śpiący rycerze. 

Czyta Wojciech Malajkat. 

Płyta w formacie mp3. 

CD 1455 
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  Legendy i baśnie polskie [Książka mówiona] Elżbieta Safarzyńska. 

Częstochowa : Wydawnictwo Promatek, [2011]. 

Zbiór krótkich opowiadań, które przybliżą najmłodszym najbardziej znane polskie legendy. To niezwykłe 

historie od pokoleń kształtujące wyobraźnie wielu młodych odbiorców. Atutem nagrania jest prosty język i 

atrakcyjna interpretacja aktorska. Różnorodność podkładów muzycznych oraz ciekawe efekty dźwiękowe 

pozwalają dzieciom przenieść się w baśniowy świat, do którego powracać będą z wielką przyjemnością. 

Płyta zawiera: 1.Legenda o Wandzie (7:35) ; 2.Zaczarowane pantofelki (8:27) ; 3.Bazyliszek (11:34) ; 

4.Syrenka (8:07) ; 5.Pan Twardowski (9:20) ; 6.Kwiat paproci (12:26) ; 7.Smok wawelski (7:15). 

Muzyka: Marcin Nowakowski. 

Czytają: Michał Kula, Antoni Rot, Agnieszka Łopacka, Paulina Kwietniewska, Marcin Nowakowski. 

Płyta w formacie mp3. 

CD 1453 

 

  Legendy polskie [Książka mówiona] / Wanda Chotomska. 

Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, [2009]. 

Lektura dla klas I-III Szkoły Podstawowej. Pełen tekst książki. 

Zawiera: 1.Legenda o Lechu, Czechu i Rusie ; 2.Legenda o Popielu i Mysiej Wieży ; 3.Legenda o Piaście i 

postrzyżynach jego syna Siemowita ; 4.Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy ; 5.Legenda o Czrodziejskim 

Młynku z Wieliczki ; 6.Legendy o Warsie i Sawie ; 7.Legenda o Bazyliszku ; 8.Legenda o Złotej Kaczce ; 

9.Legenda o Sielawowym Królu ; 10.Legenda o pięknej pasterce i księciu z Raciborza. 

Czyta: Wiktor Zborowski. 

Płyta w formacie mp3. 

CD 1262 

 

  Legendy toruńskie [Książka mówiona] / oprac. tekstu Małgorzata Korczyńska, Anna 

Tatarzycka-Ślek. 

Toruń : Wydawnictwo Literat, [2014]. 

Płyta zawiera: 1.O flisaku i żabkach (2:31) ; 2.O piernikarzu i jego córce Katarzynie (2:22) ; 3.O tym, jak 

powstała nazwa miasta (1:59) ; 4.O Bogumile i królowej pszczół (3:18) ; 5.O ratuszowym kalendarzu (2:19) 

; 6.O siostrze Katarzynie (2:52) ; 7.O toruńskim dzwonie (2:51) ; 8.O kocie, który bronił miasta (2:18) ; 9.O 

tym, jak anioł w herbie Torunia się znalazł (1:32) ; 10. O kucharzu Jordanie (2:19) ; 11.O tym, jak święty 

Mikołaj od śmierci głodowej torunian uratował (2:51) ; 12.O grzechu Krzyżaka (1:39). 

Czytają: Katarzyna Piechocka-Empel, Marcin Centkowski. 

CD Audio. 

CD 1693 
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  "Mimo wszystko..." [Książka mówiona] : bajki terapeutyczne. 

Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, [2015]. 

Płyta zawiera: 1.Mimo wszystko.... chcę mieć przyjaciół! Meduza Matylda / Dorota Bełkiewicz (10:47) ; 

2.Mimo wszystko zostanę aktorem / Sylwia Serwach (5:53) ; 3.Mimo wszystko jestem generałem / Ewa 

Bednarek (12:28) ; 4.O Wojtku, który mimo wszystko został sławnym malarzem / Grażyna nowak (10:42) ; 

5.Mimo wszystko... osiągnę sukces / Joanna Saga (15:42). 

Czyta Jerzy Kryszak. 

CD 1645 

 

  O okrutnym Szachrijarze i mądrej Szeherezadzie ; Ali Baba i czterdziestu rozbójników 

[Książka mówiona] / według niemieckiego opracowania Enno Littmanna ; spolszczyli: Krzysztof Radziwiłł, 

Janina Zeltzer. 

Seria: Baśnie z 1001 nocy 

Warszawa : Audio Liber, [2003]. 

Płyta 1 zawiera: O okrutnym Szachrijarze i mądrej Szeherezadzie (7:08) ; Ali Baba i czterdziestu 

rozbójników - część 1 (57:43). 

Płyta 2 zawiera: Ali Baba i czterdziestu rozbójników - część 2 (62:43). 

Czyta Anna Komorowska. 

Płyta w formacie audio CD. 

CD 1447 

 

  O rybaku i złotej rybce [Książka mówiona] / Jacob i Wilhelm Grimm ; tł. Artur Oppman. 

Michałowice : BookMedia, [2006?]. 

Seria: Bajeczka dla Dziecka 

CD Audio. 

CD 574 

 

  O uczniu czarnoksiężnika i inne baśnie [Książka mówiona] / Andrzej Sarwa. 

Sandomierz : Wydawnictwo "Armoryka", 2009. 

Płyta zawiera: 1.Bajka o chłopie, smoku, lisicy i kurach (15:44) ; 2.Baśń o lichwiarzu i jego pieniądzach 

(16:11) ; 3.Baśń o uczniu czarnoksiężnika (47:45). 

Czyta Bogumił Ostryński. 

Płyta w formacie mp3. 

CD 1299 
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  Sekret życia [Książka mówiona] : baśnie hinduskie / [wybór i tł. Elżbieta Walter]. 

Poznań : Media Rodzina, [2014]. 

Książka przenosi nas do dawnych Indii. Jest to zbiór opowieści o radżach i braminach, zaklętych 

księżniczkach i książętach zamienionych w zwierzęta. Nie brakuje tu hinduskich wierzeń, opowieści o 

duchach i demonach, a także dobrych bóstwach, które czuwały nad swoimi wyznawcami. 

Płyta zawiera: Bramin wierszokleta ; Cudowne łoże ; Duch bramina ; Dziwne przygody Surji Bai ; 

Hariśarman ; Jak niedźwiedź dał się okpić ; Jak trzech śmiałków przechytrzyło demony ; Król węży Nagoba 

; Królewicz w małpiej skórze ; Królewna, która kochała swego ojca jak sól ; Królowa demonica ; Mądry 

szakal ; Magiczny pierścień 

; Niezwykła opowieść ; O kotce, która została królową ; Opowieść o bóstwie soboty ; Opowieść o papudze ; 

Rybi Książę ; Sekret życia ; Tygrys, bramin i szakal ; Wieczerza wiedźmy ; Wieśniak, jego żona i otwarte 

drzwi ; Władca krokodyli. 

Czyta Anna Seniuk. 

Nagranie w formacie mp3. 

CD 1695 

 

  Sprzedawca czasu [Książka mówiona] / Elżbieta Wojnarowska. 

[Piaseczno] : Heraclon International, [2020]. 

Historia o tym, jak wiele można poświecić i jak ogromne pokonać trudności, aby kogoś ocalić.  

Baśń dla dzieci o braterstwie, solidarności, przyjaźni i miłości. A wszystko to dzieje się w niezwykłej, 

zimowej scenerii dzikich lasów bieszczadzkich, w których kryje się wiele tajemnic, i które zamieszkują 

dziwne stworzenia… 

Kaja idzie samotnie do Sprzedawcy Czasu, aby uratować brata, dokupić mu więcej życia. Ale samo 

poświęcenie nie wystarcza. Kaja musi się wykazać dobrocią serca i zdolnością do współczucia oraz do 

pomocy także innym, których spotyka po drodze. Dopiero wszyscy razem, wspólnie, są w stanie uratować 

Krzysia. 

Czyta Gabriela Jaskuła. 

Nagranie w formacie mp3. 

CD 2207 

 

  Wielka księga baśni rosyjskich [Książka mówiona] / Marcin Przewoźniak. 

Poznań : Publicat, [2011]. 

Seria: Posłuchajki 

Płyta zawiera: Konik Garbusek ; O Rybaku i Złotej Rybce ; O kniaziu kocie i Liszce-Chytrusce ; 

Niedźwiedź Miszka ; O Mariuszy i Sokole Promienistym ; Jak Oleg szedł do słońca ; Królewna żabka ; 

Słowo szczupaka ; O mądrej Nataszy ; Pięciu braci Symeonów ; Jak Wasylisa Mikuliszna swego męża 

wyratowała ; Alonuszka i Iwanuszka ; Maria Urocza Długowarkocza i Iwanuszka ; Bieda ; Dzikie gęsi ; Ilia 

Muromiec ; Władca Wód ; Kostia-Popiołek ; O królewnie zamienionej w żmiję ; Baśń o latającym statku ; 

Lisica i wilk ; Zatopiony dzban ; O żonie, co długi język miała ; Rękawica ; Mróz Mrozowicz ; Złota Góra ; 

Żołnierz i Śmierć. 
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Czyta Anna Seniuk. 

Płyta w formacie mp3. 

CD 1457 

 

  Żółty smok [Książka mówiona] : baśnie chińskie / tłumaczenie Zofia Beszczyńska. 

Poznań : Media Rodzina, [2008]. 

Seria: Baśnie Świata 

Prezentowane Baśnie chińskie zawierają pełne egzotycznego uroku, choć zarazem uniwersalne i obecne w 

kulturze światowej przypowieści przybliżające współczesnemu czytelnikowi ten odległy - fizycznie i 

mentalnie - świat wraz z całym inwentarzem istotnych dla Chińczyków wartości 

Płyta 1 zawiera: 1.Młoda Pumei (Baśń Ludu Oroczenów) (26:38) ; 2.Żółty smok (Baśń Ludu Bai) (23:06) ; 

3.Niebiański flecista (Baśń Ludu Li) (06:10) ; 4.Lang Prostaczek i kobieta z wachlarzem (Baśń Mandżurska) 

(21:43). 

Płyta 2 zawiera: 1.Córka Króla Smoka (Autor: Li Zhaowei) (40:17) ; 2.Minya (Baśń Ludu Hani) (10:42) ; 

3.Geniusz Gumiya (Baśń Ludu Blang) (15:15) ; 4.Płaszcz z białych piór (Baśń Ludu Dongxiang) (11:49). 

Płyta 3 zawiera: 1.Brokatowy pejzaż (Baśń Ludu Zhuang) (25:08) ; 2.Mądra synowa (Baśń Ludu Han) 

(16:49) ; 3.Złoty interes (Baśń Ludu Hui) (19:00) ; 4.Żabi cesarz (Baśń Ludu Zhuang) (13:58). 

Płyta 4 zawiera:1.Kamieniarz (Baśń Ludu Zhuang) (14:29) ; 2.Lu Ban, pierwszy mistrz ciesielski (Baśń 

Ludu Han) (23:21) ; 3.Gwiazda Poranna i Słowik (Baśń Ludu Zhuang) (16:35) ; 4.Jednorogi bawół (Baśń 

Ludu Yao) (14:31) ; 5.Pestka Jujuby (Baśń Ludu Han) (09:38). 

Czyta Marian Opania. 

Płyta w formacie CD audio. 

CD 1263 
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2.  Bajki słowno-muzyczne 
 

  Na jagody [Dokument dźwiękowy] / tekst bajki i słowa piosenek Halina Borowiak ; według 

Marii Konopnickiej. 

Warszawa : A.A.MTJ, p 2007. 

Seria: Bajkowe Abecadło 

Muz. Teresa Ostaszewska. 

CD 1104 

 

  Bajki Brzechwy dla najmłodszych [Dokument dźwiękowy] / Jan Brzechwa ; reż. Mikołaj 

Muller. 

Warszawa : A.A.MTJ, 2000. 

Muz. Lech Żuchowski. 

CD 273 

 

  Brzydkie kaczątko [Dokument dźwiękowy] / Hans Christian Andersen ; oprac. pol. tekstu 

Aleksandra Michałowska ; adapt. i reż. Łukasz Lewandowski. 

Wrocław : Siedmioróg, 2011. 

Występują: Mariusz Benoit - narrator, Dominika Kluźniak - brzydkie kaczątko, Agata Kulesza - mama [et 

al.]. 

Audio CD. 

CD 1818 

 

  Księżniczka na ziarnku grochu [Dokument dźwiękowy] / Jan Brzechwa według Hansa 

Christiana Andersena. 

Warszawa : Polskie Nagrania "Muza", [201?]. 

Seria: Bajki-Grajki 

Aktorzy: Anna Skaros, Krzysztof Machowski, Tadeusz Bartosik, Barbara Krafftówna, Andrzej Stockinger 

[et al.]. 

Nagranie w formacie audio. 

DVD 1377 

 

  Legenda o Lechu i Białym Orle [Dokument dźwiękowy] : bajka słowno-muzyczna / sł. 

Andrzej Sobczak. 

Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ , p. 2009. 
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Seria: Bajkowe Abecadło 

Historia plemiona Słowian, z którego powstał naród Czechów, Polaków i Rosjan.  

Muz.i aranż. Sławomir Sokołowski. 

CD 1369 

 

  Mała Syrenka [Dokument dźwiękowy] / Tekst bajki Andrzej Lajborek ; teksty piosenek 

Andrzej Sobczak. 

Warszawa : A.A.MTJ, cop. 2003. 

Bajka słowno-muzyczna. 

Muz. Janusz Piątkowski.  Śpiew Alina Pszczółkowska. 

CD 272 

 

  Pinokio [Dokument dźwiękowy] / tekst bajki i słowa piosenek Andrzej Lajborek. 

Warszawa : A.A.MTJ, p 2004.  

Seria: Bajkowe Abecadło 

Muzyka Janusz Piątkowski. 

Śpiewa Urszula Lidwin. 

CD 1110 

 

  O złotej kaczce [Dokument dźwiękowy] / słowa i teksty Andrzej Sobczak ; muz.Andrzej 

Mikołajczak. 

Warszawa : A.A.MTJ, cop. 2003. 

Seria: Magiczny Świat Bajek 

CD 275 
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3.  Słuchowiska radiowe 
 

  Bajki Małgosi [Dokument dźwiękowy] / tekst Małgorzata Kosik. 

Warszawa : Magic Records, cop. 2015. 

To pięć słuchowisk muzycznych, napisanych specjalnie dla milusińskich. Zabiorą one najmłodszych w świat 

przygód i marzeń, urzekają przyjazną muzyką i efektami dźwiękowymi. Opowiastki doskonałe przed snem i 

do słuchania razem z rodzicami, których pogodny charakter sprawi uśmiech na dziecięcej twarzy.  

Płyta zawiera: Elfy i zagubiona bransoletka (12:37) ; Kogucik i biedroneczka (9:30) ; Trzy myszki (5:25) ; 

Sum (9:55) ; Pola papuga (9:05). 

Muz. Witold Karolak. 

Opowiada Małgorzata Kosik. 

CD 1647 

 

   Polskie Radio dzieciom. Vol. 5 [Dokument dźwiękowy]. 

Warszawa : Polskie Radio, Agencja Fonograficzna, p. 2009. 

Seria: Opowiem Ci Bajkę 

Płyta zawiera: 1.Czerwony Kapturek - słuchowisko / Charles Perrault ; adapt., sł. piosenek Hanna 

Januszewska ; reż. Helena Marenholc ; wyst. Jerzy Wasowski, Irena Kwiatkowska, Anita Dymszówna [et 

al.] (27:46) ; 2.O tym, jak krawiec Pan Niteczka królem został - słuchowisko / Konrad Makuszyński ; adapt., 

sł. piosenek Hanna Januszewska ; reż. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska ; wyst. Wieńczysław Gliński, 

Wiesław Michnikowski, Seweryna Broniszówna [et al.] (34:23). 

Muz. Jerzy Wasowski ; koment. Grzegorz Wasowski. 

Nagrano 15.06.1971 r., 25.12.1953 r. 

CD 1850 

 

  Polskie Radio dzieciom. Vol. 6 [Dokument dźwiękowy]. 

Warszawa : Polskie Radio, Agencja Fonograficzna, p. 2009. 

Seria: Opowiem Ci Bajkę 

Płyta zawiera: 1.Śpiąca królewna - słuchowisko / Charles Perrault ; adapt., sł. piosenek Hanna Januszewska 

; reż. Helena Merenholc ; wyst. Jerzy Wasowski, Bolesław Kielski, Małgorzata Lorentowicz [et al.] (40:59) 

; 2.Imbryczek / tekst. i sł. piosenek Halina Januszewska ; reż. Halina Hermelin ; wyst. Irena Kwiatkowska , 

Renata Kossobudzka, Maciej Maciejewski [et al.] (18;32) ; 3. Różowy balonik / tekst i sł. piosenek Wanda 

Chotomska ; reż. Helena Merenholc ; wyst. Lech Ordon, Danuta Mancewicz, Danuta Przesmycka [et al.] 

(20:04). 

Muz. Jerzy Wasowski ; koment. Grzegorz Wasowski. 

Nagrano w 18.12.1973 r., grudzień 1965 r., 08.09.1971 r. 

CD 1851 
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4.  Adaptacje filmowe 
 

  Aladyn [DVD] = Aladdin / scenariusz Ron Clements, John Musker, Ted Elliott, Terry Rossio ; 

reżyseria John Musker, Ron Clements. 

Warszawa : CD Projekt, 2010. 

Seria: Disney Magiczna Kolekcja 8 

Disneyowska adaptacja jednej z opowieści Baśni z tysiąca i jednej nocy - zbioru około 300 baśni, podań, 

legend, anegdot i opowieści zamkniętych w kompozycyjną ramę legendy o sułtanie Szachrijarze i jego żonie 

Szeherezadzie, z głównym wątkiem narracyjnym Szeherezady. Pochodzą z IX–X w. i są zaliczane do 

arcydzieł literatury światowej. Baśnie z tysiąca i jednej nocy osnute są na dawnych opowieściach arabskich, 

legendach staroindyjskich, epopejach perskich, starożytnych przypowieściach babilońsko-asyryjskich. 

W sercu zaczarowanego miasta zwyczajny chłopak imieniem Aladyn i jego psotna małpka Abu walczą, by 

uchronić buntowniczą księżniczkę Dżasminę przed intrygami złego czarownika Dżafara. Życie Aladyna 

zmieni się na zawsze, gdy odnajdzie on tajemniczą lampę, z której wyłoni się wesoły Dżin i ofiaruje chłopcu 

trzy życzenia. Dzięki magii Aladyn wyruszy w niesamowitą, pełną wrażeń podróż. 

Oryginalnie film wyprodukowano w 1992 r. 

DVD 2031 

 

  Baśnie i bajki polskie [DVD] / scenariusz Jacek Adamczak, Aniela Lubieniecka, Ewa Jabłońska 

[et al.] ; reżyseria Jacek Adamczak, Witold Giersz, Robert Turło [et al.]. 

Warszawa : Telewizja Polska, 2006. 

Oryginalnie wyprodukowano w latach 2002-2005. 

Płyta zawiera: 1.O kowalu i diable ; 2.Żywa woda ; 3.O królewnie zaklętej w żabę ; 4.Szklana góra ; 

5.Smok wawelski ; 6.Szewczyk Dratewka ; 7.O Bartku doktorze ; 8.Lodowa góra ; 9.Zaczarowane 

pantofelki ; 10.Bazyliszek ; 11.Dwanaście miesięcy ; 12.Złota kaczka ; 13.Krawiec Niteczka. 

PD 469, 2659 

 

  Baśnie i bajki polskie. [Cz. 2] [DVD] / scenariusz i reżyseria Jacek Adamczak [et al.]. 

Warszawa : Telewizja Polska, 2017. 

Seria filmów animowanych dla dzieci, na motywach znanych baśni, bajek i legend polskich. 

Płyta zawiera: 1. Król kruków / na motywach bajki ludowej ; 2. Korale czarownicy / na motywach bajki 

ludowej ; 3.Złota jabłoń / Hanna Januszewska ; 4. Zuzanna i utopce / Gustaw Morcinek ; 5. Zimowe wróżki 

/ Ewa Szelburg-Zarembina ; 6. Kozucha kłamczucha / Janina Porazińska ; 7. Pasterz tysiąca zajęcy / Janina 

Porazińska ; 8. Bursztynowa korona / Janina Porazińska ; 9. Szewc Kopytko i kaczor Kwak / Kornel 

Makuszyński ; 10. Czarne licho / na motywach ludowych ; 11. O Zefliku i smoku / Gustaw Morcinek ; 12. 

Poznańskie koziołki / ma motywach bajki ludowej ; 13. Dar Skarbnika / Gustaw Morcinek. 

DVD 3221 
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  Baśnie tysiąca i jednej nocy [DVD] = Arabian Nights / scenariusz Peter Barnes ; reżyseria 

Steve Barron. 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. 

Seria: Wideoteka Edukacyjna ; 824. 

Wszechmocny sułtan straci swoje królestwo, jeśli przed pełnią księżyca nie znajdzie nowej żony. Potężny 

władca wybiera na towarzyszkę życia księżniczkę Szeherezadę. Postanawia ją stracić, zanim nowa żona 

dopuści się aktu niewierności. Aby uniknąć egzekucji, Szeherezada rozpoczyna swoją magiczną opowieść. 

Oryginalnie film wyprodukowano w 2000 roku. 

DVD 3277 

 

  Brzydkie kaczątko i inne historie [DVD] / adaptacja Gareth Williams [et al.] ; według baśni 

H.Ch. Andersena ; reżyseria Jorgen Lerdam. 

Warszawa : Cass Film Entertainment Group, [2004]. 

Seria: Pan Andersen Opowiada 

Oryginalnie wyprodukowano w 2002 roku. 

Zawiera: 1.Brzydkie kaczątko ; 2.Ogrodnik i jego chlebodawcy ; 3.Zupa z kołka od kiełbasy ; 4.Towarzysz 

podróży. 

DVD 730 

 

  Calineczka - Latający kufer [DVD] / adaptacja Louise Geraghty, Mark B. Hodkinson ; według 

baśni H.Ch. Andersena ; reżyseria Jorgen Lerdam. 

Warszawa : Cass Film Entertainment Group, [2004]. %g 2002). 

Seria: Pan Andersen Opowiada 

Zawiera: 1.Calineczka ; 2.Latający kufer. 

DVD 731 

 

  Czarownica [DVD] = Maleficent / scenariusz Linda Woolverton ; na podstawie bajki Charlsa 

Perrault ; reżyseria Robert Stromberg. 

Warszawa : Galapagos, 2014. 

Film został zainspirowany postacią znaną z disneyowskiej "Śpiącej królewny" – Diaboliną. Tytułowa 

Czarownica była niegdyś piękną i dobrą dziewczyną. Jej radosną młodość przerwała wojna, podczas której 

bohaterka z oddaniem broniła swojej ojczyzny. Jednak zdrada, której doświadczyła, zmieniła jej czyste serce 

w kamień... Żądna zemsty rzuca klątwę na Aurorę – nowonarodzoną córkę następcy tronu wrogiego 

królestwa. 

Oryginalnie film wyprodukowano w 2014 roku. 

DVD 2303 
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  Czarownica 2 [DVD] = Maleficent : Mistress of Evil / scenariusz Linda Woolverton, Noah 

Harpster, Micah Fitzerman-Blue ; reżyseria Joachim Rønning. 

Warszawa : Galapagos, 2020. 

Dalszy ciąg historii najsłynniejszego czarnego charakteru Disneya. Po wielu wspólnych szczęśliwych latach 

relacja Diaboliny i jej córki chrzestnej Aurory zostaje wystawiona na ciężką próbę. Przyczyną jest 

zbliżający się ślub Aurory. W życiu bohaterek pojawiają się nieoczekiwani sojusznicy i nowe, mroczne siły. 

Ich miłość okazuje się jednak mocniejsza, dzięki czemu żyją długo i szczęśliwie. 

Na motywach baśni "Śpiąca królewna" Charlesa Perrault. 

Film oryginalnie wyprodukowany w 2019 roku. 

Na okładce: "Zło jeszcze nigdy nie wyglądało tak dobrze!" 

DVD 3970 

 

  Dzielny ołowiany żołnierzyk i inne historie [DVD] / adaptacja Marcus Fleming, Gareth 

Williams ; według baśni H.Ch. Andersena ; reżyseria Jorgen Lerdam. 

Warszawa : Cass Film Entertainment Group, [2004]. 

Seria: Pan Andersen Opowiada 

Zawiera: 1.Dzielny ołowiany żołnierzyk ; 2.Złoty skarb ; 3.Pchła i Profesor. 

DVD 734 

 

  Dziewczynka z zapałkami [DVD] = Das Mädchen mit den Schwefelhölzern / scenariusz David 

Ungureit ; na motywach baśni Hansa Christiana Andersena ; reżyseria Uwe Janson.  

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2014. 

Seria: Wideoteka Edukacyjna ; 748 

Adaptacja filmowa jednej z najsłynniejszych baśni Hansa Christiana Andersena. Rozszerzona wersja historii 

dziewczynki z zapałkami. Poznajemy tytułową bohaterkę Ingę oraz jej przyjaciela Emila w sierocińcu, w 

którym się wychowują. Pomimo trudnych warunków bohaterowie starają się zachować uśmiech i wspierać 

się. Inga musi ciężko pracować na rzecz dyrektora sierocińca. Podczas świąt Bożego Narodzenia dzieci z 

ochronki zostają wysłane do pobliskiego miasteczka, by sprzedawać zapałki. Przyjacielowi Ingi, Emilowi, 

nie udaje się sprzedać ani jednej. Inga oddaje mu zarobione pieniądze, by mógł wrócić do przytułku. Sama 

zostaje na mrozie, by sprzedać zapałki. 

Oryginalnie wyprodukowano w 2013 roku. 

DVD 2290 

 

  Dzikie łabędzie i inne historie [DVD] / adaptacja Gareth Williams, Aidan Hickey ; według baśni 

H.Ch. Andersena ; reżyseria Jorgen Lerdam. 

Warszawa : Edipresse Polska, [2004]. 

Seria: Pan Andersen Opowiada 
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Seria : Nowa Kolekcja Bajek ; 5 

Zawiera: Dzikie łabędzie ; Żuczek ; Krzesiwo ; Olle zmruż oczko. 

DVD 732, 4014 

 

  Jaś i Małgosia [DVD] = Hansel and Gretel / scenariusz Timothy Dolan, Jonathan Bogner, Gary 

J. Tunnicliffe ; według baśni Jacoba i Wilhelma Grimm ; reżyseria Gary J. Tunnicliffe.  

Warszawa : Monolith Video, [2006]. 

Po śmierci mamy Jaś i Małgosia wychowywani są przez ojca i jego nową żonę, która bardzo nie lubi swoich 

przybranych dzieci. Korzystając z nieobecności męża, zła macocha wysyła rodzeństwo do lasu, licząc na to, 

że dzieci zgubią się tam i nigdy nie wrócą. Początkowo mocno przestraszeni Jaś i Małgosia zdani są na 

siebie, ale później okazuje się że mogą liczyć na pomoc magicznych mieszkańców lasu, takich jak wróżka 

czy troll. W końcu trafiają do piernikowego domku pewnej staruszki, która oferuje im różne smakołyki... 

Ale czy aby na pewno miła starsza pani ma dobre intencje? 

Oryginalnie film wyprodukowano w 2002 roku. 

DVD 1529 

 

  Kopciuszek [DVD] = Cinderella / scen. Ted Sears ; na podst. baśni Charles'a Perrault ; reż. 

Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Clyde Geronimi. 

Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2014 (USA: Walt Disney Productions, 1950). 

Seria: Disney Księżniczka 5 

Osierocona dziewczyna jest wykorzystywana do ciężkiej pracy przez macochę i jej dwie córki. Sytuacja 

ulega zmianie, kiedy kopciuszek z pomocą wróżki udaje się na królewski bal, gdzie poznaje księcia. 

DVD 2309 

 

  Kopciuszek [DVD] = Cinderella / scenariusz Chris Weitz ; na podstawie bajki Charlesa Perraulta 

; reżyseria Kenneth Branagh. 

Warszawa : Galapagos, 2015. 

W filmie poznajemy historię Elli, której życie diametralnie zmienia się po niespodziewanej śmierci ojca. 

Wystawiona na łaskę i niełaskę bezwzględnej macochy i jej dwóch córek, dziewczyna staje się służącą, 

złośliwie nazywaną Kopciuszkiem. 

Oryginalnie film wyprodukowano w 2015 roku. 

DVD 2427 

 

  Kraina lodu [DVD] = Frozen / scen. Jennifer Lee ; na podstawie baśni Hansa Christiana 

Andersena ; reż. Chris Buck, Jennifer Lee. 

Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2014 (USA : Walt Disney Animation Studios, 2013). 

Dzielna księżniczka Anna łączy siły z Kristoffem – nieokrzesanym handlarzem bryłami lodu oraz jego 
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lojalnym reniferem Svenem i wyrusza w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć starszą siostrę Elsę, której 

niekontrolowane moce sprowadziły na królestwo Arendelle wieczną zimę. Po drodze Annę i Kristoffa czeka 

wiele wyzwań, walka z żywiołami oraz spotkanie z tajemniczymi trollami i przezabawnym bałwankiem 

Olafem. 

Na motywach baśni H. Ch. Andersena "Królowa śniegu". 

DVD 2306 

 

  Kraina Lodu II [DVD] = Frozen II / scenariusz Jennifer Lee ; na podstawie baśni Hansa 

Christiana Andersena ; reżyseria Chris Buck, Jennifer Lee. 

Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2020. 

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf i Sven wyruszają z Arendelle do Zaklętej Puszczy oraz za Mroczne Morze. Czy 

Elsie uda się poznać prawdę o jej przeszłości oraz odkryć co zagraża królestwu? 

Oryginalnie film wyprodukowano w 2019 r., na motywach baśni H.Ch. Andersena "Królowa Śniegu". 

DVD 3969 

 

  Królewna Śnieżka [DVD] = Mirror Mirror / scenariusz Melissa Wallack, Jason Keller ; na 

podstawie baśni braci Grimm ; reżyseria Tarsem Singh. 

Warszawa : Monolith Films, [2012] (USA : Relativity Media, 2012). 

Zła Królowa zazdrosna o Śnieżkę rozkazuje wygnać ją z zamku. Uratowana przez siedmiu krasnoludków 

królewna postanawia odzyskać tron i walczyć o miłość pięknego księcia. 

DVD 3163 

 

  Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków [DVD] = Snow White And The Seven Dwarfs / 

scen. Webb Smith [et al.] ; na podst. baśni braci Grimm ; reż. David Hand. 

Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2014 (USA : Walt Disney Productions, 1937). 

Seria: Najpiękniejsze Historie Wszech Czasów 

Piękna i dobra Królewna Śnieżka oczarowała wszystkich mieszkańców królestwa. Wszystkich poza jedną 

osobą... - królową, swoją zazdrosną macochą. Gdy magiczne lustro oznajmia, że to Śnieżka jest 

najpiękniejsza na świecie, królewnie grozi niebezpieczeństwo. Śnieżka musi schronić się w lesie, gdzie 

zaprzyjaźnia się z siedmioma uroczymi krasnoludkami. Niestety nawet w ukryciu grozi jej 

niebezpieczeństwo... 

DVD 2311 

 

  Królowa Śniegu [DVD] / scenariusz James Andrew Hall ; na podstawie baśni H.Ch. Andersena ; 

reżyseria Julian Gibbs. 

Warszawa : Best Film, [2008]. 

Kiedy serce Kaya przeszywa lodowy odłamek, jego przyjaciółka Gerda udaje się w niebezpieczną podróż na 
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północ, żeby odnaleźć i uratować chłopca pozbawionego ciepłych uczuć przez zaklęcie przerażającej 

Królowej Śniegu. Z pomocą mówiącego kruka i latającego renifera stara się dotrzeć do skutej wiecznym 

lodem krainy. Trafiając po drodze w zadziwiające i tajemnicze miejsca, dociera wreszcie do pałacu potężnej 

królowej by stawić jej czoła. 

Oryginalnie film wyprodukowano w 2005 roku. 

DVD 881 

 

  Królowa Śniegu i inne historie [DVD] / scenariusz Gareth Williams, Louise Geraghty ; według 

baśni H.Ch. Andersena ; reżyseria Jorgen Lerdam. 

Warszawa : Cass Film Entertainment Group, [2004]. 

Seria: Pan Andersen Opowiada 

Oryginalnie wyprodukowano w 2002 roku. 

Zawiera: 1.Królowa Śniegu. Część 1 ; 2.Królowa Śniegu. Część 2 ; 3.Bałwan. 

DVD 733 

 

  Księżniczka na ziarnku grochu i inne historie [DVD] / scenariusz Gareth Williams, Armin 

Prediger, Louise Geraghty ; według baśni H.Ch. Andersena ; reżyseria Jorgen Lerdam.  

Warszawa : Cass Film Entertainment Group, [2004]. 

Seria: Pan Andersen Opowiada 

Oryginalnie wyprodukowano w 2002 roku. 

Zawiera: 1.Księżniczka na ziarnku grochu ; 2.Kwiaty małej Idy ; 3.Choinka ; 4.Świniopas. 

DVD 736 

 

  Mała syrenka [DVD] = The Little Mermaid / scenariusz i reżyseria John Musker, Ron 

Clements ; na podstawie baśni H. Ch. Andersena. 

Warszawa : Galapagos, 2015. 

Niezależna księżniczka Ariel marzy o tym, by odrzucić ogon i stać się częścią świata ludzi. W końcu 

zawiera pakt z podstępną wiedźmą Urszulą, która wprawdzie przemienia syrenkę w człowieka, ale w zastaw 

zabiera jej najcenniejszy skarb – przepiękny głos. Ariel będzie potrzebowała dużo odwagi, determinacji oraz 

pomocy wiernych przyjaciół – Sebastiana i Florka – aby poradzić sobie w nowych okolicznościach i 

uporządkować sprawy w obu światach. 

Wydane w pakiecie "Mała syrenka - kolekcja 3 filmów" razem z: Mała syrenka II - powrót do morza ; Mała 

syrenka III - dzieciństwo Ariel. 

Oryginalnie film wyprodukowano w 1989 roku. 

DVD 3601 

 



- 28 - 
 

  Mała Syrenka i inne historie [DVD] / scenariusz Gareth Williams, Anna McCabe, Ralph 

Christians [et al.] ; według baśni H. Ch. Andersena ; reżyseria Jorgen Lerdam.  

Warszawa : Cass Film Entertainment Group, [2004].  

Seria: Pan Andersen Opowiada 

Oryginalnie wyprodukowano w 2002 roku. 

Zawiera: 1.Mała Syrenka ; 2.Staruszek i staruszka ; 3.Pewna wiadomość ; 4.Olle Zmruż Oczko. 

DVD 735 

 

  Najpiękniejsze baśnie braci Grimm [DVD]. 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2013. 

Seria: Wideoteka Edukacyjna ; 226 

oryginalnie filmy wyprodukowano w latach 2008-2012. 

Płyta zawiera: 1.Pani Zamieć = Frau Holle / scen. Marlis Ewald ; reż. Bodo Fürneisen ; zdj. Sebastian 

Richter ; muz. Rainer Oleak ; wyst. Marianne Sägebrecht, Herbert Feuerstein, Johanna Gastdorf [et al.] ; 

2.Złodziej nad złodziejami = Der Meisterdieb / scen. Dieter Bongartz, Leonie Bongartz ; reż. Christian 

Theede ; zdj. Simon Schmejkal ; muz. Peter W. Schmitt ; wyst. Max von Thun, Armin Rohde, Ann-Kathrin 

Kramer [et al.] ; 3.Błękitny ognik = Das Blaue Licht / scen. Anja Kömmerling, Thomas Brinx ; reż. Carsten 

Fiebeler ; zdj. Tom Jeffers ; muz. Enjott Schneider ; wyst. Christoph Letkowski, Marleen Lohse, Christian 

Tramitz [et al.] ; 4.Wieloskórka = Allerleirauh / scen. Dieter Bongartz, Leonie Bongartz ; reż. Christian 

Theede ; zdj. Felix Cramer ; muz. Peter W. Schmitt ; wyst. Henriette Confurius, André Kaczmarczyk, Fritz 

Karl [et al.]. 

DVD 2769 

 

  Najpiękniejsze baśnie braci Grimm [DVD]. 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2014. 

Seria: Wideoteka Edukacyjna ; 265 

Oryginalnie filmy wyprodukowano w latach 2008-2013. 

Płyta zawiera: 1.Braciszek i siostrzyczka = Brüderchen und Schwesterchen / scen. Gabriele Kreis ; reż. 

Wolfgang Eissler ; zdj. Florian Schilling ; muz. Marian Lux ; wyst. Odine Johne, Hans-Laurin Beyerling, 

Andrea Sawatzki [et al.] ; 2.Śnieżka i Różyczka = Schneeweißchen und Rosenrot / scen. Mario Giordano ; 

reż. Sebastian Grobler ; zdj. Jakub Bejnarowicz ; muz. Ingo Ludwig Frenzel ; wyst. Sonja Gerhardt, Liv Lisa 

Fries, Detlev Buck [et al.] ; 3.Złota gęś = Die goldene Gans / scen. Anja Kömmerling, Thomas Brinx ; reż. 

Carsten Fiebeler ; zdj. Peter Nix ; muz. Chris Bremus ; wyst. Jella Haase, Ulrike Krumbiegel, Ingo Naujoks 

[et al.]. 

DVD 2770 
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  Najpiękniejsze baśnie braci Grimm [DVD]. 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2013. 

Seria: Wideoteka Edukacyjna ; 1092 

Oryginalnie filmy wyprodukowano w roku 2009. 

Płyta zawiera: 1. Śpiąca Królewna = Dornröschen / scen. Robin Getrost ; reż. Oliver Dieckmann ; zdj. 

Bella Halben ; muz. Martina Eisenreich ; wyst. Lotte Flack, François Goeske, Hannelore Elsner [et al.] ; 

2.Muzykanci z miasta Bremy = Die Bremer Stadtmusikanten / scen. David Ungureit ; reż. Dirk Regel ; zdj. 

Philipp Timme ; muz. Stefan Hansen ; wyst. Florian Martens, Gesine Cukrowski, Anna Fischer [et al.] ; 

3.Królewna Śnieżka = Schneewittchen / scen. Andreas Knaup ; reż. Thomas Freundner ; zdj. Patrick Popow 

; muz. J.J. Gerndt ; wyst. Sonja Kirchberger, Laura Berlin, Nicolas Artajo-Keasniewski [et al.] ; 

4.Królewska zagadka = Die Kluge Bauerntochter / scen. Gabriele Kreis ; reż. Wolfgang Eissler ; zdj. Armin 

Franzen ; muz. Marian Lux ; wyst. Anna Maria Mühe, Maxim Mehmet, Sunnyi Melles [et al.]. 

DVD 2772 

 

  Najpiękniejsze baśnie braci Grimm [DVD]. 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2013. 

Seria: Wideoteka Edukacyjna ; 1144 

Oryginalnie wyprodukowano w latach 2008-2009. 

Płyta zawiera: 1.Kot w butach = Der Gestiefelte Kater / scen. Dieter Bongartz, Leonie Bongartz ; reż. 

Christian Theede ; zdj. Simon Schmejkal ; muz. Peter W.Schmitt ; wyk. Roman Knizka, Jacob Matschenz, 

Jürgen Tarrach [et al.] ; 2.Gęsiareczka = Die Gänsemagd / scen. Anja Kömmerling, Thomas Brinx ; reż. 

Sibylle Tafel ; zdj. Wolfgang Aichholzer ; muz. Enjott Schneider ; wyst. Karoline Herfurth, Florian Lukas, 

Susanne Bormann [et al.] ; 3.Stoliczku, nakryj się = Tischlein deck dich / scen. David Ungureit ; reż. Ulrich 

König ; zdj. Ludwig Franz ; muz. Andreas Weidinger, Christoph Zirngibl ; wyst. Remo Schulze, Linn Sara 

Reusse, Christine Neubauer [et al.]. 

DVD 2773 

 

  Najpiękniejsze baśnie braci Grimm [DVD]. 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2013. 

Seria: Wideoteka Edukacyjna ; 1146 

Oryginalnie filmy zostały wyprodukowane w 2008 roku. 

Płyta zawiera: 1.Dzielny krawczyk = Das tapfere Schneiderlein / scen. Dieter Bongartz, Leonie Bongartz ; 

reż. Christian Theede ; zdj. Phillip Timme ; muz. Peter W.Schmitt ; wyst. Kostja Ullmann, Karoline Schuch, 

Axel Milberg [et al.] ; 2.Żabi król = Der Froschkönig / scen. Uschi Reich Friederike Köpf Robin Getrost ; 

reż. Franziska Buch ; zdj. Alexander Fischerkoesen ; muz. Enjott Schneider ; wyst. Sidonie von Krosigk, 

Friedrich von Thun, Richy Müller [et al.] ; 3.Król Drozdobrody = König Drosselbart / scen. Anja 

Kömmerling, Thomas Brinx ; reż. Sibylle Tafel ; zdj. Armin Alker ; muz. Enjott Schneider ; wyst. Jasmin 

Schwiers, Ken Duken, Felicitas Woll [et al.]. 

DVD 2774 
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  Najpiękniejsze baśnie braci Grimm [DVD]. 

Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2013. 

Seria: Wideoteka Edukacyjna ; 1168 

Oryginalnie filmy wyprodukowano w 2011 roku. 

Płyta zawiera: 1.Kopciuszek = Aschenputtel / scen. David Ungureit ; reż. Uwe Janson ; zdj. Marcus Stotz ; 

muz. Michael Klaukien, Andreas Lonardoni ; wyst. Aylin Tezel, Barbara Auer, Pheline Roggan [et al.] ; 

2.Stańcowane pantofelki = Die zertanzten Schuhe / scen. Gabriele Kreis ; reż. Wolfgang Eissler ; zdj. Armin 

Franzen ; muz. Marian Lux ; wyst. Carlo Ljubek, Inez Björg David, Dieter Hallervorden [et al.] ; 3.Gwiazdy 

dukaty = Die Sterntaler / scen. Rochus Hahn ; reż. Maria von Heland ; zdj. Roman Osin ; muz. Youki 

Yamamoto ; wyst. Meira Durand, Juliane Köhler, Thomas Loibl [et al.]. 

DVD 2775 

 

  Nowe szaty cesarza i inne historie [DVD] / scenariusz Gareth Williams, Armin Prediger, Aidan 

Hickey ; według baśni H.Ch. Andersena ; reżyseria Jorgen Lerdam. 

Warszawa : Cass Film Entertainment Group, [2004]. 

Seria: Pan Andersen Opowiada 

Zawiera: 1.Nowe szaty cesarza ; 2.Zakochani ; 3.Stara latarnia ; 4.Rozbita butelka. 

DVD 738 

 

  Simsala Grimm. 1 [DVD] / J. i W. Grimm ; reżyseria Chris Doyle. 

Wrocław : Hagi Film i Video, 2002. 

Simsala Grimm to rysunkowe opowieści o przyjaźni, odwadze i niezwykłych przygodach. Twórcom udało 

się zaadaptować znane ze swej pierwotnej szorstkości arcydzieła światowej literatury dziecięcej na pełne 

ciepła opowieści, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu dzieci. W zaczarowany świat baśni 

wprowadza widzów para przyjaciół - Jojo i Koko, którzy jednocześnie starają się, by każda bajka 

zakończyła się szczęśliwie. 

Oryginalnie wyprodukowano w 1999 roku. 

Płyta zawiera bajki: 1.Jaś i Małgosia (25 min) ; 2.O młodzieńcu, który nie znał strachu (25 min) ; 

3.Roszpunka (25 min). 

DVD 897 

 

  Simsala Grimm. 2 [DVD] / J. i W. Grimm ; reżyseria Chris Doyle. 

Wrocław : Hagi Film i Video, 2002. (Niemcy : Greenlight Media, 1999). 

Simsala Grimm to rysunkowe opowieści o przyjaźni, odwadze i niezwykłych przygodach. Twórcom udało 

się zaadaptować znane ze swej pierwotnej szorstkości arcydzieła światowej literatury dziecięcej na pełne 

ciepła opowieści, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu dzieci. W zaczarowany świat baśni 

wprowadza widzów para przyjaciół - Jojo i Koko, którzy jednocześnie starają się, by każda bajka 
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zakończyła się szczęśliwie. 

Oryginalnie wyprodukowano w 1999 roku. 

Płyta zawiera bajki: 1.O wilku i siedmiu koźlątkach (25 min) ; 2.Bajka o sześciu sługach (25 min) ; 3.Król 

Drozdobrody (25 min). 

DVD 898 

 

  Simsala Grimm. 3 [DVD] / J. i W. Grimm ; reżyseria Chris Doyle. 

Wrocław : Hagi Film i Video, 2002. 

Simsala Grimm to rysunkowe opowieści o przyjaźni, odwadze i niezwykłych przygodach. Twórcom udało 

się zaadaptować znane ze swej pierwotnej szorstkości arcydzieła światowej literatury dziecięcej na pełne 

ciepła opowieści, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu dzieci. W zaczarowany świat baśni 

wprowadza widzów para przyjaciół - Jojo i Koko, którzy jednocześnie starają się, by każda bajka 

zakończyła się szczęśliwie. 

Oryginalnie wyprodukowano w latach 1999-2000. 

Płyta zawiera bajki: 1.Śpiąca Królewna (25 min) ; 2.Titelitury (25 min) ; 3.Gęsiareczka (25 min). 

DVD 899 

 

  Simsala Grimm. 4 [DVD] / J. i W. Grimm ; reżyseria Chris Doyle. 

Wrocław : Hagi Film i Video, 2002. 

Simsala Grimm to rysunkowe opowieści o przyjaźni, odwadze i niezwykłych przygodach. Twórcom udało 

się zaadaptować znane ze swej pierwotnej szorstkości arcydzieła światowej literatury dziecięcej na pełne 

ciepła opowieści, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu dzieci. W zaczarowany świat baśni 

wprowadza widzów para przyjaciół - Jojo i Koko, którzy jednocześnie starają się, by każda bajka 

zakończyła się szczęśliwie. 

Oryginalnie wyprodukowano w 2000 roku. 

Płyta zawiera bajki: 1.Muzykanci z Bremy (25 min) ; 2.Dwie księżniczki (25 min) ; 3.Stoliczku nakryj się 

(25 min). 

DVD 900 

 

  Simsala Grimm. 5 [DVD] / J. i W. Grimm ; reżyseria Chris Doyle. 

Wrocław : Hagi Film i Video, 2002. 

Simsala Grimm to rysunkowe opowieści o przyjaźni, odwadze i niezwykłych przygodach. Twórcom udało 

się zaadaptować znane ze swej pierwotnej szorstkości arcydzieła światowej literatury dziecięcej na pełne 

ciepła opowieści, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu dzieci. W zaczarowany świat baśni 

wprowadza widzów para przyjaciół - Jojo i Koko, którzy jednocześnie starają się, by każda bajka 

zakończyła się szczęśliwie. 

Oryginalnie wyprodukowano w 2000 roku. 

Płyta zawiera bajki: 1.Czerwony Kapturek (25 min) ; 2.Kryształowa kula (25 min) ; 3.Błękitny obłok (25 

min). 
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DVD 901 

 

  Simsala Grimm. 6 [DVD] /  J. i W. Grimm ; reżyseria Chris Doyle. 

Wrocław : Hagi Film i Video, 2002. 

Simsala Grimm to rysunkowe opowieści o przyjaźni, odwadze i niezwykłych przygodach. Twórcom udało 

się zaadaptować znane ze swej pierwotnej szorstkości arcydzieła światowej literatury dziecięcej na pełne 

ciepła opowieści, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu dzieci. W zaczarowany świat baśni 

wprowadza widzów para przyjaciół - Jojo i Koko, którzy jednocześnie starają się, by każda bajka 

zakończyła się szczęśliwie. 

Oryginalnie wyprodukowano w latach 1999-2000. 

Płyta zawiera bajki: 1.Kopciuszek (25 min) ; 2.Żabi król (25 min) ; 3.O dzielnym Krawczyku (25 min). 

DVD 902 

 

  Simsala Grimm. 7 [DVD] / J. i W. Grimm ; reżyseria Chris Doyle. 

Wrocław : Hagi Film i Video, 2002. 

Simsala Grimm to rysunkowe opowieści o przyjaźni, odwadze i niezwykłych przygodach. Twórcom udało 

się zaadaptować znane ze swej pierwotnej szorstkości arcydzieła światowej literatury dziecięcej na pełne 

ciepła opowieści, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu dzieci. W zaczarowany świat baśni 

wprowadza widzów para przyjaciół - Jojo i Koko, którzy jednocześnie starają się, by każda bajka 

zakończyła się szczęśliwie. 

Oryginalnie wyprodukowano w latach 1999-2000. 

Płyta zawiera bajki: 1.Królewna Śnieżka (25 min) ; 2.Sześć łabędzi (25 min) ; 3.Brat i siostra (25 min). 

DVD 903 

 

  Simsala Grimm. 8 [DVD] / J. i W. Grimm ; reżyseria Chris Doyle. 

Wrocław : Hagi Film i Video, 2002. 

Simsala Grimm to rysunkowe opowieści o przyjaźni, odwadze i niezwykłych przygodach. Twórcom udało 

się zaadaptować znane ze swej pierwotnej szorstkości arcydzieła światowej literatury dziecięcej na pełne 

ciepła opowieści, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu dzieci. W zaczarowany świat baśni 

wprowadza widzów para przyjaciół - Jojo i Koko, którzy jednocześnie starają się, by każda bajka 

zakończyła się szczęśliwie. 

Oryginalnie wyprodukowano w latach 1999-2000. 

Płyta zawiera bajki: 1.Kot w butach (25 min) ; 2.Tomcio Paluszek (25 min) ; 3.Wierny Jan (25 min). 

DVD 904 
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  Słowik i inne historie [DVD] / adaptacja Gareth Williams, Mark B. Hodkinson, Armin Prediger ; 

według baśni H.Ch. Andersena ; reżyseria Jorgen Lerdam. 

Warszawa : %b Cass Film Entertainment Group, %c [2004]. 

Seria: Pan Andersen Opowiada 

Oryginalnie wyprodukowano w 2002 roku. 

Zawiera: 1.Słowik ; 2.Kalosze szczęścia ; 3.Głupi Jasio. 

DVD 737 

 

 

  Śpiąca królewna [DVD] = Sleeping Beauty / scen. Roy M. Brewer Sr., Donald Halliday, 

Erdman Penner ; na podst. baśni Charles'a Perraulta ; reż. Clyde Geronimi.  

Warszawa : Galapagos Sp. z o.o., 2014 (USA : Walt Disney Productions, 1959). 

Seria: Najpiękniejsze Historie Wszech Czasów 

Księżniczka Aurora zapada w głęboki sen, po tym jak spełnia się klątwa Diaboliny, jednego  

z najczarniejszych charakterów wszech czasów. Tylko dzielny książę Filip, z pomocą trzech dobrych 

wróżek, będzie w stanie pokonać ziejącego ogniem smoka i złożyć na ustach księżniczki pocałunek 

prawdziwej miłości, który przywróci ją do życia. 

DVD 2312 

 

  Zaplątani [DVD] = Tangled / scen. Sara Parriott, Josann McGibbon ; reż. Glen Keane, Nathan 

Greno, Byron Howard. 

Warszawa : CD Projekt, 2011 (USA : Walt Disney Pictures, 2010). 

Film inspirowany baśnią braci Grimm opowiadającą o dziewczynie zwanej Roszpunką, zamkniętej w wieży 

przez czarownicę. 

Najbardziej poszukiwany (a jednocześnie najbardziej czarujący) bandyta w całym królestwie, Flynn Rajtar, 

szuka schronienia w tajemniczej wieży, gdzie – ku swemu zdumieniu – spotyka Roszpunkę, bystrą 

nastolatkę obdarzoną niezwykłą mocą w postaci długich na dwadzieścia metrów, magicznych złotych 

włosów! Niebawem ten zaskakujący duet wyruszy w fantastyczną podróż obfitującą w nieoczekiwane 

wyzwania i komiczne perypetie. 

DVD 2242 
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6.  Gry edukacyjne 
 

  Bajki [Pomoce dydaktyczne]. 

Wielka Brytania : The Green Board Game ; Kraków : Albi Polska Sp z o.o., 2017. 

Seria: BrainBox - bawimy się razem, uczymy się razem 

Dzięki grze Brain Box Bajki dzieci nie tylko poznają najpiękniejsze baśnie i legendy ale również poćwiczą 

pamięć i spostrzegawczość ze swoimi ulubionymi bohaterami. 

Gra na spostrzegawczość poświęcona literaturze dziecięcej polskiej i światowej. 

Gra przeznaczona dla graczy od 8 lat. 

Gracz patrzy uważnie na kartę przez 10 sekund. Zapamiętuje kolory, kształty i inne szczegóły przedstawione 

na obrazkach. Odwraca kartę i odpowiada na wszystkie pytania (odpowiedzi zapisuje na kartce papieru). 

Jeśli odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania może zatrzymać kartę. Jeśli jakaś odpowiedź jest błędna 

odkłada kartę do pudełka. Sprawdza ile kart udało mu się zdobyć w 10 minut. 

Pudełko zawiera: 71 kart ; 1 kartę z zasadami gry ; klepsydrę ; kostkę. 

PD 87 

 

  Chatka z piernika [Pomoce dydaktyczne] / Phil Walker-Harding ; ilustracje Andy Elkerton ; 

tłumaczenie Magda Kożyczkowska. 

Gdańsk : Rebel Sp z o.o., 2018. 

Podczas zabawy gracze będą się wcielać w wiedźmy budujące chatki z piernika i kusić baśniowych 

bohaterów kolorowymi ciastkami. Punkty zdobywa się za postaci, które skuszą się na nasze pierniki oraz za 

ukończone kondygnacje domu. Każdy z graczy otrzymuje własną płytkę z 9 polami, na których będzie 

budował swoją chatkę. Celem graczy jest jak najefektywniejsze jej rozbudowanie, ale też przyciągnięcie jak 

największej liczby magicznych stworzeń. Rozbudowa chatki odbywa się poprzez dokładanie kolejnych 

warstw kolorowych kafelków. Ważne jest, jakie symbole w ten sposób są przykrywane, bo każdy z nich 

odpowiada za inny efekt. W ten sposób można dobierać pierniczki, pozyskiwać schody (które służą jako 

uzupełnienie kondygnacji chatki) oraz przywoływać do siebie magiczne postaci. Gdy już zakończona 

zostanie faza budowy, można przekupić którąś z postaci zgromadzonych u płotu i schwytać ją do klatki. Pod 

koniec gry gracze będą zdobywali punkty za schwytanych bohaterów, ukończone poziomy budowy oraz 

pierniczki, które pozostały w ich zasobach. Wiedźma z najwyższą liczbą punktów zyska tytuł 

najprzebieglejszej. 

Dla 2-4 graczy w wieku 8+. Czas rozgrywki: 30 minut. 

Pudełko zawiera: 4 plansze ; 110 płytek budowlanych (60 podwójnych płytek ; 28 płytek z gwiazdką ; 22 

płytki schodów) ; 72 żetony pierniczków ; 60 kart (40 kart postaci, 20 kart bonusowych) ; notes ; 1 

omówienie kart bonusowych ; instrukcję. 

PD 156 

 

  Kopciuszek [Pomoce dydaktyczne] / Meelis Looveer ; ilustracje Maciej Szymanowicz. 

Warszawa : Granna Sp. z o.o., 2020. 
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Gracze pomagają Kopciuszkowi wybrać się na wielki bal. Odszukują – w odpowiedniej kolejności – 

wszystko, co niezbędne, by mógł zadziałać czar. Jeśli tylko uda się im zdążyć przed północą, do Kopciuszka 

nareszcie uśmiechnie się szczęście. 

Dla 1-4 graczy w wieku 4+. Czas rozgrywki: 20 minut. 

Pudełko zawiera: 1 planszę z zegarem ; 12 kafelków podstawowych (6 par: 2 myszki, 2 konie, 2 pantofelki, 

suknia i rękawiczki, szczur i woźnica, dynia i kareta) ; 12 kafelków specjalnych (po 3 - lusterka, kociołki, 

klepsydry, różdżki) ; 1 magiczną drewnianą kostkę ; 1 tekturową figurkę Kopciuszka z podstawką (żeton 

gracza aktywnego) ; instrukcję. 

PD 292 

 

  Mały teatr [Pomoce dydaktyczne] : zestaw do kreatywnej zabawy. 

Częstochowa : Promatek Media, 2014. 

Seria: Kukuryku 

Zestaw do zabawy w teatr. Pobudza wyobraźnię dziecka, kształtuje wrażliwość. W zestawie płyta CD Audio 

z bajkami. 

Pudełko zawiera: scenę, kurtynę, 8 dwustronnych kart - scenografii, 60 dwustronnych kartoników z 

postaciami z bajek ; 10 podstawek oraz 1 płytę CD. 

Płyta CD "Aktorzy czytają dzieciom najpiękniejsze bajki" zawiera: 1.Kot w butach ; 2.Kopciuszek ; 

3.Jaś i Małgosia ; 4.O rybaku i złotej rybce ; 5.Czerwony Kapturek ; 6.Mała syrenka ; 7.Trzy świnki ; 

8.Calineczka. 

PD 16 

 

  Pinokio [Pomoce dydaktyczne] : gra planszowa z przygodami Pinokia / opracowanie Julia 

Pogorzelska ; ilustracje Renata Krześniak, Wojciech Szwalski. 

Częstochowa : Adamigo, 2013. 

Poznaj losy małego drewnianego pajacyka, który był krnąbrny i leniwy, skłonny do kłamstwa i łatwowierny. 

Nie odróżniał on prawdziwych przyjaciół od fałszywych i wyrachowanych kompanów. Na końcu jednak 

Pinokio opamiętał się i przekonał dobrą wróżkę, że ma dobre serce, że kocha Dżepetta i jest gotowy dla 

niego poprawić zachowanie. Nagrodą była przemiana Pinokia w prawdziwego chłopca. 

Ten z graczy, który pierwszy przejdzie drogę Pinokia i powróci do domu Dżepetta, wygrywa. 

Do gry dołączona płyta CD Audio z bajkami. 

Dla 2-4 graczy w wieku 5+. 

Pudełko zawiera: 1 planszę,1 instrukcję, 1 kostkę do gry, 4 pionki oraz 1 płytę CD Audio. 

Płyta CD Audio "Pinokio i inne bajki" z serii "Aktorzy Czytają Dzieciom" zawiera: 1. Pinokio (7:50) ; 

2.Oniesfornym koguciku (11:28) ; 3.Mała syrenka (08:10) ; 4.Ali baba i czterdziestu rozbójników (4:39) ; 

5.Dzikie gęsi (13:04) ; 6.Spyrka (14:46). 

PD 155 

  Rory's Story Cubes [Pomoce dydaktyczne] = [Kości opowieści] : baśnie [Rory O'Connor]. 

Gdańsk : Rebel Sp z o.o., 2017. 

Story Cubes stworzył Rory O'Connor z Irlandii, trener kreatywności i twórczego rozwiązywania 
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problemów. Ta niewielka gra szybko okazała się nieocenioną pomocą dla nauczycieli, trenerów, terapeutów, 

jak również znakomitą, ćwiczącą kreatywność i wyobraźnię grą dla całej rodziny lub grona przyjaciół 

(Opowiadania na dobranoc, improwizacja, mówienie i słuchanie, kreatywne inspirowanie, nauka języków). 

Prosta w założeniach gra dostarczy graczom dużo radości, stanowiąc przy tym doskonały trening 

pomysłowości i wyobraźni. Zasada jest jedna: nie ma złych odpowiedzi. 

Story Cubes: Baśnie to trzy sześcienne kostki, z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw 

ilustracji. Jest to rozszerzenie do gry Story Cubes. Tym razem posiadają 18 unikalnych ikonek opisujących 

elementy znane z różnych popularnych baśni, które mogą zostać wykorzystane przy snuciu opowieści.  

Połącz Story Cubes: Baśnie z jednym z podstawowych (składających się z dziewięciu kostek) zestawów 

Story Cubes i rzuć nimi wszystkimi. Rozpocznij swoje opowiadanie od "Dawno, dawno temu" lub jeśli 

wolisz "Pewnego razu". Następnie opowiedz historię w oparciu nie o dziewięć, lecz dwanaście obrazów, 

które wypadły na kostkach. Zacznij od dowolnego z nich, najlepiej od tego, który jako pierwszy przykuł 

twoją uwagę. Zaimponuj pozostałym pomysłowością, wyobraźnią i umiejętnością snucia pasjonujących 

opowieści? 

Liczba graczy: 1+. Wiek: 6+. 

Story Cubes zawiera wiele wariantów rozgrywki, dzięki którym doskonale sprawdza się w grupach o różnej 

liczebności i w różnym wieku. 

Pudełko zawiera: 3 kości, plastikowe opakowanie. 

Instrukcja w języku polskim i angielskim. 

PD 33 

 

  Teatrzyk [Pomoce dydaktyczne] : Czerwony Kapturek / tekst bajki Magdalena Kuczyńska 

; ilustracje Dorota Szoblik. 

Częstochowa : Promatek Media, [2018?]. 

Seria: Kukuryku 

Zestaw do kreatywnej zabawy w teatr. Pobudza wyobraźnię dziecka, kształtuje wrażliwość. 

Pudełko zawiera: 5 dwustronnych postaci z bajki wys. ok. 22 cm. ; 3 bilety na spektakl ; scenariusz bajki ; 

linki do pobrania audiobooka z bajką. 

PD 46 

 

  Teatrzyk [Pomoce dydaktyczne] : Kot w butach / tekst bajki Magdalena Kuczyńska ; 

ilustracje Dorota Szoblik. 

Częstochowa : Promatek Media, [2018?]. 

Seria: Kukuryku 

Zestaw do kreatywnej zabawy w teatr. Pobudza wyobraźnię dziecka, kształtuje wrażliwość. 

Pudełko zawiera: 5 dwustronnych postaci z bajki wys. ok. 22 cm. ; 3 bilety na spektakl ; scenariusz bajki ; 

linki do pobrania audiobooka z bajką. 

PD 102 

 

  Teatrzyk kukiełkowy [Pomoce dydaktyczne] : Jaś i Małgosia / opracowanie Marta Wagner. 

Warszawa : Monumi Sp. J., [2013?]. 

Teatrzyk Kukiełkowy to autorski projekt zespołu rodziców, którzy pragną dawać dzieciom narzędzia do 
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rozwoju osobowości i niepohamowaną radość. 

Scenariusz inspirowany bajką został tak skonstruowany, aby nie budzić wśród dzieci przerażenia i przekazać 

im jak najwięcej treści edukacyjnych. 

Pudełko zawiera: 1 dwustronną dekorację ; 5 sztywnych dwustronnych kukiełek ; 6 plastikowych 

uchwytów ; 6 plastikowych patyczków ; Scenariusz w formie edukacyjnej rozmowy. 

PD 72 

 

  Teatrzyk kukiełkowy [Pomoce dydaktyczne] : Smok Wawelski / opracowanie Marta 

Wagner. 

Warszawa : Monumi Sp. J., [2013?]. 

Teatrzyk Kukiełkowy to autorski projekt zespołu rodziców, którzy pragną dawać dzieciom narzędzia do 

rozwoju osobowości i niepohamowaną radość. 

Scenariusz inspirowany bajką został tak skonstruowany, aby nie budzić wśród dzieci przerażenia i przekazać 

im jak najwięcej treści edukacyjnych. 

Pudełko zawiera: 1 dwustronną dekorację (Zamek i Rynek) ; 6 sztywnych dwustronnych kukiełek (Smok 

Wawelski, Król, Królewna, Szewczyk, Rycerz na koniu, Baran) ; 7 plastikowych uchwytów ; 7 

plastikowych patyczków ; Scenariusz w formie edukacyjnej rozmowy. 

PD 73 

 

  Bajkowy Teatrzyk [Pomoce dydaktyczne] : Czerwony Kapturek : Śpiąca Królewna. 

Dobrzewino : F.H.U. "MULTIGRA", [2019?]. 

Zestaw do zabawy w teatr. Pobudza wyobraźnię dziecka, kształtuje wrażliwość. 

Pudełko zawiera: książeczki z bajkami - 2szt, dwustronne sceny - 2szt, kartonowe postacie i rekwizyty - 

23szt, podstawki do figurek - 10szt, instrukcję. 

PD 101 

 

  Bazyliszek [Pomoce dydaktyczne] / Jan Madejski ; ilustracje Grzegorz Molas. 

Warszawa : Granna, 2018. 

Seria: Legendy Polskie 

Gra na spostrzegawczość i pamięć, w której dzieci muszą zapamiętać wygląd komnat i znaleźć ich lustrzane 

odbicie. 

W piwnicach jednej z warszawskich kamienic mieszka bazyliszek – stwór, który jednym spojrzeniem potrafi  

zamienić człowieka w kamień. Gracze wyruszają do podziemi, by stawić czoło strasznemu potworowi. 

Podczas poszukiwań powinni odwiedzić jak najwięcej komnat. Pamiętać muszą by zabrać ze sobą lustro – 

może uda im się upolować bazyliszka! 

Wiek graczy: 6+. 

Pudełko zawiera: planszę z torem punktów ; 5 żetonów o wartości 40 punktów ; 90 kart komnat ; 5 pionków 

postaci ; 10 żetonów tarcz ; instrukcję. 

PD 51 
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  Opowiadam legendy [Pomoce dydaktyczne] : karty fabularne / kierownik projektu Paulina Ohar-

Zima ; redakcja i opracowanie Sylwia Skulimowska ; ilustracje Monika Kosz. 

Podłęże : Fabryka Kart Trefl - Kraków, 2018. 

Seria: ZU&BERRY 

Nauka poprzez zabawę, w której liczy się zarówno wyobraźnia, jak i logiczne myślenie. 

Gra zawiera cztery karty, na których znajdują się krótkie, ciekawie opowiedziane, popularne polskie 

legendy: "Smok wawelski", "Lech, Czech i Rus", "Bazyliszek", "Pierścień św. Kingi". Do każdej legendy 

przypisano pięć kart, na których zostały umieszczone ilusytacje odpowiadające treści opowiadaniej historii. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazków w takiej kolejności, aby tworzyły spójną całość, zgodną z 

przeczytanym tekstem. Innym wariantem może być swobodne wykorzystanie dowolnych ilustracji i 

wymyślanie własnych, nowych przygód. 

Dzięki zabawie dzieci wzbogacają swój zasób słów, rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe, poznają 

polskie legendy i ćwiczą się w sztuce opowiadania ale też rozwijają wiedzę patriotyczną i historyczną. Gra 

wspomaga rozwój myślenia dedukcyjnego, spostrzegania, wyobraźni, ale też pobudza kreatywne myślenie i 

ćwiczy pamięć. 

Gra rekomendowana przez psychologów dla dzieci powyżej 5 roku życia. 

Pudełko zawiera: 20 kart z ilustracjami ; 4 karty z zapisanymi w punktach legendami ; instrukcję.  

PD 212 
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7. Teki edukacyjne 
 

  Ilustracje do bajek i wierszy znanych autorów [Teka] : zestaw pomocy dydaktycznych / 

[redakcja merytoryczna Maria Broda-Bajak ; autorzy rysunków Agnieszka Drabik, Izabela Pawińska, 

Dorota Prończuk]. 

Kraków : CEBP 24.12 sp. z o.o., [2017]. 

Zestaw pomocy dydaktycznych ułatwiający dzieciom zrozumienie bajek i wierszy oraz stwarzający okazję 

do wzbogacenia zasobu słownictwa, stymulowania percepcji wzrokowej, rozwijania myślenia przyczynowo-

skutkowego oraz wspomagania koncentracji uwagi. 

Teka zawiera: zestaw 28 ilustracji w formacie A4 opracowanych do bajek i wierszy znanych autorów: Wilk 

i siedem koźlątek (Wilhelm i Jakub Grimm) – 6 plansz ; Czerwony Kapturek (Charles Perrault) – 6 plansz ; 

Brzydkie Kaczątko (Hans Christian Andersen) – 8 plansz ; Na wyspach Bergamutach (Jan Brzechwa) – 8 

plansz oraz książkę z przykładowymi opisami sytuacji edukacyjnych i zabaw do ilustracji. 

GF 77 

 

 

8. Scenariusze przedstawień 

 
 

  Inscenizacje najpiękniejszych polskich legend [Druk towarzyszący] : zbiór scenariuszy 

przedstawień dla dzieci w wieku przedszkolnym / Ewa Stadtmüller ; [rys. Dorota Prończuk]. 

Kraków : CEBP 24.12, 2016. 

CD 1860 - druk 

 

  Inscenizacje najpiękniejszych polskich legend [Dokument dźwiękowy] : piosenki i podkłady 

muzyczne do przedstawień / Ewa Stadtmüller. 

Kraków : CEBP 24.12, [2016]. 

Płyta 1 zawiera piosenki występujące w treści scenariuszy w wersji wokalnej: Bazyliszek ; Duch 

kopalni ; Góralska nutka ; Góralska wędrówka ; Hej, moje skrzypki ; Hej, po krakowskim rynku... ; Idzie, 

idzie Święty Jakub... ; Jedzie drogą wóz ; Mazurskie jeziora ; Modlitwa do Największego Gazdy ; 

Niebiański taniec ; Oj, Maluśki, Maluśki... ; Piernikowy gród ; Płynie fala, płynie... ; Rybi walczyk ; Solna 

opowieść ; Stworzył Pan Bóg, stworzył... ; Szewczyk ; Taniec bogacza ; Wędrówka ; Z prądem Dunajca ; 

Zegar ; Zwyczaje króla Kazimierza. 

Płyta 2 zawiera: podkłady muzyczne typu "karaoke" do piosenek z przedstawień ; arkusze ze scenariuszami 

inscenizacji podzielonymi na role (do samodzielnego wydruku i rozdania dzieciom) ; walc Nad pięknym 

modrym Dunajem J.Straussa ; zestaw dźwięków do wykorzystania podczas przedstawień: Cykanie 

świerszczy, Deszcz, Fanfary, Gong teatralny, Góralska muzyka (skrzypce), Helnał mariacki, Huk 

pękającego smoka, Kroki smoka, Morze, Muzyka dworska, Pianie koguta, Pisk bazyliszka, Pukanie do 
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drzwi, Rżenie koni, Sowa, Spadające kamienie, Szmer strumyka i szum lasu, Szum drzew, Szum rwącej 

rzeki, Śmiech czarownicy, Śmiech dzieci, Świergot ptaków, Tętęt koni, Trzask ogniska, Tupanie i szuranie, 

Turkotanie wozu, Walc "Nad pięknym modrym Dunajem". 
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