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Powstało takie nowe słowo, które mogliście słyszeć. 

Być może słyszeliście, jak ktoś o tym rozmawiał albo usłyszeliście je 
w wiadomościach. Z powodu tego słowa nie chodzicie teraz do szkoły. 
Z powodu tego słowa nie możecie zbyt często wychodzić na zewnątrz albo 
odwiedzać koleżanek i kolegów. Może nawet z powodu tego słowa dorosły 
albo dorośli, którzy się Wami opiekują, zostają teraz w domu. 

K o r o n a w i r u s
Ale co to w ogóle 

jest i dlaczego  
wszyscy teraz o tym  

rozmawiają? 

To słowo to



Istnieje wiele różnych rodzajów koronawirusów i niektóre 
z nich zarażają ludzi. Jeśli zostaliście zarażeni jednym z tych 
koronawirusów, zapewne mieliście tylko katar albo kaszel. 

Ale kiedy ten całkowicie nowy koronawirus dostaje się  
do organizmu człowieka, może wywołać chorobę zwaną  
COVID-19. Gdy ludzie mówią o „złapaniu koronawirusa”,  
mają na myśli tę chorobę.  

Koronawirus to rodzaj wirusa. 

Wirusy to niewielkie zarazki, które  
są tak malutkie, że ich nie widać. 

CO TO JEST KORONAWIRUS?

Co to znaczy 
„wirus”?

To może być  
koronawirus…

Na  
zdrowie!

Wirusy są tak leciutkie, że mogą przenosić się w powietrzu w maleńkich 
kropelkach wody i osiadać na skórze tak, że nawet tego nie poczujecie.  
Jeśli takie zarazki dostaną się do wnętrza Waszego organizmu, to mogą 
go wykorzystać do tego, żeby wyprodukować jeszcze więcej zarazków 
i sprawić, że będziecie chorzy. 

Czy ja teraz  
mam na sobie  

zarazki?
Tak, ale większość  

z nich nie jest  
niebezpieczna. 

A PSIK!



Hmm, zastanawiam 
się, czy na tej klamce 

są jakieś zarazki?

Właśnie dlatego, że ten rodzaj koronawirusa jest nowy, 
naukowcy jeszcze nie wiedzą o nim wszystkiego.  
Ale sądzą, że istnieją dwa główne sposoby, jak można 
go złapać. 

Koronawirusy żyją w gardle i w nosie.  
Kiedy ktoś, kto ma koronawirusa, kaszle, kicha  
albo robi wydech, zarazki wydostają się z jego ust 
w maleńkich kropelkach wody. 

Łatwo jest przenieść tego nowego 
koronawirusa również z wnętrza 
organizmu na dłoniach, kiedy 
dotykacie nosa, ust albo oczu. 

Jeśli osoba, która ma koronawirusa 
na dłoniach, dotknie drzwi, to te 
niewidoczne zarazki mogą przetrwać 
na klamce wiele godzin. Kiedy 
inna osoba otworzy drzwi, zarazki 
przeniosą się także na jej dłonie. 

JAK MOŻNA ZŁAPAĆ KORONAWIRUSA?

A jeśli ta osoba dotknie 
swojego nosa, ust albo oczu,  
zarazki mogą dostać się  
do jej organizmu. 

To znaczy, że można złapać
koronawirusa, dotykając
przedmiotów, z którymi miała 
kontakt osoba zarażona.

Chociaż nie możecie zobaczyć zarazków, to czasem da się dostrzec 
te maleńkie kropelki. Kiedy jest zimno, tworzą one chmurę pary! 
I dlatego, jeśli ktoś przez przypadek wciągnie powietrze, w którym 
unoszą się zarazki, zapewne zachoruje. 

Ale dzisiaj  
zimno!

Tak, widzę,  
jak nasze oddechy 

parują!
NIE!



przeciwciała

I

Niektórzy ludzie, a zwłaszcza większość 
dzieci, właściwie nie czują się źle, gdy 
złapią koronawirusa. Ale wciąż mają 
w swoim organizmie zarazki, które mogą 
przypadkowo przekazać komuś innemu. 

Ale ja się  
dobrze czuję, 

mamusiu!

Czuję się  
naprawdę  
strasznie!

Czuję się 
lepiej.

Hip, hip, hurra  
dla przeciwciał!

Nasz organizm ma wspaniałą broń przeciwko wirusom, na-
zywaną przeciwciałami. Maleńkie komórki w Waszej krwi 
sprawiają, że przeciwciała walczą z każdym wirusowym 
intruzem. Przeciwciała wyłapują wirusy, następnie komórki 
krwi je wchłaniają i niszczą, a potem ta osoba czuje się lepiej. 

Wielu ludzi, kiedy zaraża się koronawirusem, kaszle  
i ma wysoką gorączkę. Niektórych boli głowa i odczuwają  
bóle w całym ciele. 

Wtedy ludzie zazwyczaj chorują przez kilka dni. Ale organizm 
człowieka jest niesamowity. Gdy nowy zarazek, taki jak 
koronawirus, dostaje się do czyjegoś organizmu, to ten 
organizm wie, że tego zarazka nie powinno tam być i zaczyna 
go zwalczać. 

Oznacza to, że teraz macie w sobie  
więcej przeciwciał, niż wynosi liczba 
ludzi na całym świecie!

CO SIĘ DZIEJE, KIEDY ZŁAPIECIE KORONAWIRUSA?

Każdy z nas ma w swoim organizmie 
ponad 10 miliardów różnego rodzaju 
przeciwciał. 



karetka pogotowIa

Organizm prawie każdego człowieka 
jest na tyle zdrowy, żeby zwalczyć 
koronawirusa. Ale niektórym osobom 
może być trudniej, ponieważ nie 
mają tak silnego organizmu – kiedy 
mają ponad 70 lat albo chorują na 
inne choroby, jak np. rak, które mogą 
osłabiać ich organizm. 

Takie osoby potrzebują większego wsparcia,  
żeby pokonać koronawirusa. Oznacza to,  
że muszą pójść do szpitala i być może skorzystać  
ze specjalnego urządzenia zwanego respiratorem,  
które pomoże im w oddychaniu. 

Czasami jednak nawet to może nie wystarczyć, by poczuli się 
lepiej. A jeśli tak się stanie, wówczas te osoby niestety mogą 
umrzeć.

Cześć, babciu, 
jak się dzisiaj  

czujesz? 

Błyskawicznie 
zawieziemy pana 

do szpitala.

Muszę  
na siebie bardzo 

uważać.
Ja też.

W takim razie 
potańczę sobie  
w moim salonie!Właśnie dlatego takie osoby 

naprawdę muszą zostać 
w domu z dala od miejsc, 
w których mogłyby złapać 
koronawirusa. 

TO DLACZEGO LUDZIE TAK SIĘ MARTWIĄ 
TYM, ŻE ZŁAPIĄ KORONAWIRUSA?

Te osoby nie będą mogły przyjmować gości. Może to 
oznaczać, że przez jakiś czas nie odwiedzicie niektórych 
członków Waszej rodziny, żeby pomóc ich ochronić.



Mam  
nadzieję, że  

ten nowy lek  
zadziała. 

Większość ludzi sama radzi sobie z koronawirusem. 
 Ale lekarze i naukowcy chcą pomóc w tym, żeby każdy 
mógł zrobić to szybko i bezpiecznie. 

Lekarze nie mają jeszcze leku na koronawirusa, ponieważ 
jest to nowa choroba. Niektóre znane leki mogą pomóc, więc 
lekarze próbują stosować je u ludzi, którzy są chorzy. 

Ale nawet jeśli te lekarstwa nie zadziałają, naukowcy 
pracują jednocześnie nad wymyśleniem całkiem nowych 
leków na koronawirusa, których nikt nigdy wcześniej  
nie stosował. 

Szczepionka to taki specjalny 
lek, który wstrzykuje się do ciała, 
kiedy człowiek jest zdrowy. 
W tym leku znajdują się osłabione 
albo martwe zarazki wirusa. 
Przeciwciała w Waszej krwi mogą 
wtedy przećwiczyć zabijanie tych 
zarazków tak, żeby – jeśli złapiecie 
tego wirusa – mogły szybciej zacząć 
go zwalczać. 

CZY ISTNIEJE LEKARSTWO NA KORONAWIRUSA? Gotowe!

Naukowcy pracują również nad szczepionką.  

Na pewno szczepiono Was kilkakrotnie, kiedy 
byliście bardzo malutkimi dziećmi. Dzięki temu 
nie zachorujecie na niektóre choroby!

Wymyślenie nowego leku zajmuje  
miesiące. Zanim można go podać wielu 
ludziom, najpierw trzeba się upewnić,  
że jest bezpieczny dla wszystkich, dlatego 
wypróbowuje się go ostrożnie na kilku 
osobach w tym samym czasie. Potem, kiedy 
już wiadomo, że lek działa i jest bezpieczny, 
należy wyprodukować taką jego ilość, żeby 
wystarczyło dla każdego, kto go będzie 
potrzebował. 

Zostałem  
zaszczepiony, kiedy  
byłem mały, i dzięki  
temu nie zachoruję  

na odrę. 



Chociaż wielu ludzi zarazi się koronawirusem, bardzo ważne jest, 
żeby nie złapały go te osoby, które mogą ciężko zachorować.  Oznacza 
to, że musimy dopilnować, żeby jak najmniej ludzi zaraziło się 
koronawirusem i nie przekazało go komuś, kto może bardzo poważnie 
zachorować. A jeśli mnóstwo ludzi zachoruje i będzie jednocześnie 
musiało pójść do szpitala, to wtedy szpitale będą zbyt obciążone, żeby 
odpowiednio zajmować się pacjentami. 

Bardzo łatwo jest zarazić się koronawirusem, więc musimy być 
ostrożni i nie zbliżać się do osób, które razem z nami nie mieszkają. 

Właśnie dlatego wszystkie te miejsca, w których spotyka się wiele 
osób – takie jak szkoły i biblioteki – są teraz zamknięte. Rząd naszego 
kraju ogłosił, że ludzie mogą wychodzić z domu, tylko jeśli naprawdę 
muszą. 

Niektóre osoby, takie jak lekarze, pielęgniarki 
albo sprzedawcy w sklepach spożywczych 
i ludzie, którzy dostarczają przesyłki  
do naszych domów, muszą wyjść z domu,  
żeby dotrzeć do pracy. 

Większość ludzi może wyjść z domu,  
jeśli potrzebują kupić jedzenie albo poruszać 
się dla zdrowia, ale powinni bardzo uważać 
i nie zbliżać się do nikogo.

Jeśli Wy albo ktoś z Waszej rodziny źle 
się czuje i podejrzewacie, że to może być 
koronawirus, nie możecie wychodzić z domu 
przez dwa tygodnie. 

Musimy wszyscy zostać w domu, żeby chronić 
te osoby, którym może być trudno pokonać 
koronawirusa. 

DLACZEGO CZĘŚĆ MIEJSC, DO KTÓRYCH ZWYKLE  
CHODZIMY, JEST TERAZ ZAMKNIĘTA?

Szkoła jest  
zamknięta  
– HURRA!

Szkoła jest  
zamknięta  

– BUU!

Pracuję po to, 
żebyście mogli nadal 

kupować żywność.

Pracuję razem  
z pielęgniarkami, 

żeby pomóc ludziom, 
którzy są chorzy.

Pracuję razem  
z lekarzami, żeby 
pomóc ludziom, 

którzy są chorzy. 

Pracuję po to, żeby 
dostarczyć rzeczy, 

których potrzebują 
rodziny. 

szkoła

zamknięte



Czasami przebywanie w domu z osobami, z którymi mieszkacie na co 
dzień, może być wielką frajdą. Możecie robić wspólnie różne rzeczy, 
których zwykle, kiedy chodzicie do szkoły albo kiedy dorośli są w pracy, 
byście nie robili. 

Te wszystkie uczucia są normalne. Każdy, kto 
z Wami mieszka, pewnie czasem też tak się czuje, 
nawet jeśli próbuje tego po sobie nie pokazywać. 

JAK TO JEST PRZEZ CAŁY CZAS SIEDZIEĆ W DOMU?

Czasami 
jestem zły.

Co za 
nuda! 

Ale 
nuda!

Umieram  
z nudów!

A jeśli ja też  
się martwię? 

Czasami  
jestem smutna. 

Czasem tęsknię 
za moimi  

przyjaciółmi.Ale czasami tak 
mi się nudzi… 

Jeśli się martwicie, to porozmawiajcie 
o swoich troskach z opiekującymi 
się Wami dorosłymi. Jeśli będziecie 
chodzić do szkoły, to możecie pomówić 
z nauczycielem. Możecie również 
porozmawiać z nauczycielem albo 
z kimś innym z rodziny, korzystając 
z komputera albo tabletu. 

Dorosły albo dorośli, którzy się Wami 
opiekują, też mogą być zmartwieni. Czasami 
mogą martwić się pracą. Czasami może być 
im trudno kupić rzeczy, których wszyscy 
potrzebujecie, i tym też mogą się martwić. 



Już bardzo pomagasz – zostając w domu. Ale możesz także 
pomóc, zachowując szczególną ostrożność i upewniając się, 
że nie złapiesz wirusa ani nikomu go nie przekażesz. 

Jeśli potrzebujecie wytrzeć 
albo wysmarkać nos, używajcie 
chusteczki higienicznej i zaraz 
potem wyrzućcie ją do kosza na 
śmieci. Pamiętajcie też o tym, żeby 
umyć ręce, ponieważ koronawirus 
żyje w wydzielinie z nosa i może 
przenieść się z chusteczki na dłonie.  

CO MOGĘ ZROBIĆ, ŻEBY POMÓC?

Wiedzieliście, że mydło zabija te wirusy? Dlatego jeśli 
będziecie naprawdę dokładnie i odpowiednio długo myli 
ręce, nie będziecie mieć na nich koronawirusa. Możecie 
śpiewać sobie jakąś piosenkę w trakcie mycia rąk, żeby mieć 
pewność, że myjecie je wystarczająco długo  
– na tyle długo, żeby zaśpiewać dwa razy „Sto lat”!

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam 
Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam 

Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam 
Niech żyjeeee nam!

A kto? Jaaaaa!
I jeszcze raz!

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam 
Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam 

Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam 
Niech żyjeeee nam!

A kto? Jaaaaa!

Ale zarazki mogą 
wydostawać się  

z mojego nosa i ust,  
i do nich się  
dostawać.

Jeśli musicie zakaszleć albo kichnąć, 
zróbcie to w zgięcie łokcia, ale nie 
zasłaniajcie ust dłonią. Dzięki temu 
nie przekażecie wirusa innym 
ludziom. 

Jeśli każdy będzie zachowywał 
się w ten sposób, to bardzo dużo 
razem zdziałamy!



Ciiicho sza! Barni, 
przestań szczekać!

Kolejną ważną rzeczą, jaką możecie zrobić, to być życzliwym 
wobec osób, z którymi mieszkacie. Wszystko się zmieni 
i zapewne będzie to dla Was wszystkich trudne. 

CO JESZCZE MOGĘ ZROBIĆ?

 
Jeśli macie braci i siostry, czasem możecie być na nich 
zdenerwowani. Ale postarajcie się z nimi nie kłócić.

 Jeśli mieszkacie z dorosłymi, to możecie im pomóc, 
robiąc to, o co Was poproszą, albo przytulając ich. 

Twoja 
kolej!

Mama prosiła, 
żebyśmy  

posprzątali zabawki.

Dobra. 
Poukładam 

książki. 

Jeśli nie chodzicie do szkoły, odrabiajcie 
lekcje. Pomoże Wam to zająć czymś 
myśli i nie nudzić się. A potem, kiedy już 
wrócicie do szkoły, będziecie bardzo 
dużo umieć!

Jeśli nie macie własnego komputera, 
porozmawiajcie o tym, jak sprawiedliwie 
podzielić czas przed komputerem 
z pozostałymi domownikami, którzy  
go potrzebują. 

A co  
z moimi  

lekcjami? 

Pamiętajcie o tym, że dorośli, którzy z Wami mieszkają, być 
może też mają jakąś pracę do zrobienia. Jeśli tak jest, możecie 
im w tym pomóc, nie przeszkadzając, kiedy próbują pracować. 
Wtedy chętniej znajdą czas, żeby się z Wami pobawić. Możecie 
sporządzić listę rzeczy, które chcielibyście wspólnie zrobić. 



To bardzo dziwny czas dla nas wszystkich 
i ta sytuacja dotyczy całego świata. Pewnego dnia ten 

dziwny czas się 
skończy.

A CO BĘDZIE POTEM?

Ale jeśli jesteśmy ostrożni i zostajemy w domu, 
to robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby 
powstrzymać rozprzestrzenianie się tego wirusa. 
A dzięki temu naukowcy i lekarze zyskują czas 
na to, żeby znaleźć sposób na wyleczenie tej 
choroby, a może nawet sprawić, że ludzie przestaną 
się zarażać – dzięki odpowiednim lekarstwom 
i szczepionkom. 

Pewnego dnia, już niedługo, chociaż nikt na razie nie 
wie, kiedy to dokładnie nastąpi, odwiedzicie bliskie 
osoby, które kochacie, a które nie mieszkają z Wami, 
wrócicie do szkoły i będziecie robić mnóstwo rzeczy, 
które uwielbiacie robić, chociaż teraz się nie da. 

Wreszcie 
możemy się 

razem bawić!

Hurra!



T o  n a s z e  w s p ó l n e
z w y c i ę s t w o !



Jeśli potrzebujesz więcej informacji, szukasz pomocy, oto kilka linków, które mogą być przydatne. Możesz 
zadzwonić w dowolnym momencie, aby porozmawiać o swoich niepokojach czy otrzymać wsparcie.

INFORMACJE O KORONAWIRUSIE

gdzie zrobić test, gdzie uzyskać pomoc psychologiczną i wiele innych przydatnych informacji:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

BEZPŁATNA TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA

800 190 590

POMOC DLA DZIECI

https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Gdzie-szukac-pomocy

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA 

800 12 12 12 

CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

116 111 

O WYDAWCACH

DR HAB. MED. WOJCIECH FELESZKO
Jesienią 2019 roku pojawił się na Ziemi nowy wirus, wywołujący chorobę o nazwie 
COVID-19. Dziś wiemy na ten temat już nieco więcej niż przed kilkunastoma miesiącami. 
Oto kilka podpowiedzi, które pomogą Ci chronić się przed infekcją. 

Do najważniejszych zaleceń należą: dystans, dezynfekcja, maseczka. Dodałbym: robić  
jak najwięcej rzeczy na powietrzu, a nie w pomieszczeniu. Jeśli się z kimś spotkać,  
to na powietrzu, jeśli sporty – to także na zewnątrz. Ruch sprzyja budowaniu zdrowej 
odporności – ale na zewnątrz, a nie w zamkniętych salach.

Czy i jaka dieta może pomóc? Wirus jest tak zjadliwy, że nie wybiera, czy ktoś odżywia się 
tak, czy inaczej. Oczywiście zalecam zdrowo jeść. Wiadomo, że witamina D3 zmniejsza 
ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia i ten suplement mogę polecić. Pamiętajmy 

o przykazaniach naszych rodziców i dziadków: dobrze jeść, wysypiać się, nie stresować się, unikać palenia 
papierosów i tych, którzy je palą, spędzać czas na powietrzu. To pomaga.

Nośmy maseczki, także w zamkniętych pomieszczeniach, zachowujmy cały czas dystans. Wystarczą 
zwykłe maseczki jednorazowe zakładane na uszy. Maseczka sprawdziła się jako ograniczenie transmisji 
epidemii. Tam gdzie ludzie zrezygnowali z noszenia maseczek, wzrastała liczba zakażonych.

Rekomenduję szczepienia na grypę, dla dorosłych i dla dzieci.

Czy w szkołach jest bezpiecznie? Szkoły podstawowe – niesłusznie w Polsce – zostały uznane za 
wylęgarnie wirusa. Raporty, np. Europejskiego Centrum Kontroli Chorób, pokazują, że transmisja wirusa 
u dzieci poniżej 10. roku życia w szkołach jest niewielka. Otwarcie szkół w wielu krajach europejskich 
na wiosnę i wczesnym latem nie wpłynęło na lawinowy wzrost zachorowań. Tak było w Norwegii, 
Danii czy Holandii. Przykłady krajów azjatyckich: Chin, Korei, Tajwanu potwierdzają, że to nie szkoła 
powoduje rozprzestrzenianie się wirusa, ale szkoła źle zaplanowana. Jeśli dzieci będą w maseczkach, 
będą utrzymywać dystans, nie będą się tłoczyć w szatni, to szkoły nie są i nie będą siedliskiem wirusa 
i przyczyną wzrostu zachorowań. Zalecałbym uczniom, którzy chodzą do szkoły, i ich nauczycielom:  
noście maseczki – nawet na lekcjach, nie tłoczcie się, wchodźcie do szkoły i klasy w odstępach jedno-  
czy dwumetrowych i często dezynfekujcie ręce. Słyszę, że w niektórych szkołach dzieci siedzą na lekcjach 
w maseczkach – to dobry pomysł.

Co ze spotkaniami z dziadkami? To niezwykle trudne decyzje, niemniej proponuję ograniczyć kontakty, 
widywać się na powietrzu i w maseczkach. To dla zdrowia starszych osób i ich bezpieczeństwa. 

Jak długo jeszcze będziemy żyć z wirusem? Wspaniała wieść jest taka, że mamy już szczepionkę.  
Już wiemy, że za chwilę rozpoczną się szczepienia dorosłych, lekarzy, pielęgniarek, naszych dziadków, 
potem nauczycieli, policjantów i wszystkich, którzy zechcą. I będziemy to robić dotąd, dopóki nie 
wytworzymy wspólnie odporności stadnej, tak żeby nikt już nie był narażony na wirusa. Mam nadzieję, 
że pod koniec przyszłego roku złapiemy trochę oddechu od pandemii. Ale obawiam się, że maseczki i inne 
zasady zostaną jednak z nami na dłużej – na dwa, może nawet na trzy lata.
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Poradnia K we współpracy z Nosy Crow przekazuje nieodpłatnie swoim Czytelnikom tę książkę,  
ponieważ mamy poczucie, że może być ona użyteczna dla rodziców i dla dzieci.

Poznałeś już ostatnie zalecenia doktora Wojciecha Feleszki. Nowe informacje i wytyczne dotyczące koronawirusa 
i choroby COVID-19 przedstawili również twórcy książeczki „Koronawirus” z wydawnictwa Nosy Crow. 
Dodali m.in. bardzo ważną wiadomość, że niektórzy po zarażeniu się koronawirusem tracą smak i węch; w ten 
sposób można rozpoznać, że to właśnie ta, a nie inna choroba. Ci, którzy bardzo ciężko przechodzą COVID-19, 
chorują czasami wiele tygodni i do dziś nie wiemy dlaczego. W wielu krajach dzieci nadal chodzą do szkoły, ale 
jednocześnie muszą przestrzegać różnych zaleceń, np. noszą maseczki w klasach i na szkolnych korytarzach, 
przy jednym stoliku siedzi jedno dziecko, a na zabawę wychodzą na boisko szkolne lub plac zabaw. 

Wszyscy radzimy sobie z tą nową chorobą tak, jak najlepiej potrafimy. Zróbmy to, co jest w naszym zasięgu: 
przestrzegajmy zaleceń, dbajmy o siebie i bliskich i myślmy o tym, że już wkrótce znowu będziemy mogli 
spotykać się bez ograniczeń i cieszyć tym, że jesteśmy razem. 

Wydawnictwo Poradnia K

NOSY CROW to nagradzane, niewielkie, niezależne wydawnictwo 
specjalizujące się w literaturze dziecięcej. Wydajemy wiele 
książek dla dzieci w wieku do 12 lat.  
Można je znaleźć pod tym adresem: www.nosy.crow

PORADNIA K to niezależna oficyna wydawnicza. Jesteśmy 
znanym wydawcą książek w Polsce, w tym m.in. czterech 
tomów przygód skarpetek autorstwa Justyny Bednarek – 
„Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek”, „Nowych 
przygód skarpetek”, „Bandy Czarnej Frotté” i „Zielonego piórka 
Zbigniewa”, laureatem licznych nagród literackich i komercyjnych 
za publikacje dla dzieci, jakość tłumaczeń i ilustracje. Nasze 
książki są ważne, pięknie ilustrowane i promują wartości, w które 
wierzymy. Zapraszamy do nas: www.poradniak.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Gdzie-szukac-pomocy
www.nosy.crow.
www.poradniak.pl.

