Serdecznie dziękujemy za nadesłane książki. Każdy z Wydawców ma
swoje oddzielne miejsce, ale zbierzmy ich wszystkich po to, by pokazać
skalę przedsięwzięcia!
1. Wydawnictwo Publicat- wspaniałe lektury dla najmłodszych, przesłała
sama pani dyrektor. Pani Aniu, dziękujemy!
2.Wydwnictwo Literatura- książki dla ciut starszych czytelników. Polscy
autorzy, dziękuję szefowej, Wiesławie, za pomoc!
3. Wydawnictwo Arkady- mój przyjaciel Tadeusz zawsze dba o to, żebyśmy
mieli sporo albumów. I szlachetnej sztuki!
4.Grupa Zwierciadło- wydawca psychologii, a także serii ze zdrowym
jedzeniem - książki wybrała pani Beata.
5.Wydawnictwo Literackie- najwięcej emocji wzbudziła ich rozpakowana
paczka, bo mnóstwo bestsellerów kryła. Nadesłał szef, panie Marciniedziękuję
7.Wydawnictwo Zakamarki- dzięki ich książkom dla najmłodszych pokochać
można skandynawski styl opowiadania o świecie. Pani Beata zadbała o to,
żebyśmy mieli co czytać dzieciom
8.Wydawnictwo Skrzat- bajki dla dzieci. Świetne książki dla najmłodszych
od pani Ewy
9. Wydawnictwo MG. Wiadomo, renoma- w ich dorobku jest klasyka. Tylko
tu: elegancja, piękne obwoluty, ciekawe lektury. Dba o nas szefowa pani
Ewa
10.Wydawnictwo Jedność- odrobina literatury religijnej, w najlepszym
wydaniu. Przez lata słała nam pani Lucyna, teraz robi to pan Mirek.
Dziękuję!
11.Wydawnictwo Bis - dzieci i młodzież, piękne książki i niesamowite
wsparcie audiobookami, w których są najsilniejsi. Dziękujemy szefowej,
Lidko, jesteś wielka!
12. Wydawnictwo Muchomor- znowu dzieci, bo one mają mieć najwięcej
książek. Wszystkie -brew nazwie-są prozdrowotne i chętnie czytane.

13. Czwarta Strona. Piękna nazwa dla publikacji inteligentnej i
zróżnicowanej. Chętnie o tych propozycjach mówimy
14. Wydawnictwo Prószyński i s-ka. Jestem prawdziwie zaopiekowana
przez panie z działu promocji i wszystkim kłaniam się nisko. A Mirze najbardziej
15. Wydawnictwo Iuwi. Pan Sławek obiecał wielką paczkę, jeszcze
czekamy!
16. Wydawnictwo Szara Godzina. Dworki, miłość, przełom wieku- oni
wiedzą, co czytamy najchętniej. Dziękujemy za liczne książki!
17. Wydawnictwo Fronda- tu znajdziemy literaturę czasem niepokorną,
trudną, ale zawsze bardzo ciekawą. Warto czytać!
18.Wydawnictwo Zysk-ska. Książki jeszcze idą, ale pan Robert obiecał, że
paczka będzie wielka!
19. Wydawnictwo Wielka Litera- mają bardzo ciekawe propozycje. Można
naprawdę zatonąć w nowościach :-)
20.Wydawnictwo Promic- Pani Agnieszka wybiera dla nas mało, ale
treściwie. Książki opowiadają o Bożym Narodzeniu
21. Wydawnictwo Dwukropek. Dla najmłodszych, ale zawsze prześliczne
wydania. Wysyła te książki- pani Lucyna
22.Wydawnictwo Insignis- Regina Brett, Clarcson, Jamie Olivier-tak, to
wszystko od nich. Wspaniałe :-)
23. Wydawnictwo Media Rodzina - a to poznańskie wydawnictwo zaraża
nas od wielu, wielu lat czytaniem. To oni odkryli Harrego Pottera. Brawa dla
pani Alicji!
24. Wydawnictwo Dragon- witamy po raz pierwszy w gronie sponsorów.
Mamy nadzieję, że będzie Wam miło!
25. Wydawnictwo Święty Wojciech zadbało o to, żebyśmy poczuli
prawdziwą siłę świąt. Dali nam książki o Jezusie i Judaszu. Dziękujemy!
26. Wydawnictwo Agora- nowości z topki najchętniej czytanych książek są
od nich. Jak zawsze -jesteśmy wdzięczni.
27. Wydawnictwo Rebis. Moi przyjaciele. którzy nigdy nie odmówili pomocy,
a ich paczki są zawsze największe. Bogdan, kocham Cię jak brata :-)

28. Wydawnictwo Agora- bardzo ładny zestaw książek, z których na pewno
ucieszą się czytelnicy. Dziękuję serdecznie!
30. Wydawnictwo Białostockiego Ośrodka Kultury- pierwszy raz w
Gwiazdce z książką. Witamy serdecznie!
31. Wydawnictwo Zwierciadło- ależ dużo pozytywnego czytania!
Psychologia w najlepszym wydaniu.
32. Wydawnictwo Czarne- trzy książki dla słuchaczy, którzy lubią reportaże.
Mało, ale dobrze 😊
33. Wydawnictwo Stopka- prosto z Łomży w pakiecie wysyłając nam
regionalizmy literackie najlepszej próby. Dziękujemy!

