
Bogato ilustrowana seria Ale historia… z humorem przekazuje fakty historyczne i 
ciekawostki. 

  

Grupa nastolatków przenosi się do  roku 990. Mają 
sprawdzić, czy Mieszko był wikingiem. Dziwne? 
Wcale nie! W niedalekiej przyszłości nauka historii 
wygląda zupełnie inaczej… Szczególnie gdy 
nauczycielem jest pan Cebula. 

Z pierwszej części, przybliżającej czasy panowania 
Mieszka I, dowiecie się między innymi, jak 
wydostać się z łap handlarzy niewolników, do kogo 
udać się po zatruciu wodą z rzeki, dlaczego żona 
Mieszka nie chciała jeść, jak Polanie wysyłali sobie 
esemesy i wielu innych rzeczy. 

 

  
Grupa nastolatków przenosi się do czasów 
panowania Kazimierza Wielkiego. Mają sprawdzić, 
w jaki sposób król zdobył środki na zamki, miasta, 
mury obronne, drogi. Dziwne? Wcale nie! Z 
drugiej części, przybliżającej czasy panowania 
Kazimierza Wielkiego, dowiecie się między 
innymi, do czego przydawały się kiedyś siki, czym 
różnił się zbój od rycerza, co przyczyniło się do 
powstawania "plakatów reklamowych" w 
średniowieczu, dlaczego książka mogła wtedy 
ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów i wielu 
innych rzeczy. 
 

  
Grupa nastolatków przenosi się do czasów, kiedy 
Polską rządziło jednocześnie dwóch królów. Mają 
sprawdzić, kto – królowa Jadwiga czy Władysław 
Jagiełło – zrobił więcej dla Polski. Dziwne? Wcale 
nie! Szczególnie gdy nauczycielem jest pan 
Cebula. 
Z trzeciej części dowiecie się między innymi, 
dlaczego słodycze były kiedyś strasznie drogie, jak 
zbudować most w kilka godzin, co można kupić za 
królewskie korale i dlaczego Jagiełło jadał zawsze 
z tego samego drewnianego talerza. 



 

 
 

Grupa nastolatków przenosi się do 
szesnastowiecznej Polski. Mają sprawdzić, kto 
wtedy naprawdę rządził naszym krajem: Zygmunt 
Stary, królowa Bona, Zygmunt August, a może 
ktoś inny? Z czwartej części dowiecie się między 
innymi, do czego doprowadziła moda na magię, 
dlaczego piraci służyli polskiemu królowi i jak 
rozpoznać prawdziwego szlachcica! 

 
   
Kajko i Kokosz to najpopularniejsza seria polskich komiksów  humorystycznych 
autorstwa Janusza Christy.  Kajko i Kokosz to dwa przeciwieństwa. Kajko jest 
inteligentny i odważny. Jest pełen pozytywnych cech, jednak zdarza mu się ulec 
pokusie. Kokosz – przesądny, tęgi, łysy obżartuch. Nie lubi, kiedy ktoś przeszkadza 
mu w spożywaniu posiłków. Na dodatek nie grzeszy odwagą. Razem Kajko i Kokosz 
stanowią dobraną parę przyjaciół, którzy wspólnie przeżywają mnóstwo przygód. 
Wspólnie bronią Mirmiłowa przed atakami okrutnych Zbójcerzy pod wodzą 
Hegemona. 

 


