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Siedlce, miasto, w którym przyszło mi się urodzić, wychować i przez 34 lata mieszkać jest raczej 

spokojnym, by nie powiedzieć nudnym miejscem na mapie Polski. Niewyróżniającym się niczym 

specjalnym ani geograficznie, kulturowo czy historycznie. Ot miejscowość ani mała ani duża, leżąca 

gdzieś na pograniczu Mazowsza i Podlasia, bez rynku, Starego Miasta, zbyt wielu zabytków, bez 

malowniczych krajobrazów, jezior, rzek, za to z blokowiskami z Wielkiej Płyty, szarymi ulicami, i 

znanym na całą Polskę głównym skrzyżowaniem miasta, gdzie naprzeciw siebie majestatycznie stoją: 

ogromne więzienie i… bank. Taka polska przeciętność… No dobrze, z biegiem lat trochę się tu 

zmieniło na „lepsze”, ale dla ciekawego świata, rozpieranego energią młodego człowieka 

wchodzącego w okres dojrzewania na przełomie lat 80/90 to było zdecydowanie za mało. Oknem na 

świat była muzyka, ale przede wszystkim książki. Moje potrzeby w pewnym stopniu zaspokajały 

czytelnie i biblioteki, ale prawdziwą skarbnicą wiedzy, miejscem fascynacji oraz źródłem inspiracji i 

radości była księgarnia „Jaś i Małgosia”.  



 

 

Założona w 1991 roku przez państwa Krystynę i Zbigniewa Skłodowskich była pierwszą prywatną 

księgarnią w Siedlcach. Powstała z pasji do literatury, takich też ludzi też przyciągała. Już samą nazwą 

wyróżniała się na tle innych firm, nie tylko z pokrewnej branży. W czasach wolnorynkowego boomu 

powstawała cała masa nowych przedsiębiorstw prześcigających się w "super ekstra wystrzałowych 

nowoczesnych" nazwach. Skłodowscy postawili na proste i ciepłe w wymowie hasło, nawiązujące do 

tradycji literatury, jak i miejsca w którym powstała księgarnia "Jaś i Małgosia". Wcześniej przez blisko 

20 lat znajdował się tam sklep z artykułami dla dzieci o tejże nazwie. I tak w zgodzie z tradycją 

zrodziło się coś nowego.  

 



 

 

Co jeszcze odróżniało "Jasia i Małgosię" od innych księgarni? Klimat, atmosfera, życzliwość i wiedza 

właścicieli, którą każdy przekraczający próg budynku był wręcz porażany. Pamiętam jak dzięki temu 

mogłem rozwijać swoje młodzieńcze zainteresowania... Komiksy, książki podróżnicze, przygodowe, 

atlasy geograficzne, encyklopedie i cała masa innych fantastycznych pozycji. Co najważniejsze 

"serwowane" zawsze z fachową poradą i sprowadzane na czas. Z czasem moje fascynacje zmieniały 

się i dojrzewały wraz ze mną. Szybko odkryłem, że Jaś i Małgosia ma ogromną bibliotekę językową i 

specjalizuje się w pozycjach lingwistycznych. Idealna opcja zarówno dla profesjonalistów, 

zawodowców jak i początkujących adeptów nauki języka. Księgarnia od lat prowadzi też sprzedaż 

markowych, najwyższej klasy produktów biurowych i piśmienniczych.    



 

 

Państwo Skłodowscy dbają o czytelnika w każdym wieku: książeczki, książki, kolorowanki, zabawki, 

gry, podręczniki i to również jak przystało na księgarnie językową w różnych wersjach językowych. 

Poza tym dla każdego znajdzie się „coś dobrego”: szachy dla dziadka, notes w skórze i pióro dla 

marzyciela, materiały dla przygotowujących się do konkursów z języka angielskiego, William 

Shakespeare w oryginale, do tego zniżki dla placówek edukacyjnych, audiobooki dla tych, którzy wolą 

słuchać oraz przewodniki, mapy dla tych, którzy są obieżyświatami. Zapewne to nic wielkiego w 

dzisiejszych czasach, ale oprócz firmy Empik (która pojawiła się w Siedlcach dosłownie kilka miesięcy 

temu) żadna księgarnia w Siedlcach nie ma katalogu internetowego, z którego można korzystać 

również w sklepie. 



 

 

Minęły 23 lata, a „Jaś i Małgosia” za każdym razem wita mnie tym samym książkowo-domowym 

zapachem, onieśmiela ilością książek na swojej, co tu kryć, małej powierzchni, uśmiechem właściciela, 

który zapewne znów opowie „coś” o swoim księgarnianym uzależnieniu…  

I wiem, że choć na pewno są większe księgarnie, bardziej przestrzenne, może i lepiej wyposażone, to 

"Jaś i Małgosia" zawszę będzie moją ulubioną - nie tylko przez moje zamiłowanie do literatury, 

języków, podróży... Przede wszystkim ze względu na fakt, że prowadzą i pracują tam ludzie, którzy 

doceniają magię książek, liter. Szanują czytelnika oraz jego potrzeby. Że tworzą magiczne miejsce. 



 

 

 


