
Nasza biblioteka od początku swojej działalności stara się 
zainteresować KSIĄŻKAMI KAŻDEGO CZYTELNIKA! Od najmłodszego, 
który dopiero zaczyna cieszyć się umiejętnością czytania, do tego 
starszego, który świadomy jest swoich preferencji czytelniczych                         
i ulubionych tematów! Z rokiem 2021 weszliśmy w świat  nowości 
książkowych, którymi chcemy zainteresować naszych Czytelników! 
Jednocześnie informujemy, że wszystkie wymienione w tym spisie 
książki są dostępne w naszej bibliotece! 

Klasy I –III 

Przemysław Barszcz – Zwierzęta w godłach 

 

To książka dla młodszych i starszych. Otrzymaliśmy ją bezpośrednio od 
autora, taty naszych uczniów wraz z autografem i najlepszymi 
życzeniami dla naszej szkoły. Pozycja w niezwykle ciekawy przybliża 
nam zagadnienie: jakie zwierzęta pojawiają się w godłach państw 
świata? Autor wyjaśnia także dlaczego takie a nie inne zwierze pojawiło 
się w godle danego kraju. Książka jest niezwykle interesującą wyprawą 
po świecie i jego przyrodniczych i kulturowych zagadkach. Takiej książki 
jeszcze nie było! 

 

 



Waldemar Cichoń – Cukierku, Ty łobuzie! 

         
Seria zabawnych książeczek o przygodach kota Cukierka, bardzo niezwykłego „dachowca”. 

Ale Waldemar Cichoń nie tylko w swojej twórczości „zajmuje się kotami”. Ostatnio ukazały 
się 3 części książek o przygodach Rika,  psa rasy border collie i jego pani, dziewczynki Zuzi, 
pt. „Jeśli się zgadzasz zaszczekaj dwukrotnie”. 

                                     
 
Marcin Pałasz - Sposób na Elfa 
  

Seria książek pisanych z punktu widzenia pana oraz jego  psa  Elfa.  

           



Znakomita seria książek o Alicji, dla młodego ale i starszego czytelnika. Tematy trapiące nas 
wszystkich przedstawione w wersji dla dzieci i opatrzone wspaniałymi ilustracjami.           

                                                     

 
Jerzy Vetulani/ Maria Mazurek/Marcin Wierzchowski Maria Mazurek, 
Ryszard Tadeusiewicz, Marcin Wierzchowski 
Ewa Woydyłło/Maria Mazurek/Marcin Wierzchowski 

 

Anne-Cath. Vestly : 8+2 i ciężarówka 

      

Siedmiotomowa seria norweskiej pisarki opowiadająca przygody nietypowej rodziny. 
Mama, tata, ósemka dzieci i babcia muszą stawić czoło wielu wydarzeniom.                             
Ale dla zgranej rodzinki nic nie jest niemożliwe! 

Barbara Gawryluk – seria książeczek dla najmłodszych czytelników (duże litery, piękne 

ilustracje) opowiadająca historie psów, które pracują wraz z ludźmi. Poznajemy Czarta, psa - 
ratownika górskiego, Morusa – ratownika morskiego, Falco – strażnika lotniskowego i inne 
pieski, które pomagają ludziom ratować życie innych. 

               



          Maria Isabel Sanchez Vegara, Linzie Hunter                                 
Astrid Lindgren 
 

Książka z serii: “Mali Wielcy” przedstawia dzieciństwo i początki pisarstwa znakomitej 
autorki książek dla dzieci. Książeczka jest adresowana do najmłodszych czytelników, dużą 
jej część stanowią piękne ilustracje. 

 
Z działu biografii będzie także następna propozycja. Tym razem losy Jorge Bergoglio, 
późniejszego papieża Franciszka. Ciekawa historia: piękna i wartościowa, urocze 
ilustracje, warto zachęcić dzieci do czytania! 

 

                      Francesca Mascheroni- Franciszek. Radosny papież 
 

I jeszcze jedna pozycja opowiadająca losy autentycznej postaci. Dzieci mogą nie znać 
osoby nieustraszonego podróżnika jakim był Tony Halik. Warto jednak poznać jego 
przygody, które  przedstawił specjalnie dla dzieci Mirosław Wlekły. 

                                 
Mirosław Wlekły, Magdalena Kozieł-Nowak -  Przygoda dzika Toniego Halika 
 



Małgorzata Strękowska- Zaręba – autorka wielu książek dla dzieci. Na szczególne 
polecenie zasługują te, napisane w ramach serii: Polscy Superbohaterowie: Marszałek 
Józef Piłsudski, Rotmistrz Witold Pilecki, Jan III Sobieski. Książki napisane są w przystępny 
dla dzieci sposób, pomimo iż traktują niejednokrotnie o trudnych dla naszej historii 
faktach. 

            

W ramach tej samej serii polecamy również książkę autorstwa Magdaleny Koziarek  pt. 
Mieszko I. Tajemnicze drewienko 

 

Następna ciekawa seria książek dla dzieci to „Moi Bohaterowie” 

 

 

 



 

Renata Piątkowska to autorka wielu ciekawych, zabawnych historii dla dzieci. 
Polecamy w tym miejscu trzy: „Mruk. Opowiadania o kotkach, kotach i kociskach” ( mieliśmy 
okazję posłuchać fragmentów tej książki podczas odbywającego się w naszej szkole 
spotkania autorskiego z panią Renatą), „Najwierniejsi przyjaciele. Niezwykłe psie historie”  
oraz piękne opowiadania o miłości mam do swoich dzieci. 

                     
 

     Tomasz Robaczewski, Hubert Ronek - Wojenna odyseja Antka Srebrnego  
   
 

                
                   Dla zwolenników komiksów, historii i przygód! 

 
                              Andrzej Perepeczko- Jędruś, chłopak ze Lwowa 

 
 
„Jak sobie z niejakim trudem przypominam, urodziłem się dość dawno w jednym z najpiękniejszych, a na 
pewno najweselszych miast przedwojennej Polski, a mianowicie we Lwowie. Między innymi z tego 
powodu moje życie zapowiadało się wesoło i szczęśliwie… Niestety, gdy byłem jeszcze dzieckiem, 
wybuchła wojna… Andrzej Perepeczko     



 
EKOLOGIA DLA DZIECI 

 

          
 

Eun-Ju Kim pokazuje dzieciom jak zgubne może być dla naszej planety tak powszechne 
używanie plastiku. Po zużyciu, jego drobinki znajdują się wszędzie, nawet w naszym 
pożywieniu.  
Podobne zagadnienia podejmuje książka Małgorzaty Ogonowskiej i Artura Rogosia. Jak 
żyć by wytwarzać jak najmniej śmieci, a te które powstają przetwarzać powtórnie. 
Gerda Raidt uważa, że śmieci to obecnie najbardziej uciążliwy problem na wiecie. Jak je 
ograniczać i jak się ich pozbywać w sposób najlepszy dla naszej planety? 

 
Książki poruszają  ważne sprawy, nie tylko dla dzieci. Napisane są  prostym, konkretnym 
językiem, uzupełnione adekwatnymi ilustracjami.  
Lektura dla całej rodziny i pomysł na rozmowę z dziećmi o ekologii. 

 
 

Michał Leśniewski – Ale komputery! Megabajtowe historie cyfrowe 
 

 
 

Skąd się wzięły komputery? Jak powstawały? Jak wyglądały? Na czym polega 
ich działanie? Te i inne pytania stawia sobie autor książki i przedstawia nam 



odpowiedzi.  Znakomita książka dla dzieci zainteresowanych komputerami.  
Tej wiedzy o komputerach nie dostarczą Wam komputery!                                    
Ale książki o komputerach już tak! 
Peggy  Parish – Wszystkie przygody Amelii Bedelii 

          
Seria przygód niezwykłej gosposi, która z wielkim wdziękiem demoluje domy swoich 
pracodawców. Amelia od ponad pięćdziesięciu lat rozśmiesza czytelników na całym 
świecie. Wspaniale nadaje się dla dzieci, które mają problemy z czytaniem. „Nienawidzę 
czytać, ale Pani książki sprawiają, że zmieniam zdanie – fragment listu czytelnika to 
najlepsza recenzja! 
 
 
W podobnym, komediowym tonie pisane są książki Agnieszki Stelmaszyk          
w serii Mazurscy w podróży.  
 

            
 
Mazurscy to zabawna rodzinka wędrująca po świecie, zwiedzająca ciekawe miejsca i 
jednocześnie przeżywająca niesamowite przygody. Wszystko dopełnione zabawnymi 
ilustacjami  oraz unikalnymi zdjęciami z prywatnego archiwum autorki. Obserwując 
dzieci, które korzystają z biblioteki wiemy, że książki z tej serii, cieszą się dużą 
popularnością! 
 
 
 



Thomas Brunstrøm -  Tata Oli już nie chce być dorosły 
 
 

 

 

 
 
Ta książeczka będąca jedną z części dokonań taty Oli i Edka, zachwyciła mnie swoim 
spojrzeniem na życie dzieci i dorosłych. Myślę, że spodoba się dzieciom, ale jeszcze 
bardziej dorosłym! Wszak dorosły często chętnie zamieniłby się ze swoim dzieckiem! 
 
Muuro Leaf – Czytanie jest super ; Dobre maniery są super 
 

     
 
Bardzo proste książeczki z „ogromem” ilustracji dla początkujących czytelników. 
 
 Dla zachęty przytoczmy w tym miejscu słowa Andiego i Gil, dzieci autora, którzy tak 
napisali o swoim ojcu: „Jedną z najważniejszych lekcji, jakie dał nam nasz ojciec, jest ta o 
znaczeniu czytania. Radość z przewracania kartek i wyskakujących słów, proszących się o 
to, by je wypowiedzieć i przyswoić, jest doświadczeniem głębokim  i na stałe obecnym w 
naszej pamięci. To było jego przesłanie skierowane do każdego dziecka”. 


