
PONIEDZIAŁEK 27 IV 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA NA DZIEŃ DOBRY… 

„Najpiękniejszy ze wszystkich darów”  

Drodzy Czytelnicy! 

Zdarza się często, że jesteśmy zabiegani i zmęczeni. W tym 

pośpiechu łatwo zapomnieć o tym, co w życiu jest 

NAJWAŻNIEJSZE. Koncentrując się na codziennych 

obowiązkach, nietrudno przeoczyć to, co istotne. Zanim 

zabierzecie się dziś do pracy, przeczytajcie krótkie 

opowiadanie, które pomoże Wam w znalezieniu 

odpowiedzi na pytanie: „Czy potrafię docenić to, co 

otrzymuję każdego dnia?” Być może dzięki temu 

zauważycie dziś rzeczy, których na co dzień nie 

dostrzegacie?…  

 



 
Wszystko  dlatego , że jesteś otoczony nadmierną 

ilością bogactw NAJPIEKNIEJSZYM ze wszystkich 

darów jest KAŻDY rozpoczynający się DZIEŃ. 



WTOREK 28 IV 

BIBLIOTEKA ZDALNA  

 

 

Co robić w czas kwarantanny? Uczyć się? No tak. Grać na 

komputerze? Ile można?! 

To co robić? 

CZYTAĆ! 
Biblioteka szkolna poleca książki i artykuły. 

Najszczęśliwsi są posiadacze czytników e-book. Otwiera się 

dla nich morze możliwości. Warto jednak zadbać o czytanie 

legalne, co nie jest takie trudne. Można czytać legalnie i za 

darmo, ewentualnie bardzo tanio. Polecamy artykuł na stronie 

Legalnej Kultury. 

https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki  

Tylko w tym jednym artykule znajdziemy mnóstwo źródeł e-

booków i audiobooków wartych zauważenia. 

https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki


 

A co konkretnie polecamy? 

 Warta zainteresowania jest strona Narodowego Centrum 

Kultury. 

Projekt 11/11 = Niepodległość to antologia komiksu 

przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury 

i Stowarzyszenie Twórców „Contur“ specjalnie na obchody 

Narodowego Święta Niepodległości. 

Antologia ma zainteresować młodych Polaków historią ich 

państwa i narodu.  

Bardzo istotnym elementem projektu jest specjalna strona 

internetowa: www.niepodleglosc.nck.pl, na której można 

przeczytać wszystkie 11 historii, a także pobrać je 

i wydrukować. 

www.niepodleglosc.nck.pl 

Polecamy  komiks o powstaniu styczniowym (hej, siódme 

klasy!) „Doczekać świtu” 

https://nck.pl/…/11-11-niepodleg…/aktualnosci/doczekac-

switu  

Doczekać świtu 

Powstanie styczniowe w 1863 r. to kolejny zryw narodowy Polaków w XIX w. 

Przygotowania trwały od siedmiu lat. Decyzja o przyspieszeniu wybuchu 

powstania zostaje podjęta w połowie stycznia 1863 roku, po tym, gdy rosyjskie 

władze zaborcze rozpoczynają pobór do wojska. Branka ma rozbić struktury 

powstańcze - do wojska są wcielani Polacy podejrzani o popieranie organizacji 

niepodległościowych. 

http://www.niepodleglosc.nck.pl/
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/11-11-niepodleglosc/aktualnosci/doczekac-switu
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/11-11-niepodleglosc/aktualnosci/doczekac-switu


 

Mroźna zima nie sprzyja prowadzeniu walk z lepiej uzbrojonymi 

i wyposażonymi wojskami rosyjskimi. Brak możliwości prowadzenia otwartej 

walki sprawia, że powstanie przeradza się w wojnę partyzancką. Większość 

polskich oddziałów ukrywa się w lasach przeprowadzając niespodziewane ataki 

na oddziały rosyjskie. Wielu odważnych dowódców jak Traugutt, Langiewicz 

i inni dzielnie daje odpór Moskalom, a legenda o ich czynach niesie się 

w Polskę szerokim echem, mobilizując żołnierzy do walki. 

scenariusz: Maciej Jasiński 

rysunki: Andrzej Janicki i Jacek Michalski 

 

Albo bardzo pouczający komiks w oryginalnej formie 

rysunkowej o ucieczce jeńców z niemieckiego obozu 

koncentracyjnego  pt. „Ucieczka z Auschwitz”  



https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/11-11-

niepodleglosc/aktualnosci/ucieczka-z-auschwitz 

 

Ucieczka z Auschwitz 

1 września 1939 r. wybucha druga wojna światowa. Zaraz na jej początku, 

niedaleko miejscowości Oświęcim, Niemcy budują obóz koncentracyjny 

Auschwitz - fabrykę śmierci, w której zabijają ponad milion ludzi. Mimo 

terroru, w obozie działa Ruch Oporu organizujący ucieczki więźniów. 

Większość z nich jest dobrze zaplanowana i najczęściej ma wsparcie z zewnątrz. 

 

 

Uciekający, zaopatrzeni w truciznę na wypadek złapania, wynoszą z obozu 

informacje dotyczące dokonywanych tam zbrodni. Duży wpływ na organizację 

Ruchu Oporu mają schwytani wojskowi, którzy uczą w obozie zasad 

https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/11-11-niepodleglosc/aktualnosci/ucieczka-z-auschwitz
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/11-11-niepodleglosc/aktualnosci/ucieczka-z-auschwitz


konspiracji. Jednym z nich jest rotmistrz Witold Pilecki. 14 grudnia 1942 r. 

do obozu Auschwitz trafia dziadek autora komiksu - Czesław Gałek, numer 

obozowy: 83761. 

scenariusz: Michał Gałek 

rysunki: Arkadiusz Klimek 

 

Poleć dalej z Czytaj PL – edycja specjalna na czas kwarantanny 

 

 

 
 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

W edycji specjalnej Czytaj PL można znaleźć aż 6 książek, które nadają się do 

czytania i słuchania dla dzieci i młodzieży. Z klasycznych dzieł organizatorzy 

akcji polecaja „Przygody Tomka Sawyera”, ponadczasową powieść przygodową 

oraz „Piętnastoletniego Kapitana” Juliusza Verne’a. Chcąc pokazać nastoletnim 

czytelnikom interesujące polskie cykle książkowe pomysłodawcy akcji  w tej 

edycji prezentują pierwsze tomy dwóch serii – „Supercepcji” i „Strażników 

Starego Lasu”. Najmłodszym czytelnikom proponują audiobooka „Jaś i 

Janeczka” oraz ebooka „Amelia i Kuba”, bestsellerowego polskiego pisarza 

książek dla dzieci Rafała Kosika. 



Katarzyna Gacek, Supercepcja (Znak Emotikon) 

Annie M.G. Schmidt, 

 Jaś i Janeczka. Tom 1 (Dwie Siostry) 

Rafał Kosik, Amelia i Kuba. Godzina duchów (Powergraph) 

Grzegorz Gajek, Strażnicy starego lasu (Jaguar) 

Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera (we współpracy z Wolnymi Lekturami) 

Juliusz Verne, Piętnastoletni kapitan (Aleksandria) 

 

 

 

 

„Jasia i Janeczki” Annie M.G. Schmidt oraz „Piętnastoletniego kapitana” 

Juliusza Verne. Te dwa tytuły są dostępne wyłącznie w formie audiobooka.  

Hasłem edycji specjalnej Czytaj PL jest #polećdalej. Nawiązuje ono nie tylko do 

identyfikacji wizualnej, ale również dosłownego dzielenia się przeczytanymi 

książkami.  

https://woblink.com/ebook/supercepcja-poczatek-wyd-2020-gacek-katarzyna-184910u
https://woblink.com/audiobook/jas-i-janeczka-1-mp3-annie-m-g-schmidt-184907
https://woblink.com/ebook/straznicy-starego-lasu-1-biala-wieza-grzegorz-gajek-183538u


Kraków Miasto Literatury UNESCO czyta bajki 

 

 Kraków Miasto Literatury UNESCO proponuje serię internetowych spotkań 

„Czytanie na drugie śniadanie”. Znajdziecie w niej bajki, ilustracje, komiksy i 

inne literackie harce z pisarzami, komiksiarzami i artystami znanymi z 

książkowych stronic. Bohaterem pierwszego spotkania był Michał Rusinek – 

pisarz, poeta i tłumacz; kiedyś sekretarz Wisławy Szymborskiej, dziś prezes 

fundacji Jej imienia. 

https://www.youtube.com/watch?v=O8wkgUdYOKc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8wkgUdYOKc
https://www.youtube.com/watch?v=O8wkgUdYOKc


MACIEJ WOJTYSZKO- „Bomba i inni” 

https://www.youtube.com/watch?v=MxHZJXmWfrk 

 

 „Czytanie na drugie śniadanie” od poniedziałku do piątku o godz. 9.30 na 

Facebooku Krakowa Miasta Literatury UNESCO! Materiały publikowane w 

tym cyklu dostępne będą także na Facebooku Krakowskiego Biura 

Festiwalowego – operatora programu KMLU – oraz na kanale KBF na 

platformie YouTube. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MxHZJXmWfrk
https://www.youtube.com/watch?v=MxHZJXmWfrk
https://www.facebook.com/KrakowMiastoLiteraturyUNESCO/
https://www.facebook.com/KrakowMiastoLiteraturyUNESCO/
https://www.facebook.com/KrakowskieBiuroFestiwalowe/
https://www.facebook.com/KrakowskieBiuroFestiwalowe/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq_blACKj_-zQbBxcGURJ98IC5y-ZC_hM


ŚRODA 29 IV 

DRODZY  CZYTELNICY, 

Czy znacie Pippi Pończoszankę? 

 

Ponad 60 milionów książek w 76 językach i 60 krajach – oto jak 

piegowata dziewczynka z rudymi warkoczykami podbiła świat. A 

mało brakowało, by historie o Pippi Pończoszance pozostały 

prywatną rozrywką autorki, jej córki i znajomych dzieci. 

Wszystko zaczęło się od chorobowej… „kwarantanny” – najpierw córki Astrid 

Lindgren, a potem jej samej. Mała Karin, nudząc się w łóżku podczas choroby, 

prosiła mamę w kółko o opowiadanie różnych historii. Kiedy mamie zabrakło 

pomysłów, Karin zaproponowała jej, by opowiedziała o Pippi Pończoszance. To 

imię wymyśliła na poczekaniu. Astrid zaczęła opowiadać. A że imię było 

niezwykłe, to i jego właścicielka musiała być nietuzinkowa.  

Drugi przymusowy pobyt w domu – tym razem samej Astrid Lindgren, która 

skręciła nogę – pozwolił jej na spisanie wymyślonych historii. Pisała na 

maszynie, przez kalkę. Jedną kopię ofiarowała Karin na 10 urodziny, a drugą – 

wysłała do wydawnictwa Bonnier. Niestety powieść nie została przyjęta.  

Najwyraźniej redaktorom nie przypadła do gustu historia o dziewczynce, która 

mieszka bez mamy i taty, trzyma konia na werandzie, śpi z nogami na poduszce 

i wszystko robi po swojemu. 



Astrid Lindgren, 1960. Źródło: Wikimedia  



Rok później, po pewnych przeróbkach, Lindgren zgłosiła tekst do konkursu na 

książkę dla dzieci wydawnictwa Rabén&Sjögren. Tym razem poznano się na jej 

talencie – konkurs wygrała i z końcem 1945 roku Pippi Pończoszanka trafiła do 

szwedzkich księgarń.  

Powieść szybko zdobyła całą rzeszę entuzjastów, ale spotkała się też z dużą falą 

krytyki. Nie przeszkodziło to jednak w wydaniu już rok później drugiego tomu: 

Pippi Pończoszanka wchodzi na pokład, a w 1948 roku trzeciego: Pippi na 
Południowym Pacyfiku. 

Tym, którzy książce o Pippi zarzucali zgubny wpływ na charakter dzieci oraz 

grzmieli, że żadne normalne dziecko nie zjada na przyjęciu całego tortu, Astrid 

Lindgren odpowiadała, że nie sądzi, by dzieci automatycznie identyfikowały się 

z Pippi ponieważ „większość dzieci rozumie, że dziewczynka, która podnosi 

konia i zjada cały tort naraz, musi być bardzo wyjątkowa”. 

  

 

Pippi w parku 

 

https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/pippi-w-parku/
https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/pippi-w-parku/
https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/pippi-w-parku/
https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/czy-znasz-pippi-ponczoszanke/


 

Czy znasz Pippi Pończoszankę? 

 

Warto jednak pamiętać, że oprócz tych trzech tomów powstało też kilka książek 

obrazkowych o Pippi. Mowa tu np. o Czy znasz Pippi Pończoszankę? 

Wydawnictwa Zakamarki. Astrid Lindgren wraz z ilustratorką Ingrid Vang 

Nyman stworzyły tę książkę dwa lata po opublikowaniu pierwszego tomu 

Pippi.  

W maju w Zakamarkach ukaże się nieznana jeszcze w Polsce książka 

obrazkowa Pippi w parku, stworzona z okazji obchodów Dnia Dziecka dla 

jednego ze sztokholmskich parków. Pippi rozprawia się w niej z opryszkami, 

którzy grasują w alejkach i nie dają spokoju spacerowiczom. 

Inną ciekawą pozycją dostępną polskim czytelnikom jest Ucieczka Pippi – 

książka, która powstała w oparciu o scenariusz filmu pełnometrażowego z 

niezapomnianą Inger Nilsson w roli głównej.  

W latach 1957-1959 Astrid Lindgren wraz z Ingrid Vang Nyman tworzyły historyjki 

komiksowe o Pippi, które ukazywały się w kolejnych numerach miesięcznika dla dzieci, a w 

latach 1969-1971 zostały wydane w Szwecji w wersji książkowej. Część z nich wydano w 

Polsce w latach 90. w formie dwóch broszur. W 2015 roku Wydawnictwo Zakamarki 

zapoczątkowało cykl trzech książek, które obejmują wszystkie 36 przygód po 12 na tom. Są 

to Pippi się wprowadza i inne komiksy, Pippi zawsze sobie poradzi i inne 

https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/czy-znasz-pippi-ponczoszanke/
https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/czy-znasz-pippi-ponczoszanke/


komiksy oraz przewidziana na maj 2020 premiera Pippi nie chce być duża i inne 

komiksy, podobnie jak książki obrazkowe w tłumaczeniu Anny Węgleńskiej.  

 

Pippi się wprowadza i inne komiksy 

 

 

Pippi nie chce być duża i inne komiksy 

https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/pippi-sie-wprowadza-i-inne-komiksy/
https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/pippi-sie-wprowadza-i-inne-komiksy/
https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/pippi-sie-wprowadza-i-inne-komiksy/
https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/pippi-nie-chce-byc-duza-i-inne-komiksy/
https://www.twojaksiegarnia.pl/ksiazki/pippi-nie-chce-byc-duza-i-inne-komiksy/


 https://www.youtube.com/watch?v=w16HcXfDd_0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uA994xPIrLo 

„Pippi Pończoszanka”- Astrid Lindgren, czyta Edyta Jungowska ( fragment drugi) 

https://www.youtube.com/watch?v=w16HcXfDd_0
https://www.youtube.com/watch?v=w16HcXfDd_0
https://www.youtube.com/watch?v=uA994xPIrLo
https://www.youtube.com/watch?v=uA994xPIrLo


 

https://www.youtube.com/watch?v=DkKniIAZM4c 

„Pippi Pończoszanka”- Astrid Lindgren, czyta Edyta Jungowska ( fragment trzeci) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DkKniIAZM4c
https://www.youtube.com/watch?v=DkKniIAZM4c


 
 

CZWARTEK 30 IV 

 

DRODZY  CZYTELNICY  Z KLAS I - III 

Lektury w domenie publicznej 

 

 

 Wiele Waszych lektur szkolnych możecie legalnie znaleźć 

w internecie. 



Jeśli potrzebujesz książki, a nie masz jej w domowej 

bibliotece, możesz przeczytać ją  online, klikając w podane 

linki. 

Sposób na Elfa – Marcin Pałasz 
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Sposob

%20na%20elfa%20str%203-19.pdf 

 

Baśnie (do wyboru) – Hans Christian Andersen 
http://biblioteka.kijowski.pl/andersen%20christian%20hans/basnie.pdf 

 

Dzieci z Bullerbyn – Astrid Lindgren 

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-

lektury/lindgren-dzieci-z-bullerbyn.pdf 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Sposob%20na%20elfa%20str%203-19.pdf
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Sposob%20na%20elfa%20str%203-19.pdf
http://biblioteka.kijowski.pl/andersen%20christian%20hans/basnie.pdf
http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/lindgren-dzieci-z-bullerbyn.pdf
http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/lindgren-dzieci-z-bullerbyn.pdf


Doktor Dolittle i jego zwierzęta – Hugh Lofting 
https://docplayer.pl/72115588-Doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta.html 

 

Karolcia – Maria Krüger Kruger 
https://docplayer.pl/109227649-Ilustrowala-halina-bielinska-lektura-

dla-klasy-ii-szkoly-podstawowej-by-piotr-bielinski-isbn.html 

 

O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie 

miasta w baśniach i legendach – Barbara Tylicka 
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20k

rakowskich%20psach%20str%203-15.pdf 

https://docplayer.pl/72115588-Doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta.html
https://docplayer.pl/109227649-Ilustrowala-halina-bielinska-lektura-dla-klasy-ii-szkoly-podstawowej-by-piotr-bielinski-isbn.html
https://docplayer.pl/109227649-Ilustrowala-halina-bielinska-lektura-dla-klasy-ii-szkoly-podstawowej-by-piotr-bielinski-isbn.html
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20krakowskich%20psach%20str%203-15.pdf
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20krakowskich%20psach%20str%203-15.pdf


Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim 
http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/tuwim-

wiersze-dla-dzieci.pdf 

 

Oto jest Kasia – Mira Jaworczakowa 

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-

lektury/jaworczakowa-oto-jest-kasia.pdf 

 

O psie, który jeździł koleją – Roman Pisarski 
https://pl-static.z-

dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf 

http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/tuwim-wiersze-dla-dzieci.pdf
http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/tuwim-wiersze-dla-dzieci.pdf
http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/jaworczakowa-oto-jest-kasia.pdf
http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/jaworczakowa-oto-jest-kasia.pdf
https://pl-static.z-dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf
https://pl-static.z-dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf


Brzechwa dzieciom – Jan Brzechwa 
http://wierszykidladzieci.pl/wierszykibrzechwy.php 

 

Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą – 

Agnieszka Frączek 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Rany%

20Julek%20str%201-13.pdf 

 

Dziadek i niedźwiadek – Łukasz Wierzbicki 

https://www.sydneynorthshorepolishsaturdayschool.org/uploads/1/1/9/

5/11954357/wojtek.pdf 

http://wierszykidladzieci.pl/wierszykibrzechwy.php
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Rany%20Julek%20str%201-13.pdf
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Rany%20Julek%20str%201-13.pdf
https://www.sydneynorthshorepolishsaturdayschool.org/uploads/1/1/9/5/11954357/wojtek.pdf
https://www.sydneynorthshorepolishsaturdayschool.org/uploads/1/1/9/5/11954357/wojtek.pdf


Asiunia – Joanna Papuzińska 

http://www.zkpig7.pl/2015_2016/Asiunia_Joanna_Papuzinska.pdf 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI  DLA DZIECI polecane przez Waszych 

rówieśników  (większość z nich jest w księgozbiorze naszej 

biblioteki szkolnej i będziecie je mogli wypożyczyć). 

https://www.youtube.com/watch?v=4wd2mXY9A24 

 

 

                                             Życzę Wam miłej lektury oraz dużo zdrowia! 

 

                                                                         Bibliotekarka pani Krystyna 

http://www.zkpig7.pl/2015_2016/Asiunia_Joanna_Papuzinska.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4wd2mXY9A24
https://www.youtube.com/watch?v=4wd2mXY9A24

