
 

Tydzień Bibliotek wciąż trwa! 

 
 

 
 

 

 

Trwa Tydzień Bibliotek 2020 pod hasłem "Zasmakuj w bibliotece!". 
Jeśli jesteś wciąż głodny(a) wiedzy i emocji związanych z książką        

i biblioteką, koniecznie zajrzyj na stronę, gdzie czekają na Ciebie m. 

in. zadania w postaci quizów, zagadek czytelniczych i escape 

roomów.  

Życzymy pysznej zabawy! 

 

https://padlet.com/ewapecka/j5ac2bn5joiz0y78 
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MAJOWE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ 

 

 

Maj miesiącem książki 

"Maj to ptaków i kwiatów opiekun, 
Maj majowe ma obowiązki, 

I chociaż przywykł do nich od wieków, 

Dziś prócz kwiatów przynosi nam książki". 

 

 

Drogie Moliki Książkowe! 

 
Polecamy Waszej uwadze wybrane linki, które zaprowadzą Was na 

ciekawe strony z bajkami, zadaniami edukacyjnymi, a przede 

wszystkim zapewnią Wam moc zabawy! 
 

Czy wiecie, jak powstaje książka? Jeśli nie, obejrzyjcie film 

przygotowany przez dzieci podczas warsztatów animacji poklatkowej 
w Księgarni Dwie Siostry. Poniżej znajduje się link prowadzący do 

filmu „Jak powstaje książka?”:  



 

https://www.facebook.com/DwieSiostry/videos/397472657806995/* 
 

Obejrzyjcie i przeczytajcie prace, które powstały w ramach 

ogólnopolskiego kreatywnego projektu „TerazCzytamy.pl” 
http://terazczytamy.pl/,koordynowanego przez pisarkę Joannę 

Olejarczyk, którą możecie poznać, odwiedzając jej autorską stronę 

internetową http://asiaolejarczyk.pl/. 
 
 

Stronę projektu na  FB 

https://www.facebook.com/terazczytamy/polubił m.in. Grzegorz 
Kasdepke – najchętniej czytany polski autor książek dla dzieci(np. 

„Kacperiada”, „Detektyw Pozytywka”, „Kuba i Buba, czyli awantura 

do kwadratu”), Kawaler Orderu Uśmiechu, Ambasador Polszczyzny 
Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej.  

 

Zajrzyjcie na profil społecznościowy prowadzony przez autora 
bestsellerów–G. Kasdepke https://www.facebook.com/gkasdepke/. 

 

Gabriela Rzepecka-Weiss, autorka książki „Gdy Pola się zgubi”, 
napisała „10 zasad wirusoobrony”, czyli co robić i jak postępować, 

żeby zachowywać się odpowiedzialnie i nie dać się paskudnym 

wirusom! 
 

Możecie pobrać bezpłatnie ze strony wydawnictwa Dwukropek plakat 

z 10 zasadami wirusoobrony i go udostępniać, aby dzielić się wiedzą  
i pomagać innym zapamiętywać zasady. 

https://dwukropek.com.pl/wpcontent/uploads/2020/04/plakat_korona

wirus.pdf 
 

Pod tym linkiem znajdziecie ciekawe materiały do pobrania, które 

sprawią Wam dużo radości https://czytamsobie.pl/dopobrania.php. 
 

Wydawnictwo Wilga na swoim profilu społecznościowym 

https://www.facebook.com/ 
 

przygotowało dla Was pomysły z ćwiczeniami do pobrania 
 i korzystania z nich w domu; podhashtagiem #zabawazWilgą. 

https://www.facebook.com/DwieSiostry/videos/397472657806995/*
https://www.facebook.com/gkasdepke/
https://dwukropek.com.pl/wpcontent/uploads/2020/04/plakat_koronawirus.pdf
https://dwukropek.com.pl/wpcontent/uploads/2020/04/plakat_koronawirus.pdf
https://czytamsobie.pl/dopobrania.php
https://www.facebook.com/


 

Możecie przeczytać ciekawe bajki, posłuchać audiobooków i świetnie 
się bawić stronie https://www.facebook.com/scenariuszenadobryczas/. 

 

Pod tym linkiem przeczytacie wiele ciekawych bajek pomagajek: 
https://www.wbp.poznan.pl/strefa-bibliotekarza/materialy-do-

pobrania/bajki-biblioterapeutyczne/ 

 
Tutaj  https://www.bibpedskawina.pl/index.php/centrum-literatury-

terapeutycznej znajdziecie bajki terapeutyczne napisane przez 

biblioterapeutkę dr Lidię Ippoldt z Biblioteki Pedagogicznej               
w Skawinie: 

 O krainie Pollandi, która nie dała się koronostworkowirusowi, 

 O tym jak Kornelka z krainy Pollandi pokochała książki,  
 O tym,jak Marcelek z krainy Pollandi obronił dom przed    

koronostworkami,  

 O Maksie i jego cioci Kwarantannie z krainy Pollandi, 
 O Wielkiej Orkiestrze Antykoronowirusowej Pomocy z krainy 

Pollandi,  
O Maksie i jego cioci Kwarantannie z Krainy Pollandi. 

 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia przygotowało inspiracje, jak spędzić 
wspólny rodzinny czas!  

 

 
Namówcie bliskich do zabawy! Skorzystajcie z darmowych 

scenariuszy zajęć. Możecie je przerabiać na zabawę dla mniejszej 

liczby osób, inspirować się nimi i wykorzystywać, jak tylko się Wam 
podoba. Pomogą Wam one urozmaicić czas spędzony w domu.  

 

 
https://nk.com.pl/pobierz-za-darmo-scenariusze-zajec-od-naszej-

ksiegarni/1068/wydarzenie.html?fbclid=iwar0c8my2byrfokqwxwi0b8

aclxr88vlh3glanatbd4ml1yjs04g0lf5gnk4 
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Kolejny, ciekawy audiobook - „Czy wojna jest dla 

dziewczyn” Paweł Beręsewicz 

Po raz kolejny Muzeum Powstania Warszawskiego udostępnia 
słuchaczom książkę wydaną we spółpracy z Wydawnictwem 

Literatura - lekturę dla uczniów klas I-III. 

Tym razem jest to książka autorstwa Pawła Beręsewicza "Czy wojna 

jest dla dziewczyn", czyta: Joanna Pach-Żbikowska: 

https://www.youtube.com/watch?v=-5wyRp5LAQA 

 
 

Znakomita poetka, p. Małgorzata Strzałkowska wyjaśnia dzieciom       

-  i nie tylko im - dlaczego w czasie epidemii wirusa należy wszystko 
myć. I jak działa mydło. Takiej doskonałej, rymowanej instrukcji nie 

znajdziecie w aptece! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5wyRp5LAQA


#MądrzeRAZEMwDOMU 

 

 
 
 

 

…czyli Mydło w dłoń i wirus goń! 

Wirus to nie jest ani zwierzątko, 
ani żyjątko, ani stworzonko. 

Z łaciny słowo virus pochodzi – 

to jad, trucizna, coś, co nam szkodzi. 
Choć samodzielnie nie może pożyć, 

dąży do tego, aby się mnożyć. 

I to dążenie jest bez wątpienia 
jedynym celem jego istnienia. 

Sam tego jednak zrobić nie może, 

bo musi znaleźć dobre podłoże. 
Z uporem szuka więc gospodarza, 

by w jego ciele móc się namnażać. 

Przytulne wnętrze ludzkiego ciała 
to jest dla niego frajda niemała. 

Przez nos, przez usta albo przez oczy 

do organizmu stara się wskoczyć, 
po czym nurkuje w nim niczym nurek 

i odpowiednich szuka komórek. 

Wilgoć, właściwy poziom ciepłoty – 
i wirus bierze się do roboty. 

A gdy komórka swą rolę spełni, 

wirus cząstkami już ją wypełni, 
cząstki ją niszczą w zawziętym szale 



i cała armia wędruje dalej. 

Gdy taki wirus w ciało się wczepi, 
niestety prędko się nie odczepi. 

Choć nasz organizm do walki staje, 

nie zawsze wygrać mu się udaje… 
Już nad szczepionką myślą lekarze. 

Kiedy ją stworzą? To się okaże. 

 
Ale my też coś zrobić możemy. 

Co? W pierwszym rzędzie wszystko myjemy – 

ręce, owoce, przedmioty, ciała. 
Czemu? A wiecie, jak mydło działa? 

Wirus na zewnątrz ma cienką błonkę, 

czyli otoczkę, płaszczyk, osłonkę, 
a na niej różne trąbki i rurki, 

ułatwiające wejście w komórki. 

Mydło się składa z długich cząsteczek, 
mających postać wielu szpileczek. 

Gdy szpilka w płaszczyk wirusa wnika, 
wirus rozpada się, po czym znika. 

Dlatego myjmy dokładnie ręce, 

ciało, owoce… i dużo więcej! 

 

 

Koniecznie zajrzyjcie na blog Iwony Czesiul-Budkowskiej 
Biblioteczka-apteczka poświęcony biblioterapii i książkom, które 

wspierają rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, oswajają zjawiska 

wywołujące lęk i podpowiadają sposoby radzenia sobie  w sytuacjach 
emocjonalnie trudnych. 

 

 

 

 



 
 

Drodzy Rodzice! 

Głośne czytanie dzieciom to najpiękniejszy czas, jaki możemy 

zaoferować najmłodszym. 

Dzieciństwo to wyjątkowy okres, w którym nie może zabraknąć 
książek. Wiedza i doświadczenia zgromadzone na tym etapie 

zaowocują w dorosłym życiu. Czytając dziecku, wyrażamy swą 

miłość i zainteresowanie, jest to czas relaksu i niezapomnianych, 
wspólnych wrażeń. Czytanie dzieciom jest przyjemną, zdrową 

ucieczką od nudy. 

Jakie korzyści płyną z głośnego czytania naszym pociechom? 

- buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem 

- zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka 

- wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie 

własnej wartości 

- uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu 

- przygotowuje i zachęca do samodzielnego czytania 

- rozwija wyobraźnię 



- uczy myślenia 

- poprawia koncentrację i ćwiczy pamięć 

- wnosi wiedzę ogólną i ułatwia naukę 

- uczy odróżniania dobra od zła i rozwija wrażliwość moralną 

- rozwijająca poczucie humoru 

- chroni przed uzależnieniem od mediów 

- pomaga w rozwiązywaniu problemów 

- chroni przed negatywnym wpływem otoczenia 

Wisława Szymborska powiedziała kiedyś, że "czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła".                                      

O przyjemności, jaką daje lektura, wiedzą wszyscy, którzy 

przynajmniej raz na jakiś czas po nią sięgają, więc czytajmy dzieciom 
jak najczęściej:) 
 

 
 

 

PORADY DLA RODZICÓW 

 

Dobre wzorce wyniesione z domu są podstawą.  

Malec uczy się, obserwując i naśladując dorosłych, bo już dla 

kilkulatka rodzice są niekwestionowanymi autorytetami i wzorami do 
naśladowania!  

Naukę dobrych manier warto rozpocząć jak najwcześniej.  

http://www.niego.jur.pl/zdjecia/artykuly/maniery.jpg


Stopniowo, konsekwentnie, z upływem czasu należy poszerzać zakres 

zdobywanych przez dziecko umiejętności. Poznanie zasad savoir-
vivre’u to długotrwały proces, rozpisany na wiele lat, nie da się go 

przyswoić, np. w przeddzień rodzinnej uroczystości. Dlatego ważnym 

krokiem jest, ustalenie pewnego zakresu norm, które powinny być 
przestrzegane codziennie.  

Ważne: Bądź przykładem,  

Najpierw pokaż i naucz, a następnie wymagaj,  
Bądź konsekwentny,  

Ucz szacunku dla innych i ich własności,  

Szanuj prywatność dziecka,  
Jeśli malec potrafi zrobić coś samodzielnie, nie wyręczaj go.  

Bardzo istotna jest rola rodziców, dziadków, nauczycieli oraz ich 

świadomość, aby nie tylko przekazywać wiedzę merytoryczną, ale też 
rozwijać kompetencje społeczne, do których z pewnością zaliczają się 

dobre maniery. Ważne jest, aby dziecko nie tylko umiało się 

zachować, gdy idzie z rodzicami na ważną uroczystość, ale i na co 
dzień. By odnosiło się do innych uprzejmie, z życzliwością i 

szacunkiem, a swą swobodą nie krępowało otoczenia. 
 

Kulturalne praktyki w domu! 

Wystarczy wdrożyć i ćwiczyć kilka podstawowych zasad, aby dzieci 
były postrzegane jako uprzejme, grzeczne i miłe:  

Magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam są najważniejszą 

zasadą dobrego wychowania. Przypominaj, poprawiaj i sygnalizuj 
dziecku, kiedy magiczne słowa powinny być  używane.  

Powitanie i pożegnanie: ważne jest, aby dziecko nie rozpoczynało np. 

rozmowy telefonicznej z babcią bez „dzień dobry” i nie kończyło jej 
bez „do widzenia”. 

Uświadamiaj dziecku, że bycie uprzejmym to obowiązek, ćwiczyć 

można dosłownie wszędzie – w domu, w szkole lub przedszkolu, w 
sklepie i w parku. Ważne, by dziecko nie tylko pozdrawiało 

napotykanych ludzi, ale i odpowiadało na pozdrowienia innych.  

Kulturalna rozmowa: nawet maluch wie, że przerywanie, gdy mówi, 
jest bardzo nieprzyjemne. By wpoić zasadę grzecznej rozmowy 

dziecku, warto dać mu zawsze szansę na dokończenie zdania i 

opowieści. Ważne jest, by dorośli rozmawiający w towarzystwie 
dzieci również przestrzegali tej zasady. 

Zachowanie przy stole: tu, co prawda istnieje mnóstwo 



charakterystycznych zasad i reguł, które należy wprowadzać 

stopniowo wraz z wiekiem. Najlepszym i najprostszym sposobem na 
nauczenie dziecka dobrych manier w tej dziedzinie jest jedzenie 

wspólnych posiłków, przyzwyczajenie malca w miarę możliwości, że 

pory są stałe, w tym czasie nie ma zabawy, oglądania bajek i grania. 
Nóż i widelec w towarzystwie łyżki powinny pojawić się jak 

najwcześniej: dziecięce sztućce to pierwszy etap w nauce savoir-

vivre’u.  
Kultura w autobusie/tramwaju: prawda jest taka, że małe dzieci muszą 

siedzieć, jednak mali uczniowie już powinni znać zasadę: ustąp 

miejsca starszym, przyszłym mamo albo po prostu mniejszym 
dzieciom, które podróżują z rodzicami. Negatywne opinie: traktuj 

innych tak, jak sam chcesz być traktowany – to dobra zasada, o której 

należy pamiętać podczas kształcenia.  Wulgaryzmy: ładne słownictwo 
trzeba z dziećmi wypracować. Przekleństwa i wulgaryzmy bardzo 

często przychodzą z maluchami prosto z podwórka lub nawet szkoły: 

nie można ich akceptować. Dzieci, powinny wiedzieć, że używanie 
wulgaryzmów to powód do wstydu. Wytłumacz, że są ładne słowa, 

którymi można wyrazić emocje. Nauka dobrych manier nie jest 
żmudną pracą, do której trzeba się specjalnie przygotowywać. Ważne 

jest, aby była naturalna, prosto z rodzinnej rutyny. Nawet drobne 

gesty, takie jak posprzątanie ze stołu, przytrzymanie drzwi babci lub 
podziękowanie za pyszne ciasto dobrze świadczą o dziecięcych 

manierach. W kontaktach międzyludzkich najważniejsze jest pierwsze 

wrażenie. Ponadto dobre wychowanie i poprawna etykieta sprawi, że 
dziecko będzie lepiej postrzegane przez innych, łatwiej będzie mu 

nawiązywać znajomości i przyjaźnie, nauczyciele czy pracodawcy 

będą mieli o nim dobre zdanie.  
To właśnie od zaangażowania rodziców zależy, czy mały człowiek w 

przyszłości będzie umiał zachować się w towarzystwie elegancko i we 

właściwy sposób. Kilkulatek mówiący „dzień dobry”, „do widzenia”, 
„proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, ustępujący starszym osobom 

miejsca w autobusie – to duma mamy i taty. Utrzymanie maluchów w 

ryzach bon tonu bywa trudne, rodzice często zastanawiają się, kiedy i 
jak zacząć uczyć dobrych manier.  

Wprowadź je w codzienne życie już od dziś. 

Powodzenia! 

 



 

 

 

OCZY A PRACA PRZY KOMPUTERZE 

 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie 

OCZY A PRACA PRZY KOMPUTERZE 

(porady tyflopedagoga – nie tylko dla rodzica) 

Z uwagi na wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach oraz 

wprowadzenia nauki zdalnej nasze dzieciaki dłużej niż zwykle muszą spędzać 

czas przed komputerem. 

Na co dzień zwykle koncentrujemy wzrok raz na przedmiotach bliskich, a raz na 

oddalonych. Przed monitorem oczy dziecka pozostają przez dłuższy czas 

skupione na jednym obiekcie. Prowadzi to do osłabienia zdolności 

akomodacyjnych i osłabienia mięśni oka. Wiemy wszyscy doskonale, że 

niekorzystny wpływ na wzrok ma zbyt długie promieniowanie ekranu 

komputerowego.       

Jak przygotować stanowisko pracy ucznia? 

- Monitor najlepiej ustawiać bokiem do okna, żeby zwiększyć dopływ światła 

naturalnego, nie zaleca się stawiania monitora na tle lub naprzeciwko okna, 

http://ppp2.rzeszow.pl/koronawirus/191-oczy-a-praca-przy-komputerze


- Odległość oczu od ekranu nie powinna być mniejsza niż 40 cm, 

- Należy regularnie przecierać ekran monitora (tak, aby kurz nie podrażniał 

dodatkowo oczu) 

Jak ćwiczyć oczy by sprawnie pracowały? 

- Dobrym ćwiczeniem jest naprzemienne patrzenie na coś bliskiego i dalekiego: 

weź długopis, umieść go na wysokości wzroku, po czym oddalaj i przybliżaj. 

- Przenoś spojrzenie kolejno w dół, górę, lewo i prawo. Nie ruszaj przy tym 

głową! Poruszają się tylko twoje oczy. 

- Bez poruszania głową zataczaj wzrokiem znak nieskończoności (leniwa 

ósemka 8) 

Jak zrelaksować zmęczone oczy po pracy przy komputerze? 

- Co 20 minut warto robić kilkudziesięciosekundowe przerwy, czyli popatrz na 

coś innego niż monitor, najlepiej przez okno w dal lub na zielone drzewa lub 

trawnik 

- Gdy poczujesz szczypanie oczu można intensywnie mrugać powiekami, 

nawilżając oko lub zakropić oczy specjalnymi kroplami z apteki, warto też 

często wietrzyć pokój 

- Jak możesz to wyjdź na krótki spacer, możesz też wyjść na taras lub balkon                  

i popatrzeć w dal. 

- W trakcie pracy przy komputerze napinają się także mięśnie gałki ocznej, od 

czasu do czasu postaraj się je rozluźnić. Możesz wypróbować poniższe 

ćwiczenie: zasłoń oczy szczelnie dłońmi, potem popatrz w ciemność tak długo, 

aż przestaniesz widzieć świetlne plamy. 

Do nauki najlepsze jest światło jasne, najlepiej dzienne lub żarówka emitująca 

chłodne, białe światło. Dzięki temu miejsce pracy i nauki powinno być 

wystarczająco mocno oświetlone. 

W każdym pokoju dziecięcym, niezbędna jest lampka nocna lub stołowa 

ponieważ emitowane przez nią ciepłe, niezbyt nasycone światło pozwala 

dziecku wyciszyć się przed snem. Można ją też wykorzystywać podczas 

czytania bajek na dobranoc. 

Opracowanie: Katarzyna Orkisz (tyflopedagog, pedagog, terapeuta SI oraz 

EEG Biofeedback)     

   



 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie pomaga 
wyszukać materiały potrzebne do realizacji tematów związanych ze 

zdalnym nauczaniem i pisaniem prac, ponadto ponownie uruchamia 

zdalne nieodpłatne wypożyczenia materiałów bibliotecznych (książki, 

filmy) na wskazany adres. 

Załączamy link do instruktażowego filmu. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qT_lExJsUII&feature=youtu.be  

 

Zdalne wypożyczenia 

materiałów bibliotecznych z 

dostawą do domu - YouTube 

www.youtube.com 

W 2018 roku podkarpackie 

biblioteki pedagogiczne udostępniły 

unikalną w skali kraju usługę 

polegającą na dostarczaniu pod 

wskazany adres zamówionych 

materiał... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qT_lExJsUII&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qT_lExJsUII&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qT_lExJsUII&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qT_lExJsUII&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/


Powtórka z lektury 

 

 

Chcesz w inny niż zwykle sposób sprawdzić co pamiętasz                    

z przeczytanej lektury? Zajrzyj zatem do zebranych dla Ciebie 

propozycji i wybierz swoją ulubioną metodę. 

 

Lektury szkolne 

Wirtualne opracowania, quizy, gry, zabawy, ciekawostki  

 

Zajrzyjcie tutaj: 

https://pl.padlet.com/ewapek2/2nkda703i6rd 

 

 

 

 



QUIZ Z MIKOŁAJKIEM dla kl. V 

  

,,Nowe przygody Mikołajka” 

 

Sprawdźcie, czy znacie przygody bohaterów książki. 

  

 

 

5 bajek z dna Bałtyku   

 

http://sp1gostynin.edu.pl/bib/2000-quiz-z-mikolajkiem-dla-kl-v.html
http://sp1gostynin.edu.pl/images/stories/gosia/GOSIA2019/BIBLIOTEKA/Mikoajek.JPG


Zapraszamy do przeczytania pięciu z 21 "Bajek z dna Bałtyku" Agaty 

Półtorak. Autorka zabiera dzieci w podróż w głębiny Morza 
Bałtyckiego. Dowiedzą się, jak ono powstało, poznają wielu jego 

mieszkańców i podsłuchają o czym rozmawiają, gdy nikt nie widzi. 

Dowiedzą się też, że wiele zachowań ludzi wpływa na życie morza,     
o czym należy pamiętać, np. gdy wypoczywamy na nadmorskich 

plażach. 

Póltorak Agata: Bajki z dna Bałtyku (5 bajek  

z 21): https://issuu.com/marpress/ 

 

 

 
 

DLA TYCH, KTÓRZY KOCHAJĄ PSY 

 

 

BARBARA GAWRYLUK 

 

 „DŻOK, LEGENDA O PSIEJ WIERNOŚCI” 

 

Dżok był już dorosłym psem, kiedy pan Nikodem zabrał go ze 

schroniska dla zwierząt. Zaprzyjaźnili się, razem dokonali 

niezwykłych rzeczy – od całkiem drobnych (dzięki nim dwaj chłopcy 
polubili czytanie książek!) po wielkie (to oni uratowali kamienicę 

przed pożarem). 

Dziś zna te historie każdy krakowianin – a to za sprawą Dżoka, który 
zapadł w pamięci wszystkich, dzięki swojej niezwykłej psiej 

wierności. Ta historia zdarzyła się naprawdę i wyciska łzy z oczu.   

Bronisław Chromy bezinteresownie stworzył pomnik 
najwierniejszego z wiernych. 

 

 

https://issuu.com/marpress/docs/5_bajek_z_dna_ba_tyku?fbclid=IwAR1bxsBXS0stl1u68xfrhNfWXOpMQHH4-G47eW8Xnm7JxpuAgWjZ5FrXHd0


 

Dlaczego Dżok był taki niezwykły? Jakie miał przygody? 

Przeczytajcie koniecznie tę opowieść. Książka otrzymała wyróżnienie 
jury dziecięcego Polskiej Sekcji IBBY w konkursie na Dziecięcy 

Bestseller Roku 2007. 
 

 
 

 

 

 

AGATA WŁODARCZYK 

„PSYGODA NA CZTERECH ŁAPACH. DIUNA                          

W HIMALAJACH „ 

  

Diuna, czyli wydma, wyprowadza Panią i Pana, swoich dwunożnych 
podopiecznych, na spacery. Uwielbia spać w ich łóżku, które jest „tak 

duże, że nieważne, w jakiej pozycji się położy, zawsze zostaje trochę 

wolnego miejsca”. Jest smakoszem psiastek i psysmaków. 

Pewnego dnia dwunożna weszła do domu i rzuciła od progu „To co, 
jedziemy w Himalaje?” Jak wyglądają Indie z perspektywy czterech 

łap i jednego, za to bardzo czułego nosa? Tego wszystkiego dowiecie 

się dzięki Diunie –
 wyjątkowej, psiej podróżniczce o wilczym rodowodzie. 

Razem z Diuną przeżyjecie chwile grozy i rozmerdanej radości. 

Poznacie owce,  które nie boją się wilków i ludzi, którzy są od nich 



jeszcze dziwniejsi. Psimi oczami spojrzycie na kolorowe hinduskie 

sari, lokalne tradycje i zwyczaje, przeżyjecie niezwykłe spotkania i 
powędrujecie w kierunku źródeł Gangesu. Na koniec przekonacie się, 

że prawdziwa przygoda nigdy się nie kończy! 

 

  

  

GAY SALISBURY, LANEY SALISBURY 

„OKRUTNY SZLAK“ 

W styczniu 1925 r. w Nome na Alasce wybucha epidemia błonicy. 

W miejscowym szpitalu kończą się zapasy starych szczepionek i 

jedynym ratunkiem dla mieszkańców miasteczka jest zdobycie 
nowych. Drogę przez Alaskę jednak o tej porze roku są w stanie 

pokonać jedynie psie zaprzęgi. Rozpoczyna się wyścig z czasem… 

Słynny  Balto, siberian husky, to pies, który wraz z innymi psami w 

1925 roku uratował miasto Nome na Alasce przed epidemią błonicy. 
Sztafeta złożona z 20 zaprzęgów dostarczyła surowicę dla dzieci 

z odległego o 1000 km miasta Nenana. Balto, pies przewodnik 

ostatniej sztafety, na dystansie 85 km, w burzy śnieżnej i przy 
temperaturze -40 stopni C sam doprowadził zaprzęg do celu, kiedy 

prowadzącego psy mężczyznę dotknęła ślepota śnieżna. 

  



 

 

  

 

BARBARA GAWRYLUK 

 

„BALTIC. PIES, KTÓRY PŁYNĄŁ NA KRZE „ 

 

Kto pamięta psa dryfującego na krze w styczniu 2010 roku? Przebył 

tak Wisłą aż do morza ok. 200 km. O zwierzaku głośno było              
w mediach. Pierwszy raz zauważono go w okolicach Grudziądza, ale 

mimo podejmowanych wielokrotnie w różnych miejscach prób nie 

udało się go uwolnić. Uratowali go dopiero marynarze ze statku R/V 
Baltic i przygarnęli. Na podstawie tej historii powstała właśnie 

opowieść, zawarta w tej książce. To kolejna  historia, którą napisało 

życie, które, jak twierdzą niektórzy , ciekawsze jest od fikcji. 
Niesamowicie wzruszająca książka. 

 



 
 

 
 

Prawdziwe wzruszające historie czworonożnych bohaterów można 

przeczytać na portalu Psy.pl. 
 

 
 
 

 Wieczory poetyckie 

i inne pomysły na promocję poezji wśród młodzieży 
 

Pomysły na to, jak zachęcić młodzież do czytania poezji i wesprzeć młodych 

ludzi, którzy mają potrzebę tworzenia wierszy. Jak sprawić, by młodzież 

częściej korzystała z biblioteki? 
 

 

https://biblioteka.pl/artykul/Wieczory-poetyckie/9430
https://biblioteka.pl/artykul/Wieczory-poetyckie/9430


 

 

  

 

Komiksy do biblioteki szkolnej 

Przegląd komiksów, które mogą zainteresować uczniów bibliotek szkolnych  

 
 

 
 

 

Ostatni żubr (Tomasz Samojlik) 

 

https://biblioteka.pl/artykul/Komiksy-do-biblioteki-szkolnej/9418
https://biblioteka.pl/artykul/Komiksy-do-biblioteki-szkolnej/9418
https://biblioteka.pl/artykul/Komiksy-do-biblioteki-szkolnej/9418


Perspektywa wędrówki małego żubrzyka do serca puszczy zdewastowanej przez 

rabunkową gospodarkę zaborców, która przedstawia początki Białowieskiego 

Parku Narodowego, porusza tematy konfliktów pomiędzy światem biznesu a 

potrzebą ochrony przyrody. Tematy, które były aktualne w 1919, kiedy toczy się 

akcja komiksu, są aktualne do dziś. Czwarte wydanie komiksu zostało 

pokolorowane, co znacznie uatrakcyjniło odbiór tej pozycji. Warto też polecić 

inne komiksy autora, takie jak cztery tomiki Ryjówki przeznaczenia. 

 

 

 

 

Hilda i Troll (Luke Pearson) 

 

 

Hilda Folk jest rezolutną i ciekawą świata dziewczynką mieszkającą z mamą na 

skandynawskiej prowincji. Bohaterka spotyka przeróżne mitologiczne, 

magiczne stworzenia (skrzaty, trolle). Przeżywa niesamowite przygody z ich 

udziałem i wychodzi z nich cała i zdrowa, ale często wynosi także nową 

życiową wiedzę. Razem z nią uczą się czytelnicy i czytelniczki. Niedawno na 

platformie Netflix pojawił się również serial animowany oraz ilustrowana 

książka Hilda i Ukryjcy. 

 

 



 

 

Malutki Lisek i Wielki Dzik (Berenika Kołomycka) 

 

Seria komiksów opowiadających o dwójce nietypowych zwierzęcych przyjaciół. 

Każdy tomik w formie retrospekcji pokazuje różne przygody tytułowych 

zwierzątek, które doświadczają przyjaźni, tęsknoty, ale też potrzeby samotności, 

przemijania. Wszystko podane naturalnie, w przystępny sposób, bez 

nadmiernego dydaktyzmu czy moralizatorstwa w pełnych ciepła opowieściach. 

Dotychczas ukazało się pięć tomów komiksu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Uśmiech, Siostry (Raina Telgemeier) 

 

Autorka jest międzynarodowym fenomenem. Jej na poły autobiograficzne 

komiksy cieszą setki tysięcy czytelników. Opowiadają o trudach bycia 

nastolatkiem oraz o tym, jak z humorem i godnością można poradzić sobie z 

krępującymi sytuacjami życiowymi. W Uśmiechu Raina w trakcie zabawy traci 

dwa przednie zęby, przez co jest w centrum zainteresowania rówieśników. Musi 

przejść skomplikowane leczenie i nosić aparat ortodontyczny. Z kolei Siostry 

koncentrują się na relacjach bohaterki z młodszym rodzeństwem, które 

pochłania całą uwagę rodziców i nie zawsze stanowi doborowe towarzystwo 

zabawy. 

 



 

 

Gnat (Jeff Smith) 

 

Autor zainspirowany Moby Dickiem i Władcą pierścieni stworzył trzytomową 

epopeję fantasy. Trzech Gnatów przez finansowe machlojki jednego z nich 

zostało wygnanych z Gnatowa. Trafiają do magicznej krainy zaludnionej przez 

smoki, szczurostwory i inne ciekawe indywidua. Przeżyją tam wiele przygód 

zebranych w trzech tomach komiksu (dostępny jest też czwarty z pobocznymi 

historyjkami). Tytuł łączy epicki rozmach, przygodę, elementy grozy i ogromną 

dawkę humoru. 

 

 

 



 

 

 

Usagi Yojimbo (Stan Sakai) 

 

Komiks przygodowy opowiadający o podróżach antropomorficznego królika 

samuraja po średniowiecznej Japonii. Autor tworzy go już od przeszło 30 lat; 

jego popularność nie słabnie. Jest silnie zakorzeniony w japońskim folklorze i 

klasycznych historiach o samurajach, które często bywały kanwą dla filmów. 

Wydawnictwo Egmont niedawno rozpoczęło wznowienie serii w grubszych 

tomach, które stanowią świetny wstęp do przygód Usagiego. 

 

 



 
 

 

Bradl (Tobiasz Piątkowski i Marek Oleksicki) 

 

Komiksy historyczne mają bez wątpienia spore walory edukacyjne, ale są pełne 

dydaktyzmu, patosu i cierpiętnictwa, a przy tym często są najzwyczajniej nudne. 

Bradl jest ich przeciwieństwem. Opowiada o burzliwych wojennych losach 

zapomnianego asa wywiadu - Kazimierza „Bradla” Leskiego. Jest trzymającym 

w napięciu komiksem akcji, który pomimo lekkiego przerysowania zachowuje 

bogate i faktyczne tło historyczne. Dodatki do komiksu opracowało Muzeum 

Powstania Warszawskiego, które jest współwydawcą komiksu. 

 

 

 

 



 

 

Pewnego Lata (Mariko i Jillian Tamaki) 

 

Komiks kuzynek Tamaki porusza ważne tematy: pierwszych zadurzeń w 

starszym chłopaku, kryzysu w małżeństwie rodziców oraz beznadziejnego życia 

nastolatków w prowincjonalnym miasteczku, gdzie główna bohaterka, Rose, 

spędza wakacje wraz z rodzicami i przyjaciółką Windy. To odrobinę 

nostalgiczna opowieść pokazująca ostatnie, albo jedne z ostatnich momentów, 

gdy bohaterki są jeszcze dziećmi, ale jednocześnie upomina się o nie świat 

dorosłych ludzi, który nie jest już tak beztroski i sympatyczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Od małpy w mundurze do dinozaura z kosmosu – polski komiks dziecięcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioteka.pl/artykul/Od-malpy-w-mundurze-do-dinozaura-z-kosmosu/9420
https://biblioteka.pl/artykul/Od-malpy-w-mundurze-do-dinozaura-z-kosmosu/9420


 

 

 

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest,                                           
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

                                                                                                 Jan Paweł II 

 

 

https://youtu.be/mCUFL05rS5w 

chór dziecięcy - Moje miasto Wadowice 

 

 

 

 

 

 



 

Wydarzenia oraz inicjatywy z okazji 100. rocznicy urodzin 

Jana Pawła II  

 

Rok 2020 został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. 2 kwietnia 

obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci, a 18 maja będziemy obchodzić 
100. rocznicę urodzin papieża. Z tej okazji Instytut Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Archidiecezja 

Krakowska zaplanowały szereg propozycji z których większość 

odbędzie się w trybie online. 

 

• Hymn obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II o wymownym tytule 

„Nie zastąpi Ciebie nikt”. Utwór spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem, 

uzyskując na platformie Youtube ponad 4 miliony wyświetleń.  

Link: https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns 

„Mamy nadzieję, że ten utwór, który został napisany specjalnie z okazji tej 
rocznicy będzie śpiewany przez wszystkich Polaków” - powiedziała Agata Szuta 

- Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w 

Krakowie. 

Zachęcamy do śpiewania oraz nagrywania swoich wykonań utworu. Na stronie 

internetowej Instytutu oraz profilu Facebooku udostępniony został podkład 

muzyczny, słowa oraz nuty. Czekamy na nagrania słuchaczy, które 

udostępnimy! Akcja trwa do końca 2020 roku. 

"Nie zastąpi Ciebie nikt" - śpiewajmy razem! 

 

• #DziękujemyJaniePawle2 - akcja społecznościowa w mediach 

społecznościowych, do której zapraszają znani politycy oraz duchowni. 

Wystarczy wziąć kartkę papieru, napisać na niej hasło: 

#DziękujemyJaniePawle2, zrobić sobie z nią zdjęcie, a następnie udostępnić w 

mediach społecznościowych z hasztagiem #DziękujemyJaniePawle2! Akcja 

trwa do końca roku. 

 

• Kolejna akcja to maska z cytatem Jana Pawła II. Należy zaprojektować 

swoją maskę z cytatem, zrobić sobie w niej zdjęcie, a później przesłać na adres 

https://idmjp2.pl/index.php/pl/2177-wydarzenia-oraz-inicjatywy-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii
https://idmjp2.pl/index.php/pl/2177-wydarzenia-oraz-inicjatywy-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-jana-pawla-ii
https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns
https://idmjp2.pl/index.php/pl/2167-nie-zastapi-ciebie-nikt-spiewajmy-razem


magdalena.siemion@idmjp2.pl Pod koniec roku stworzony album albo plakat 

upamiętniający ten trudny czas. Akcja trwa do końca roku. 

 

• Bieg Dobroczynności Veritatis Splendor - W 2020 roku biegamy wirtualnie. 

Otwieramy ogólnopolskie zapisy do biegu w którym każdy może wziąć udział, 

zdobyć medal i upamiętnić obchody setnej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II. 

Dołącz do wydarzenia, pokonaj swój dystans i wesprzyj naszą walkę z COVID-

19. Informacje na stronie http://biegdobroczynnosci.pl 

 

• Wielka Księga Świadectw – Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami 

ze spotkań z św. Janem Pawłem II. Każde, nawet najmniejsze wspomnienie 

będzie dla nas bardzo ważne! 

 

• Wystawa z okazji rocznicy 100. Urodzin Jana Pawła II prezentowana na 

krakowskich Plantach 

 

• Billboardy – 21 billboardów i 400 plakatów upamiętniających 100. Rocznice 

urodzin Jana Pawła II 

 

• Pokaz laserowy online na budynku Pałacu Arcybiskupów Krakowskich – 

W poniedziałek, 18 maja Instytut oraz Archidiecezja Krakowska udostępnią 

online projekcję laserową wykonaną na Budynku Pałacu Arcybiskupów 

Krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej 3. Projekcja wykonana zostanie 

specjalnie w związku z przypadającą w tym dniu rocznicą urodzin Ojca 

Świętego. Na elewacji budynku zobaczyć można będzie słowa papieża 

odnoszące się do godności osoby ludzkiej, pojęcia prawdy, sprawiedliwości, 

odpowiedzialności oraz wzajemnego szacunku. 

Projekcję wykona firma: Jarosław Nadolny Visual Sensation Laser 

shows&technologies i Clockwork s.c. Karol Zagrodzki, Mateusz Gurtowski 

 

• W dniu urodzin Ojca Świętego - 18 maja, przed Sanktuarium św. Jana Pawła 

II wypuszczone zostaną gołębie oraz biało – żółte balony 

 

mailto:magdalena.siemion@idmjp2.pl
http://biegdobroczynnosci.pl/


• Kraków Karola Wojtyły – Jana Pawła II - Spacery po miejscach 

związanych z Wielkim Polakiem, zarejestrowane przy pomocy dronu. Chcemy 

w ten sposób nie tylko przybliżyć odbiorcom krakowskie miejsca bliskie Janowi 

Pawłowi II, ale także zaprezentować je z innej, nieznanej perspektywy 

 

• „Pamięć, która nie przemija. Czytamy teksty Św. Jana Pawła II” -

 Przedsięwzięcie zachęcać będzie wszystkich odbiorców do czytania utworu 

dostępnego online „Pamięć i tożsamość”, w którym zawarte są przemyślenia 

dotyczące m. in. najważniejszych aspektów naszego życia religijnego, 

społecznego i narodowego: miłosierdzia, ewangelizacji, wolności, 

odpowiedzialności, patriotyzmu, historii, narodu i kultury. 

 

• Pamiątkowa Odznaka Turystyczna z okazji 100. rocznicy urodzin Karola 

Wojtyły - Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 

oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK wydał specjalną odznakę 

górską z okazji 100. urodzin Karola Wojtyły w ramach Małopolskiego Szlaku 

Papieskiego im. św. Jana Pawła II. 

Pamiątkowa Odznaka Turystyczna z okazji 100. rocznicy urodzin Karola 

Wojtyły 

 

Cytaty Jana Pawła II dla młodzieży 

 

Młodość to pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełnić prawdą       

i miłością. Młodość, prawda i miłość: to się musi spotkać. 

Jan Paweł II 

Młodość 

 

Jestem radosny, wy też bądźcie! 

Jan Paweł II 

Dzień Papieski 

 

https://idmjp2.pl/index.php/pl/2176-pamiatkowa-odznaka-turystyczna-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-karola-wojtyly
https://idmjp2.pl/index.php/pl/2176-pamiatkowa-odznaka-turystyczna-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-karola-wojtyly


Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który 

jest obok nas? 

Jan Paweł II 

Dzień Papieski 

 

Nie lękajcie się waszej miłości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, 

piękna i trwałej miłości. 

Jan Paweł II 

Walentynki 

 

Ludzie są stworzeni do radości. Słuszne jest zatem wasze pragnienie szczęścia. 

Jan Paweł II 

 

Troska o dziecko (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku 

człowieka do człowieka 

Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


