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1. Joanna Papuzińska,  ASIUNIA 

 

Historia małej Asiuni, dla której wojna 

zaczęła się tuż po jej piątych urodzinach, 

gdy pewnej nocy znikła mama i cały dom. 

Trzeba było iść spać do cudzego domu, gdzie 

zamiast mamy była obca pani, obce meble                   

i trzeba było pić mleko z cudzego kubeczka, 

zamiast z tego co zawsze. Asiunia bardzo 

uważnie obserwuje świat i stara się jak 

najwięcej zrozumieć, choć przecież dla tak 

małej dziewczynki jest to strasznie trudne. 



2. Anne-Cath Vestly, 8+2 I CIĘŻARÓWKA 

 

Małe mieszkanie, a w nim – duża rodzina. 

Mama, tata i ośmioro dzieci: Maren, 

Martin, Marta, Mads, Mona, Milly, Mina             

i mały Morten. Trochę im ciasno, za to 

bardzo wesoło. I tyle się u nich dzieje! 

Trzeba odnaleźć skradzioną ciężarówkę 

taty, pomóc babci wrócić do domu, 

zeswatać Henryka z Huldą Piętro Niżej, 

ugasić pożar... Ale gdy działa się taką 

zgraną gromadką, wszystko musi się udać! 

 

 

3. Martin Widmark, BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO                                 

                                                             I MAI 

 

 

Seria opowiada przygody dwójki 

dzieci – Lassego i Mai, którzy żyją 

w małym miasteczku Valleby                   

i prowadząc swoje biuro 

detektywistyczne, pomagają 

komisarzowi policji rozwiązywać 

rozmaite zagadki.  

 

 



4. Wiktor Woroszylski, CYRYL, GDZIE JESTEŚ 

 

 

Gdzie jest Cyryl? Kim jest Cyryl? Co tu 

robi Pani w Czarnej Sukni? I wąż morski     

w słuchawce od telefonu? O, to tajemnicza 

sprawa! Ale wszystko się wyjaśni, gdy 

zapoznacie się z przygodami Ludki i Lutka, 

w które wprowadzi was sam Autor - było 

nie było sprawca całego zamieszania.  

 

 

 

5. Łukasz wierzbicki, DZIADEK I NIEDŹWIADEK 

 

 

Książka niezwykle ciekawie i zabawnie 

opowiada prawdziwą historię niedźwiedzia 

Wojtka - czworonożnego przyjaciela żołnierzy 

z Armii Andersa, który przebył z nimi cały 

szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, 

Egipt do Włoch. Brał udział w bitwie pod Monte 

Cassino, pomagał nosić ciężkie skrzynie                    

z amunicją, dzięki czemu został uwieczniony                 

w oficjalnym emblemacie 22. Kompanii 

Zaopatrywania Artylerii 2. Korpusu Polskiego. 



6. Krzysztof Kochański, SELFIE ZE STOLEMEM 

W Kaszubskim Lesie żyją stolemy – znane              

z legend istoty większe od ludzi. Jednym              

z nich jest Stolko, który mieszka                    

z rodziną w jaskini. Pewnego dnia 

postanawia bez zgody rodziców zrobić sobie 

wycieczkę do lasu, gdzie spotyka… małą 

dziewczynkę. Rezolutna Zosia ucieka przez 

zbirami, którzy porwali ją i szukają w lesie 

skarbów. Stolko postanawia jej pomóc, lecz 

wkrótce razem wpadają  w tarapaty. Czy 

wyjdą  z nich cało? Czy ludzie są tacy 

straszni, jak słyszał Stolko? I czy stolemy 

zjadają ludzi, jak mówiono Zosi? 

 

7. Andrzej Maleszka, MAGICZNE DRZEWO. CZERWONE              

                                                           KRZESŁO 

 

 

Kuki, Tosia i Filip to polskie dzieci, które 

muszą zmierzyć się z wieloma trudnościami. 

Chcą odzyskać zainteresowanie i miłość 

rodziców, których pochłonęła chęć zarabiania 

pieniędzy. Do świata dzieci wplata się magia 

czerwonego krzesła, który posiada 

nadzwyczajne właściwości… 

 



8. Liz Pichon, TOMEK ŁEBSKI (seria) 

Pierwszy tom z serii przezabawnych 

przygód Tomka Łebskiego i jego szkolnych 

perypetii! Tomek uwielbia płatać figle. 

Wszystkie swoje zwariowane pomysły 

przenosi na kartkę papieru, ponieważ 

bardzo lubi rysować. Tomek kocha też 

muzykę, dlatego postanawia założyć własną 

kapelę o nazwie Pzombie. Czas jednak skupić 

się na nauce, a z tym bywa różnie, zwłaszcza 

kiedy Tomek nie oddaje prac domowych na 

czas! Co się wydarzy, gdy szkolny 

wychowawca pozamienia wszystkie ławki                     

i przesadzi Tomka na początek Sali… 

 

9. Paweł Beręsewicz, A NIECH TO CZYKOLADA 

Pęka niebo i przez szczelinę wsuwa się Dłoń. 

Mieszkańcy Zylirii patrzą oniemiali, jak 

rośnie w oczach i zbliża się do miasta. Czy 

po to by zmieść je z powierzchni ziemi jak 

okruch ze stołu, czy żeby przynieść cenny 

dar? Jedno jest pewne: olbrzymia Ręka 

zostawi po sobie ślad. Zamiesza w życiu 

małego Olego i jego zyliryjskich sąsiadów. 

Wplącze ich losy w mroczną, tajemniczą, 

kosmiczną historię, której prawdziwego 

znaczenia nigdy nie pojmą. A my? My mamy 

łatwiej. Leży przed nami „A niech to 

czykolada!”. A w niej klucz do Wielkiej Zagadki. 



10. Ferenc Molnar,  CHŁOPCY Z PLACU BRONI  

 

Niezwykle popularna książka, klasyka 

literatury węgierskiej. Przedstawia 

dzieje gromadki chłopców – uczniów 

budapesztańskiego gimnazjum – którzy 

gorąco pokochali swój plac zabaw i bronili 

go przed napaścią rówieśników z innej 

szkoły. Autor szczególnie podkreśla takie 

wartości, jak honor, odwaga i poczucie 

obowiązku. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ksiazki/dla-dzieci/asiunia 

 https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-8__2_i_ciezarowka.html 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Detektywistyczne_Lassego_i_Mai 

 https://lubimyczytac.pl/ksiazka/51541/cyryl-gdzie-jestes 

 https://www.znak.com.pl/ksiazka/magiczne-drzewo-czerwone-krzeslo-andrzej-maleszka-6122 

 https://www.empik.com/fantastyczny-swiat-tomka-lebskiego-pichon-liz,p1066630781,ksiazka 

 https://www.swiatksiazki.pl/dziadek-i-niedzwiadek-3968975-ksiazka.html 

 https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4927259/selfie-ze-stolemem 

 https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/a-niech-to-czykolada/ 

 https://www.znak.com.pl/ksiazka/chlopcy-z-placu-broni-ferenc-molnar-147759 

 

 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ksiazki/dla-dzieci/asiunia
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ksiazki/dla-dzieci/asiunia
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-8__2_i_ciezarowka.html
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-8__2_i_ciezarowka.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Detektywistyczne_Lassego_i_Mai
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biuro_Detektywistyczne_Lassego_i_Mai
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/51541/cyryl-gdzie-jestes
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/51541/cyryl-gdzie-jestes
https://www.znak.com.pl/ksiazka/magiczne-drzewo-czerwone-krzeslo-andrzej-maleszka-6122
https://www.znak.com.pl/ksiazka/magiczne-drzewo-czerwone-krzeslo-andrzej-maleszka-6122
https://www.empik.com/fantastyczny-swiat-tomka-lebskiego-pichon-liz,p1066630781,ksiazka-https:/www.swiatksiazki.pl/dziadek-i-niedzwiadek-3968975-ksiazka.html
https://www.empik.com/fantastyczny-swiat-tomka-lebskiego-pichon-liz,p1066630781,ksiazka-https:/www.swiatksiazki.pl/dziadek-i-niedzwiadek-3968975-ksiazka.html
https://www.empik.com/fantastyczny-swiat-tomka-lebskiego-pichon-liz,p1066630781,ksiazka-https:/www.swiatksiazki.pl/dziadek-i-niedzwiadek-3968975-ksiazka.html
https://www.empik.com/fantastyczny-swiat-tomka-lebskiego-pichon-liz,p1066630781,ksiazka-https:/www.swiatksiazki.pl/dziadek-i-niedzwiadek-3968975-ksiazka.html
https://www.empik.com/fantastyczny-swiat-tomka-lebskiego-pichon-liz,p1066630781,ksiazka-https:/www.swiatksiazki.pl/dziadek-i-niedzwiadek-3968975-ksiazka.html
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4927259/selfie-ze-stolemem
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4927259/selfie-ze-stolemem
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/a-niech-to-czykolada/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/a-niech-to-czykolada/
https://www.znak.com.pl/ksiazka/chlopcy-z-placu-broni-ferenc-molnar-147759
https://www.znak.com.pl/ksiazka/chlopcy-z-placu-broni-ferenc-molnar-147759

