
Warto przeczytać!  

 

W ostatnim czasie nasza biblioteka wzbogaciła swoje zasoby w duża liczbę książek, 

zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Aby przybliżyć Wam tą 

bogatą ofertę zamieszczam recenzje kilku nowości i gorąco zachęcam do odwiedzenia 

biblioteki i wypożyczania!  

 

Emma Carroll „Aż do chmur” 

 Inspirująca i obfitująca w przygody książka inspirowana pierwszym lotem 

balonem nad osiemnastowiecznym Paryżem. Historia, w której losy rezolutnej, osieroconej 

dziewczynki krzyżują się z losami Pierre'a, pochodzącego z rodziny Montgolfiers, która jako 

pierwsza w historia chciałaby wznieść się w powietrze. Jednak w tym wyścigu jest 

zdecydowanie więcej chętnych na zwycięstwo... Intrygi, szpiegostwo, przygoda - jak skończy 

się ten pościg za odwiecznym ludzkim marzeniem o lataniu? 

 

Grzegorz Kadsepke „Bezu – bezu i spółka” 

 Zbiór prześmiesznych opowiadań Grzegorza Kasdepke, w których wspomina 

swoje pierwsze lata w szkole podstawowej. Ta książka aż kipi od absurdalnych pomysłów 

małych chłopców, przesycona jest ich niewymuszonym poczuciem humoru i swoistym dla ich 

wieku sposobem widzenia świata. Znajdziecie tu także kilka fotek z młodości autora, które 

bardzo uwiarygadniają tę opowieść…  

 

 

 

 



Waldemar Cichoń seria o przygodach kota Cukierka 

   Cukierek, pręgowany dachowiec z plamką na 

nosie, jest najbardziej wyjątkowym kotem na świecie: skacze weterynarzom po głowie, jeździ 

na mecze hokejowe ze swoim małoletnim właścicielem, walczy ze swetrami udającymi 

potwory, pomaga w odrabianiu zadań domowych (oraz przystrajaniu choinki na Święta), i robi 

wiele innych rzeczy, których koty zazwyczaj nie potrafią. Słodkie imię jest mylące: niezwykły 

czworonóg zajmuje się głównie jedzeniem, spaniem i rozrabianiem. Ceni dobrą zabawę oraz 

niezależność, i oczywiście niechcący nieustannie przysparza kłopotów mieszkającej z nim 

rodzinie… 

 

Barbara Wicher „Detektyw Łodyga” 

 Czy znasz już detektywa Łodygę? Jest on specjalistą w swojej dziedzinie i umie 

rozwiązać każdą, nawet najtrudniejszą, zagadkę! I Ty obudź w sobie detektywistyczną pasję! 

Naprawdę warto! 

 

Agnieszka Fulińska seria „Dzieci dwóch światów” 

  Trzynastoletni Igor i jego rówieśniczka Hanka, przypadkiem 

spotykają się na wakacjach nad jeziorem Gopło. Nie wiedzą, że lato w cichym zakątku koło 

Kruszwicy przyniesie im nieoczekiwane przygody. Któż by się bowiem spodziewał w takim 

miejscu gadających myszy, duchów pradawnych królów, hologramu czarodzieja i jak 

najbardziej żywych wieszczek i guślarzy? Tajemnice i dramaty czające się w przeszłości 

bohaterów też okażą się ważniejsze, niż którekolwiek z nich mogło przypuszczać… 

 



Megan McDonald seria „Hania Humorek i Przyjaciele” 

   Główną bohaterkę z rożnymi humorkami 

spotyka w codziennym życiu wiele przygód i zaskakujących sytuacji, o których możemy 

przeczytać w kolejnych tomach książki. Obok Hani poznajemy także jej brata Smrodka, 

najlepszego przyjaciela Ryśka i wiecznie problematycznego Franka Perełkę i wielu innych.  

 

Paula Harrison seria „Magiczni przyjaciele” 

  Ewa mieszka w lesie pełnym magicznych zwierząt, takich jak 

gwiezdne wilki! Ich specjalna pieśń sprawia, że na niebie co noc pojawiają się gwiazdy. Kiedy 

Ewa ratuje małego gwiezdnego wilka z pułapki, wie, że musi wbrew wszelkim przeciwnościom 

zwrócić go jego rodzinie. Czy będzie wystarczająco dzielna, aby wybrać się na nocną przygodę 

i pomóc uratować gwiazdy? 

 

Aniela Cholewińska – Szkolik seria „Misia i jej mali pacjenci” 

   Kochasz zwierzęta? Poznaj małą weterynarz Misię, 

która w magicznej Lipowej Klinice pomaga swoim małym pacjentom. Misia to wesoła 

siedmiolatka, która wraz z rodzicami i ukochanym pieskiem Popikiem mieszka w niewielkim 

miasteczku. Misia ma też niezwykły dar – rozumie mowę zwierząt. Jest to jej sekret. 

 

 

 

 



Diana Amft seria „Pajączek Kędziorek” 

   Bajeczki o pajączku Kędziorku to seria 

wspaniałych, mądrych i zarazem bardzo pouczających opowieści dla tych, którzy boją się 

pająków. 

 

Ina Barndt seria „Sowie czary” 

   Flora po przeprowadzce z miasta na wieś 

znalazła nową przyjaciółkę – zaczarowaną sowę, która rozumie mowę ludzi i innych zwierząt. 

Odtąd dziewczynka i ptak spędzają ze sobą wiele czasu i rozumieją się jak nikt inny. Razem 

przeżywają wiele niesamowitych przygód. 

 

Anna Potyra „Zuzia na tropie dobrych wróżek” 

 Odkąd Zuzia uwierzyła w dobre wróżki, jej życie stało się o wiele 

trudniejsze. Za każdym razem, kiedy wpadała na jakiś pyszny pomysł, zastanawiała się, co też 

na ten temat miałyby do powiedzenia wróżki. Czy faktycznie smuciły się, kiedy ciągnęła za 

ogon kota Kluska, skakała ze stołu albo huśtała się na furtce? Żeby się tego dowiedzieć, 

dziewczynka w towarzystwie wiernego przyjaciela Hultaja wyrusza na poszukiwanie dobrych 

wróżek. Czy Wierciuszka, Łakomczuszka i Pietruszka pod wodzą Ostróżki zdołają ochronić 

swoją podopieczną przed niebezpieczeństwem?... 

 

 

 

  


