
Rekomendacje dla dzieci szkolnych 

 

 

Piastowskie orły : 10 opowiadań z czasów Piastów / Grażyna 

Bąkiewicz i inni.- Łódź : "Literatura", 2018 

Piastowskie orły – 10 opowiadań z czasów Piastów to pierwsza pozycja z serii „Zdarzyło 

się w Polsce”. W pięciu tomach współcześni autorzy książek dla dzieci i młodzieży, 

pasjonaci historii, ukazali węzłowe punkty polskich dziejów, widziane oczami 

zwyczajnych ludzi: wojów, kupców i kmieci – naszych przodków. Za ich sprawą 

czytelnik Piastowskich orłów stanie się świadkiem chrztu Polski i zjazdu 

gnieźnieńskiego, ujrzy bohaterów bitwy pod Legnicą i krwawej łaźni gąsawskiej, będzie 

towarzyszył Bolesławowi Chrobremu, Władysławowi Łokietkowi i Kazimierzowi 

Wielkiemu w najważniejszych chwilach ich życia… i śmierci. 

Książki z tej serii dedykujemy tym, którzy cenią i lubią historię oraz tym, którzy… za 

nią nie przepadają! Dzięki nim przekonają się, że historia Polski jest barwna i ciekawa, 

pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i trzymających w napięciu, dramatycznych 

wydarzeń. 

(z okładki książki) 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852901483090/bakiewicz-grazyna/piastowskie-orly


 

O krakowskich psach i kleparskich kotach : polskie miasta w baśni i 

legendzie .-  Łódź : "Literatura", 2017 

Książka zawiera 34 legendy o wszystkich polskich miastach wojewódzkich i kilku 

mniejszych ośrodkach. Wybór uwzględnia legendy dotyczące etymologii nazw i ważne 

wydarzenia historyczne. Każde hasło opatrzone jest herbem, na wyklejce jest mapa 

Polski z zaznaczonymi opisywanymi miastami. Książkę zamyka słowniczek i 

bibliografia. Narodziny miast giną w mrokach dziejów. Zwykliśmy je nazywać 

bajecznymi, legendarnymi. Archeolodzy dopiero od XIX wieku świadomie drążą 

ziemię, odkrywając tajemnice zagubionych cywilizacji. Wykopaliska poświadczają, że 

źródłem rozwoju cywilizacji, kultury i nauki od tysięcy lat były miasta. To one 

wypowiadały wojny, zawierały pokój, stawały się łupem grabieżców, ginęły od zarazy i 

klęsk żywiołowych. O ich mieszkańcach, budowlach i wydarzeniach krążyły ustnie 

przekazywane wieści, powtarzane przez pokolenia. Razem z miastem rosła jego 

legenda. Historyczne fakty, autentyczne doświadczenia w opowieściach ludowych 

mieszały się z marzeniami i sposobem widzenia opowiadaczy. Mówiona literatura 

ludowa, spisana potem przez uczonych etnografów i ludowych twórców, ciągle jest 

przedmiotem literackich opracowań pisarzy, poetów, źródłem legend i baśni. (...)  

Barbara Tylicka 

(z okładki książki) 



 

Kapelusz za 100 tysięcy / Adam Bahdaj.- Łódź : "Literatura", 2018 

Dwunastoletnia Krysia Cuchowska to nie byle kto, ale szef gangu. Tak, tak, gangu z 

Saskiej Kępy. Krysia zwana Dziewiątką przewodzi w nim ośmiu starszym od siebie 

chłopakom. W wakacje jednak trafia z rodziną do nadmorskiej miejscowości i ma 

wielkie szanse nudzić się jak mops - ojciec z bratem w kółko łowią ryby, a mama tylko 

by grała w brydża z panią mecenasową z Rzeszowa. No, ale Dziewiątka musiała by nie 

być sobą, żeby sobie czegoś ciekawego nie znaleźć. I rzeczywiście - staje się świadkiem 

omyłkowej zamiany kapeluszy w kawiarni. Niby nic, ale szybko okazuje się, że jeden z 

tych kapeluszy był wart 100 tysięcy! Jak zwykłe nakrycie głowy może być tak 

drogocenne? Prawowity właściciel nie chce tego wyjawić, ale prosi Dziewiątkę o pomoc 

w odnalezieniu zguby, do zabrania której nikt nie chce się przyznać. Dookoła plączą 

się podejrzane indywidua - a to wymuskany Goguś, a to piękna aktorka Monika, a to 

inwalida na wózku - i nikt nie jest tym, za kogo się podaje... Dziewiątka rozpoczyna 

śledztwo przy pomocy Maćka, młodego ornitologa, i jego babci, wielbicielki 

kryminałów. Kapelusz musi koniecznie znaleźć się do środy, inaczej straci wartość, a 

tymczasem tropy się mnożą i bohaterka nie wie już, czy kapelusz na pewno jest wart 

100 tysięcy, czy może jest... pełen deszczu. 

(z okładki książki) 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852100741140/bahdaj-adam/kapelusz-za-100-tysiecy


 

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi / Rafał Kosik.- 

Warszawa : "Powergraph", 2018 

Polska powieść dla dzieci i młodzieży `Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych 

Ludzi. Tom 1` autorstwa Rafała Kosika to niezwykła przygoda w świecie młodzieży 

gimnazjalnej. Co można znaleźć w tej książce? Niemal wszystko, czym interesują się 

młodzi ludzie w gimnazjum: komputery, roboty, niesamowite wynalazki, skarby i 

duchy. Wszystko to okraszone lekkim dowcipem i niewymuszoną atmosferą.  

 

`Felix, Net i Nika` to powieść z gatunku sience fiction. Mimo tego, że bohaterowie to z 

pozoru całkiem zwyczajne dzieciaki, to ich przygody z całą pewnością nie należą do 

zwyczajnych. Mimo tego każdy młody czytelnik może identyfikować się z bohaterami - 

podobny wiek i podobne rozterki, a niesamowite przygody podpowiadają, jak z 

łatwością poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Książkę tę docenią również dorośli 

czytelnicy.  

(z okładki książki) 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852801461646/kosik-rafal/felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi


 

Nela na kole podbiegunowym /Nela małą reporterka.- 
Warszawa : Burda NG Polska, 2016 

Cześć! 

Nazywam się Nela i mam jedenaście lat. A to jest już moja szósta książka. 

Gdy miałam pięć lat, zaczęłam podróżować po świecie i nagrywać filmy. Moim idolem 

jest Steve Irwin i tak jak on jestem reporterem-podróżnikiem. 

Byłam w wielu ciekawych krajach na różnych kontynentach. W Afryce zwiedziłam 

m.in. Etiopię, Zanzibar, Kenię, Tanzanię i Mauritius. W Azji – Tajlandię, Kambodżę, 

Malezję (Borneo), Indonezję, Filipiny, Wietnam, Sri Lankę, Birmę i Japonię. W 

Ameryce Południowej – Peru, Boliwię, Chile, a w Północnej – Kostarykę, Panamę i 

Dominikanę. Ostatnio zwiedziłam też chłodne kraje takie jak: Islandię, Finlandię i 

Grenlandię! 

I właśnie w tej książce zabiorę cię w niezapomnianą podróż na koło podbiegunowe! 

Uwielbiam mroźne przygody! A te będą wyjątkowe i mam nadzieję, że wybierzesz się 

tam ze mną! Pojedziemy w psim zaprzęgu, spotkamy maskonury i poszukamy 

niedźwiedzia polarnego! Świat jest cudowny i oczami wyobraźni możesz podróżować 

ze mną oraz przeżywać wspaniałe przygody! Pakuj się i wyruszamy! 

(z okładki książki) 

https://opac.pbw.org.pl/integro/852901489997/nela-mala-reporterka/nela-na-kole-podbiegunowym

