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PRZEMYSŁAW JANUŚ



ZALETY KSIĄŻKI: 

- książka zawiera bogate ilustracje;

- jest napisana czytelnym drukiem i łatwo ją 

zrozumieć;

- posiada dużo informacji: da się wyciągnąć w 

niej dużo wiedzy;

- publikacja została zakupiona w ramach 

programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa”.





FILIP KIEŁBOWICZ



ZALETY KSIĄŻKI:

- w książce w ciekawy sposób opowiedziana została 
historia polskiej reprezentacji w piłce nożnej na 
przełomie lat 1921-2012;

- publikacja prezentuje osiągnięcia piłkarzy i 
związane z nimi chwile najpiękniejszych wzruszeń i 
radości kibiców;

- w albumie znajdują się zdjęcia ukazujące magiczne 
momenty z historii polskiego futbolu;

- wplecione w tekst zabawne historyjki sprawiają, że 
publikacja jest bardziej atrakcyjna dla czytelnika.



KAROL ZYCH



ZALETY KSIĄŻKI:

- książka jest bogato ilustrowana;

- przyjemnie się ją czyta, jest napisana 
zrozumiałym dla młodego czytelnika językiem;

- dostarcza wiedzy na temat życia Jana Pawła 
II;

- jest częścią serii dla dzieci i młodzieży, która 
przedstawia biografie postaci o znaczeniu 
uniwersalnym;

- zawiera ciekawostki z życia Jana Pawła II, 
opowiadane narracją pierwszoosobową 
(opowiada sam Jan Paweł II).



MAŁGORZATA GAŁDYŚ



ZALETY KSIĄŻKI:

● Książka jest bardzo ciekawa, ponieważ 
opowiada o życiu Pani Ireny Sendlerowej
podczas drugiej wojny światowej. 

● „List w butelce” to niezwykle wzruszająca 
historia, która wydarzyła się naprawdę. 

● Kobieta opowiada w niej jak przemycała Żydom 
jedzenie, ubrania i lekarstwa. 

● Jest to książka dla małych i dla dużych 
czytelników. 

● Bardzo spodobała mi się ta książka. Polecam.



ADRIAN GRAJNY



ZALETY KSIĄŻKI:

- uczy tolerancji wobec innych ludzi;

- skłania do rozmyślań i poglądów na temat religii;

- główny bohater stworzył pacyfizm (ruch społeczno –

polityczny dążący do pokoju i potępiający wojny);

- Ghandi dążył do tego, aby każdy człowiek był 

równy, niezależnie od tego z jakiego kraju pochodzi, 

niezależnie od majątku jak i koloru skóry.





DAWID CHODOROWSKI



ZALETY KSIĄŻKI:

- Znajduje się w niej dużo ciekawych informacji.

- Znajdziesz tu wszystko o piłce nożnej.

- Jest wspaniałym prezentem dla sportowca.

- Książka podarowana w ramach akcji "UWOLNIJ 

KSIĄŻKĘ„.

- Polecam tę książkę tym, którzy chcą się dowiedzieć 

więcej o piłce nożnej.



GABRIEL NOWAK



ZALETY KSIĄŻKI:

 Przedstawia informacje z życia jednego z największych 
europejskich kompozytorów wszech czasów, 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, których nie 
znajdziemy w Internecie.

 Książka w intersujący i ciekawy sposób opowiada o 
życiu, dokonaniach oraz czasach w których żył 
kompozytor.

 Bardzo ciekawe fakty i ciekawostki z życia Mozarta.

 Z książki dowiedziałem się między innymi o tym, że: 

- Mozart zaczął pobierać pierwsze lekcje gry na pianinie w 
wieku 4 lat;

- pomiędzy szóstym a dziesiątym rokiem życia objechał 
Europę, dając koncerty wraz ze swoją siostrą Nannerl;

- dostał on od Papieża tytuł Kawalera Złotej Ostrogi;

- pozostawił po sobie niezwykle bogatą i oryginalną 
spuściznę muzyczną.

 Bardzo polecam tę książkę wszystkim miłośnikom 
muzyki.





ŁUCJA KOŁODZIEJ



ZALETY KSIĄŻKI:

● Dzięki niej możemy dowiedzieć się o życiu Leonarda da Vinci, od 

wczesnej młodości, aż do śmierci. Dowiemy się z niej 

podstawowych informacji o nim, ale i ciekawostek, których 

nigdzie indziej nie wyczytamy.

● Charakteryzuje się ona przyjemnym dla oka drukiem.

● Zawarte są w niej wyjaśnienia nowych (przydatnych) pojęć, jak 

np. saper vedere i wiele innych.

● Polecam tę książkę wszystkim osobom interesującym się 

plastyką i historią sztuki. Owa książka może przekazać nam 

wiedzę, która przyda nam się w szkole średniej na lekcjach 

historii sztuki, jeżeli wybierzemy kierunek z nią związany.

● Zakupiona w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa na lata 2016-2020”.





ROKSANA KUTAJ



ZALETY KSIĄŻKI:

 Książka zawiera dużo ilustracji.

 Przedstawia tajemnice techniki jazdy na rolkach.

 Dobry druk sprawia, że jest przejrzysta. 

 Przedstawia poprawną rozgrzewkę do jazdy na 

rolkach.



EMILIA PIOTROWSKA



ZALETY KSIĄŻKI:

 Zawiera szczegółowe informacje o Matce 

Teresie i o jej życiu.

 Jest dobrze zilustrowana.

 Ukazuje życie najbiedniejszych.

 Jest napisana zwięźle i na temat.



KORNEL SZCZĘSNY



ZALETY KSIĄŻKI:

 Zaletą tej książki jest to, że napisana jest łatwym i 
prostym językiem, przeznaczona dla osób 
zainteresowanych jego osobą.

 Zawiera ciekawe informacje dotyczące życia 
kompozytora i jego twórczości.

 Kolejną zaletą jest to, że podczas czytania nie 
można się od niej oderwać, jest interesująca i 
wciągająca.

 Książka opisuje miłość bohatera do muzyki, który 
poświęcił jej całe życie.



MAJA ŚWIĘDRYCH



ZALETY KSIĄŻKI:

 Łatwa do czytania. 

 Dobra fabuła.

 Duże litery.

 Zakupiona w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa”.



NIKOLA PRZEPŁATA



ZALETY KSIĄŻKI: 

 Książka zawiera dużo fotografii.

 W książce jest dużo ciekawych informacji.

 Znajdują się tu ciekawe informacje o kotach 

dzikich i domowych.

 Polecam tę książkę wszystkim tym, którzy 

interesują się kotami.



FILIP LASAK



ZALETY KSIĄŻKI:

● Książka opowiada o Marii Skłodowskiej - Curie oraz 

jej problemach życiowych i eksperymentach.

● Jest w niej uwieczniona historia odkrycia 

pierwiastków: RAD i POLON.

● Zakupiona w 2020 r. w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa”.





ZUZANNA SKIERA



ZALETY KSIĄŻKI:

- ma wiele ciekawostek, o których się nie 
wspomina w innych źródłach;

- ma dużą czcionkę i wygodnie się ją czyta; 

- jest dużo ilustracji;

- można się dowiedzieć bardzo dużo o Faustynie 
Kowalskiej;

- zakupiona w 2020 r. w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa”.



ZUZANNA RÓŻAŃSKA



ZALETY KSIĄŻKI:

- zawiera dużo informacji;

- jest ciekawa;

- opowiada o życiu oraz twórczości Vincenta, 

jednego z najbardziej znanych malarzy 

świata;

- zakupiona w 2020 r. w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

-





Brak slajdów Kacpra Pistrakiewicza

i Dominiki Stępień.


