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ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE AUTORSKIE 

DLA KLAS 2. 

Już niedługo, bo 16.11.2022r. gościem naszej szkoły 

będzie p. Anna Onichimowska. Na to niezwykłe spotkanie 

biblioteka szkolna zaprasza klasy 2abc.  

Kilka słów o pisarce… 

Anna Onichimowska (ur. 28 stycznia 1952 w Warszawie) - 

poetka, prozaik, dramatopisarka, autorka książek dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych, 

w latach 1995 - 2003 przewodnicząca polskiej sekcji IBBY 

(International Board on Books for Young People), obecnie członek 

zarządu. 

Pisze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Wydała ponad czterdzieści książek, 

ale jest też autorką scenariuszy, sztuk 

teatralnych, telewizyjnych i radiowych. 

Zdobyła za nie liczne nagrody 

i wyróżnienia. Najwyższa góra świata jej 

autorstwa została wpisana na Listę 

Honorową IBBY. Autorka nominowana 

była do nagrody Prezydenta RP 

i głównej nagrody w Cannes, 

w konkursie im. K. Kieślowskiego 

za scenariusz do Dnia Czekolady (razem 

z J.P. Bławutem). Jej utwory tłumaczone 

są na włoski, francuski, angielski, słoweński, niemiecki, koreański, 

chiński. Trzy książki (współautor: Tom Paxal) zostały opublikowane 

w Finlandii po szwedzku. W marcu 2022 roku, 

została Laureatką XVII edycji Nagrody Pegazika w kategorii 

"Twórca książki dla dzieci i młodzieży" "za całokształt dorobku 



2 
 

i stałą aktywność twórczą, prowadzoną w znakomity sposób 

od ponad 40 lat, a w szczególności za odwagę podejmowania 

trudnych problemów i liryczny humor pojawiający się 

w opowieściach Autorki o kwestiach nieoczywistych 

i skłaniających do refleksji, a także za pamięć o dziecięcych 

czytelnikach w różnym wieku”. 

wg: https://www.wydawnictwoliteratura.pl/tworcy/autorzy/anna-

onichimowska 

Książki p. Anny Onichimowskiej znajdziecie na szkolnym 

kiermaszu, w bibliotece szkolnej. Kiermasz został przygotowany 

dzięki współpracy z Wydawnictwem Literatura oraz EZOP. 

Na straganie znajdziecie następujące propozycje czytelnicze: 

1. Pan Kluska i żaglowiec 

2. Wędrówka 

3. Będę biegać 

4. Kocham ciebie TEŻ 

5. List do Ronaldo 

6. Z głową pod dywanem 

7. Afera nie z tej ziemi 

8. Dzień czekolady 

9. Duch Maciek detektywem 

10. Duch starej kamienicy 

11. Najwyższa góra świata 

 

Uwaga! 

Możesz posłuchać fragmentów książek wpisując poniższe adresy 

w wyszukiwarkę: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fQAU_SgLFdY – 

DZIEŃ CZEKOLADY 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/tworcy/autorzy/anna-onichimowska
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/tworcy/autorzy/anna-onichimowska
https://www.youtube.com/watch?v=fQAU_SgLFdY
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 https://audioteka.com/pl/audiobook/duch-starej-

kamienicy - DUCH STAREJ KAMIENICY 

 https://www.storytel.com/pl/pl/books/afera-nie-z-tej-ziemi-

447972 - AFERA NIE Z TEJ ZIEMI 

 

https://audioteka.com/pl/audiobook/duch-starej-kamienicy
https://audioteka.com/pl/audiobook/duch-starej-kamienicy
https://www.storytel.com/pl/pl/books/afera-nie-z-tej-ziemi-447972
https://www.storytel.com/pl/pl/books/afera-nie-z-tej-ziemi-447972

