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Ulubioną książką z dzieciństwa pani dyrektor, Janiny Krzyżok była pisana wierszem
bajka Marii Konopnickiej pt. ,,Na jagody'' i inne polskie bajki. Panią dyrektor bardzo
interesowały polskie bajki i baśnie. Chętnie sięga po książki o tematyce patriotycznej,
psychologiczne. Nie lubi fantastyki.
Ulubioną książką pani Lucyny Tkocz-Ułanowicz była rosyjska baśń „O kurce znoszącej
złote jajka”.. Było to rosyjskie wydanie, bogato ilustrowane. Książka była wykonana
w technice 3D, dlatego bardzo lubiła ją oglądać. Ulubionym gatunkiem literackim pani
Lucyny są romanse, nie lubi horrorów.
Ulubiona książka pani Beaty Oślizło to „Złotowłosa i trzy misie”, ponieważ utożsamiała się
z główną bohaterką, która była odważną dziewczynką, trochę niepokorną. Pani Beata
najbardziej lubi poezję, biografie, książki psychologiczne, nie znosi horrorów, dramatów,
kryminałów.
Pani Elżbieta Wita lubiła „Anię z Zielonego Wzgórza” bardzo lubiła przygody głównej
bohaterki i z zaciekawieniem śledziła jej losy w kolejnych częściach. Pani katechetka nie lubi
książek o tematyce fantasy, za to chętnie sięga po przygodowe.
Pani Monia Kozielska w dzieciństwie bardzo chętnie czytała „Hobbita” J.RR. Tolkiena,
ponieważ zawsze interesowały ją książki o tematyce fantastycznej. Nie lubi romansów typu
„harlekin”.
Ulubioną książką dzieciństwa pani
Barbary Konsek były „Przygody Tomka
Wilmowskiego”. Odwiedzał różne kontynenty i miał wiele przygód. Z tych książek czerpała
dużo cennych informacji na temat historii i przyrody danego kraju. Lubi czytać zwięzłe
kryminały ,natomiast nie lubi fantasy"
Ulubioną książką dzieciństwa pani Pani Ani Brzenczek była ”Ania z Zielonego Wzgórza”
autorstwa Lucy Maud Montgomery. Losy Ani śledziła z ogromnym zaciekawieniem.
Utożsamiała się z bohaterką, podziwiała jej pomysłowość, marzyła o takiej przyjaciółce.
Pani Ania bardzo lubi książki obyczajowe i poezję, nie lubi fantasy.
Pani Jagna Adamek w dzieciństwie bardzo lubiła czytać wiersz Jana Brzechwy ,,Pali się".
Wiersz był bogato ilustrowany a treść bardzo dynamiczna, co, jak twierdzi, odpowiadało jej
charakterowi. Miałam wtedy 5 lat. Książkę z tym wierszem posiada do dziś w swojej
biblioteczce domowej. Zaczytywał się również w „Klechdach domowych” Hanny Kostyrko.
Ulubione gatunki literackie pani Jagny to: biografie, książki obyczajowe, polskie kryminały.
Nie lubi czytać romansów oraz książek z gatunku fantasy.
Ulubiona książka dzieciństwa pani Barbary Rzącej to ,,Kuba znad Morza Emskiego" Natalii Rolleczek. Bardzo przemawiały do niej losy chłopca, który był sierotą. Mimo to nie
brak mu było fantazji. Pani Basia lubi wszystkie gatunki literackie, a szczególnie z okresu
XX - lecia międzywojennego i sagi rodzinne.
Ulubioną książką dzieciństwa pani Joanny Juraszczyk był ,, Mały książę", której autorem
jest Antoine de Saint-Exupery. Książka opowiada o miłości, przyjaźni i odpowiedzialności za
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drugiego człowieka. Można się z niej wiele nauczyć. Ulubione gatunki literackie pani Joanny
to kryminały, przygodowe, science-fiction, fantasy
Pani Teresa Knapek w dzieciństwie bardzo lubiła książkę Marii Kruger ,, Dar rzeki Fly", bo
baśń była jej ulubionym gatunkiem literackim. Pani Teresa najczęściej czyta książki
z wątkiem historycznym. Nie lubi fantasy.
Ulubione książki z dzieciństwa pana Daniela Grzegoszczyka to baśnie Andersena.
Czytając je przenosił się w świat magii, rozwijały jego wyobraźnię i ukazywały
ponadczasowe wartości. Ulubione gatunki literackie pana Daniela to thrillery polityczne, nie
czyta romansów.
Pani Katarzyna Krzyżok w dzieciństwie najczęściej sięgała po Baśnie braci Grimm. Były
bardzo piękne i magiczne a bohaterami były często zwierzęta. Baśnie miały ciekawe
zakończenie. Pani Kasia bardzo lubi czytać poezję, książki fantasy , science fiction. Nie lubi
książek historycznych i romansów.
Pani Renata Fira w dzieciństwie uwielbiała wiersze Jana Brzechwy , ponieważ były
śmieszne i posiadały i piękne ilustracje. Obecnie najczęściej czyta książki popularno naukowe , autobiografie , science – fiction. Nie lubi romansów.
Ulubioną książką dzieciństwa pani Urszuli Wrońskiej była powieść „Bracia Lwie Serce”
A. Lindgren, ponieważ opowieść o pięknej miłości dwóch braci była wzruszająca. Inną
książką, chętnie czytaną była „Mała księżniczka” F.H. Burnett. Pani Urszula najczęściej sięga
po książki obyczajowe i historyczne, nie lubi fantasy.

