
Spotkanie z Panem Marcinem Koziołem 

 
 

W dniu 15 października 2020r od godziny 10.00 dla klas młodszych                                  

i od godziny 11.40 dla klas VI Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Cypriana 

Godebskiego w Raszynie  zaprosiła swoich czytelników na  SPOTKANIE 

AUTORSKIE on – line z Panem Marcinem Koziołem. 

Pan Marcin Kozioł to polski pisarz powieści skierowanych do dzieci                                  

i młodzieży. Jest absolwentem szkockiej szkoły średniej Gordonstoun, w której 

w całej historii szkoły uczyło się tylko dwóch Polaków. Na swojej drodze spotkał 

wiele osób m.in. występował przed królową Elżbietą II. Jest zapalonym 

podróżnikiem, zwiedził już ponad 40 krajów. Interesuje się również 

jeździectwem, teatrem i kolekcjonuje komputery 8-bitowe. Na co dzień zajmuje 

się dziedzinami związanymi z marketingiem i mediami elektronicznymi. 



Jego powieść ,, Skrzynia władcy piorunów’’ będąca pierwszą częścią serii 

,,Detektywi na kółkach’’ została wpisana na listę lektur uzupełniających dla klas 

4-6 szkoły podstawowej. 

Pierwsza odsłona spotkania, w którym uczestniczyliśmy on - line wraz                         

z klasami młodszymi drugimi i trzecimi nosiła tytuł „Spotkanie z Wombatem 

Maksymilianem”. Pan Marcin Kozioł zabrał czytelników w pełna przygód podróż 

dookoła świata z ciekawskim wombatem Maksymilianem.  

„Przyjaciele mówią do mnie Maks. A to dlatego, że wszystko robię                                   

na maksa, najlepiej jak umiem. No, czasami zdarza mi się trochę przedobrzyć. 

Wykopałem tunel tak długi, że o dłuższym nie słyszały najstarsze wombaty.                   

I tak głęboki, że bez moczenia futerka pokonałem ocean. Wyszedłem                               

w Himalajach, najwyższych górach świata. W samym sercu Królestwa 

Grzmiącego Smoka, nazywanego też Bhutanem. Ale to nie był koniec…” 

          

 

Drugie werbinarium na które zaprosiliśmy uczniów klas szóstych nosiło tytuł 

„Skrzynia władcy piorunów” dokładnie taki sam jak tytuł lektury.  



 

Pierwsza część cyklu „Detektywi na kółkach”. Książka wpisana na listę 

lektur uzupełniających do klasy 4-6 szkoły podstawowej. 

„Skrzynia władcy piorunów”. To kryminał z wieloma zwrotami akcji, 

książka przygodowa pełna szyfrów i zagadek, zarazem świetnie napisana 

biografia wielkiego wynalazcy Nikoli Tesli dla młodszych nastolatków.                     

Powieść przygodowo-fantastyczna oparta na faktach dla młodzieży.                                                                       

„14-letnia Julia poruszająca się na wózku i labrador Spike, pies asystujący, 

zostają wplątani w intrygę, która pozwala dziewczynce zrealizować marzenie                       

o byciu detektywem. Kiedy w niejasnych okolicznościach znika ojciec jej 

przyjaciela, bohaterowie rozpoczynają poszukiwania i trafiają na ślad zabytkowej 

skrzyni oraz tajemniczej organizacji Teslarius.” 



 

Pan Marcin Kozioł jest autorem wielu innych książek do przeczytania, których 

serdecznie zapraszamy.  

Dziękujemy za spotkanie, mam nadzieję, że wszyscy uczniowie biorący udział                   

w naszym werbinarium spędzili miłe chwile z pisarzem.  

Biblioteka Szkolna Agnieszka Niedbała  


