
Konkurs czytelniczy „Dziennik Cwaniaczka”

oraz kilka słów dlaczego warto przeczytać tę serię?

 
Chciałabym opowiedzieć Wam coś o ulubionej  książce części Waszych Kolegów-
„Dzienniku Cwaniaczka”, autorstwa Jeffa Kinney'a.
Jest to zabawna seria dla nastolatek i nastolatków z mnóstwem rysunków.
Jak na razie składa się z dziesięciu części:

• Dziennik cwaniaczka
• Rodrick rządzi
• Szczyt wszystkiego
• Ubaw po pachy
• Przykra prawda
• Biała Gorączka
• Trzeci do pary
• Dziennik Cwaniaczka. Zrób to sam
• Zezowate szczęście
• Droga przez mękę

 
Tytułowy  „Cwaniaczek"  Gregory Heffley

Greg mieszka w USA, razem ze swoją rodziną (rodzicami i trzema braćmi). Obok głównego 
bohatera w serii pojawia się wiele nietuzinkowych postaci, wśród nich mama Grega, Rodricka
i  Manny'ego - Susan Heffley. Często robi ”obciach” starszym synom, jej samochód jest cały 
wyklejony naklejkami np.: Moje dziecko chodziło do przytulnego przedszkola.



Frank Heffley czyli tata Rodricka, Grega i Manny'ego oraz mąż Susan.
Jeśli chodzi o wychowanie synów, ojciec ma niewiele do powiedzenia. Nie lubi muzyki 
granej przez zespół Rodricka.

Rodrick Heffley chodzi do liceum, razem z kolegami ma kapelę Bródna Pieluha. Jest tam 
perkusistą. Zarówno gra jak i słucha ostrej muzyki, co bardzo przeszkadza ojcu. Gdy kumple 
Rodricka przyjeżdżają na próby, Frank odstrasza ich muzyką klasyczną. 

Greg Heffley - gimnazjalista, uważający, że jego szkoła to najgorszy wymysł świata. 
Wymiguje się od obowiązków szkolnych jak tylko może, bo jest leniwy. Na szczęście dobrze 
mu to idzie. Lubi grać na konsoli i właśnie tak spędza wolne popołudnia. Jest ulubieńcem 
dziadka.

Manny Heffley ma 3 lata i chodzi do przedszkola. Jest ulubieńcem zarówno rodziców
jak i babci. Zawsze dostaje to co chce, a wszystko uchodzi mu na sucho.

Bunia Heffley ma 95 lat i jest czymś w rodzaju głowy rodziny (jak to ujął Greg), gdy ktoś
w rodzinie zbliża się do wieku Gregory'ego przeprowadza z nim "rozmowę".



Rowley Jefferson to najlepszy przyjaciel Grega. Jest strasznym maminsynkiem, często nie 
wie jak się zachować.

Fregley mieszka niedaleko Grega, nie ma kolegów i "upolował" sobie właśnie jego. Fregley 
jest bardzo dziwny, ma swój język. Nic dziwnego, że dzieciaki go nie lubią.

Holly Hills to czwarta najładniejsza dziewczyna w szkole, ale wszystkie ładniejsze mają już 
chłopaków. Greg jest w niej zakochany.

Oczywiście to nie wszyscy bohaterowie, ale na pewno najważniejsi. Jeśli jesteście ciekawi, 
jak toczy się akcja w kolejnych tomach serii „Dziennik Cwaniaczka”, dołączcie do grona jego
ulubieńców z naszej szkoły.

To oni w dniu 11.04.2016 roku zmierzyli się ze swoją wiedzą o Cwaniaczku i przystąpili do 
Konkursu Czytelniczego poświęconego tej serii. Do walki stanęli uczniowie z klas 2-6. 

Jak widać wszyscy, niezależnie od wieku, fascynują się jego przygodami.



Oto zwycięzcy w Konkursie Czytelniczym

1. Maja Wysoczyńska

2. Adrian Woźniakowski

3. Kacper Kwiatkowski

Wyróżnienia:

1. Antoni Mikołajczyk kl.2a

2. Małgorzata Jaguś kl.3b

3. Igor Przybylski kl.3c

Gratuluję zwycięzcom.

Liczę , że w naszej bibliotece przybędzie nowych miłośników twórczości Jeffa Kinneya.

 Gorąco polecam, nie pożałujecie.
                                                                                                                     Oprac. M.J.



O autorze
Jeff Kinney wychował się w Fort Washington w stanie Maryland w USA. Uprawiał wszelkie 
sporty, na jakie zapisał go ojciec. Był regularnie ogrywany w młodzieżowy baseball, a trener 
piłki nożnej oddelegował go do przynoszenia piłek. Uchylał się przed lekcjami pływania, 
chowając się w szatni i owijając papierem toaletowym, by nie zmarznąć(tak samo robi Greg 
Heffley w Rodrick rządzi). Aby uciec od tej niesławnej przeszłości i rozpocząć wszystko na 
nowo, w 1995 roku Kinney przeprowadził się do Northeast. Pracował jako grafik prasowy i 
programista oraz zajmował się innymi zadaniami niewymagającymi wysiłku fizycznego.
Mając dwadzieścia parę lat, Jeff Kinney postanowił napisać książkę swobodnie opartą na 
motywach swojego dzieciństwa, która by przedstawiła w pigułce najśmieszniejsze rzeczy, 
jakie przytrafiły się w tym czasie jemu oraz jego rodzinie. Spędził około cztery lat, spisując 
wszystko, co spamiętał z tamtego okresu, a następne trzy - na tworzeniu historii. Początkowo 
wcale nie zamierzał jej prezentować w internecie, ale gdy pracował nad książką, pojawiła się 
okazja, aby przedstawić ją na stronie www.funbrain.com. "Dziennik cwaniaczka" pojawił się 
tam w maju 2004 roku i od tej pory zyskał ponad 20 milionów czytelników.
Jeff i Julie Kinney pobrali się w 1998 roku. Mają dwóch synów i mieszkają w Plainville w 
stanie Massachusetts.
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