
 

,, Z lekturą za Pan Brat’’ 

Z lekturą bądź za ,,Pan Brat’’, a przez życie przejdziesz jak chwat.  

Czytaj , a stanie przed tobą otworem cały świat.  

Czytaj, żeby więcej wiedzieć i by być pewnym siebie, 

Czytaj, nieważne ile i pomyśl przez chwilę, że możesz być bibliofilem. 

Czytanie to ważna sprawa, a przy tym dobra zabawa. 

Czytaj książki, przygodowe, historyczne i naukowe, bo to każdemu wychodzi  na zdrowie. 

Chęć do wiedzy zdobywania duszę twą ogarnie i świecić będzie jak latarnie. 

Ludzie sukcesu dużo czytają, chociaż nigdy czasu nie mają. 

A się mądrymi stali bo wciąż czytali i czytali. 

Powiedz sobie lubię książki, nie mogę bez nich być, bo one uczą mnie jak żyć. 

Ażeby spełniły się Twoje marzenia nie możesz iść na skróty czytając streszczenia i 

opracowania, bo nie będziesz miał wtedy nic do zaoferowania. 

A jak spełnią się już Twoje marzenia będziesz miał jeszcze trochę  do zrobienia. 

W końcu nagrodę za to otrzymasz, bo znając lektury z pewnością i przyjemnością 

przystąpisz do matury. 

                                                                                                           Grażyna Szymczyk 
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Recepta 

Biblioteka Szkolna w LI LO im. T. Kościuszki w Warszawie:  Świadczeniobiorca 

Pacjent: Czytelnicy Biblioteki ze zdiagnozowanym bakcylem czytania 

PESEL 1234567890 

xxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxx 

Rp 

1 x dziennie ,,Z lekturą za Pan Brat’’. 

1x Witamina Czytomix 500 mg 

1x łyżeczka syropu Biblioksol 250 mg.  

Zalecenia lekarskie w celu: podtrzymania bakcyla czytania stosować codziennie, witaminę i 

syrop od dziś do zawsze. W razie potrzeby zwiększyć ilość czytanych lektur. 

MYJ I PIELĘGNUJ RĘCE ! 

 

Nie przerywać kuracji. 

Data wystawienia: 

20.03.2020 r. 

Data realizacji ,, od dnia’’ 

20.03.2020 r.  

do zawsze 

Dane lekarza: 

Grażyna Szymczyk 



Zostań w domu        
                        ucz się i czytaj ! 
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Czytanie on-line bez ryzyka zakażenia. 5571 darmowych utworów do których 

masz prawo. 

Biblioteka Narodowa zachęca do lektury i pobierania e-booków w formatach MOBI 
lub EPUB z POLONY. Wszystkie tytuły są udostępniane bezpłatnie. Znajdziesz tutaj: 
literaturę dla dzieci, literaturę piękną: proza, poezję, rozmaitości, poradniki, 
przewodniki, relacje z podróży, Sensacja. Fantastyka. Przygoda. 

Szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości (książek, czasopism, 
rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków 
ulotnych) do nieograniczonego wykorzystania przez wszystkich w dowolnym celu, w 
tym komercyjnym. 

E-booki można pobrać z biblioteki cyfrowej POLONA bez konieczności logowania. 
Wyboru tytułów dokonali sami czytelnicy w głosowaniu w ubiegłym roku. Żeby pobrać 
e-booka z POLONY, wystarczy kliknąć w ikonę „Pobierz”, widoczną w prawym 
górnym rogu, i wybrać format (MOBI lub EPUB). 

www.wolnelektury.pl  

Wolne Lektury – bezpłatna biblioteka internetowa. W zbiorach ma 1712 utworów (w 

tym lektury szkolne), z przypisami i motywami, w formatach HTML, TXT, PDF, EPUB, 

MOBI. W bibliotece jest kilkaset audiobooków, które czytają m.in.: Danuta Stenka, 

Jan Peszek, Andrzej Chyra. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis oraz 

DAISY (dla osób słabowidzących, niewidomych oraz mających trudności 

z czytaniem). 

http://lektury.gov.pl  

Lepszy dostęp do lektur szkolnych, przyjazne funkcjonalności i możliwość wyboru 
formatów to najważniejsze idee portalu. Odkrywaj książki i ich bohaterów 
w dowolnym miejscu i czasie oraz w sposób, jaki uznasz za najwygodniejszy. Czytaj 
lub słuchaj samotnie, kiedy masz chwilę tylko dla siebie lub celebruj lekturę w gronie 
najbliższych. Zasoby będą systematycznie powiększane - na początek do serwisu 
trafiło 700 tekstów udostępnionych m.in. przez Wolne Lektury i Legimi. Lektury.gov.pl 
to mobilna biblioteka szkolna. 

 

Obejrzyj film „Arcydramat Mickiewicza „Dziady” cz 2 w Polskim Teatrze w 

Żytomierzu” w YouTube 

https://youtu.be/V5MeLh_wS0Y 
  

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

http://polona.pl/
https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki/catalog/27,30
https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki/catalog/89111,30
https://youtu.be/V5MeLh_wS0Y

