
 

 

O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, 

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy…” 

                                 A. MICKIEWICZ 

 

Książka niechaj idzie w świat! 

Z dworu na folwark, do chat…”. 

                               J. J. KRASZEWSKI 

„Książko podarta! 

Niejedną tobie rzuciłem obelgę, 

A dzisiaj każda twoja karta 

Słodkim wspomnieniem rani…”. 

                                 J. TUWIM 

„Z książki płynie odwaga, 

Książka w życiu pomaga…”. 

                                  K. J. GAŁCZYŃSKI 

 

 

Czytanie jest Twoim prawem ! 



Bibliotekarz 

 

Arcimboldo miał niezwykłą wyobraźnię Obraz to skomponowany z książek ,, 

Bibliotekarz Giuseppe Arrcimboldo. Obraz charakteryzuje się tym , że podkreśla 

wartości ważne dla bohatera. W swoich obrazach stosował anamorfozę, czyli 

wykorzystywał różne realistyczne przedmioty układał w sposób, który dawały 

złudzenie czegoś, a raczej „kogoś” innego. Był bibliotekarzem , dla którego wielką 

wartością były książki i płynąca z nich wiedza.  

„Bibliotekarz” wisi w barokowym zamku Skokloster pod Sztokholmem. Dzieła 

Arcimbolda znajdziecie w domenie publicznej, można więc wykorzystywać je 

dowolnie - nawet do celów komercyjnych - tworząc zakładki do książek, koszulki, 

kubki czy etui na telefony.   

Źródło: http://aleklasa.pl/gimnazjum/sztuka-na-egzaminie/bibliotekarz-giuseppe-arcimboldo 

http://aleklasa.pl/gimnazjum/sztuka-na-egzaminie/bibliotekarz-giuseppe-arcimboldo


 

CZYTAJ bo: 

Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza 

charakter starca, uszlachetnia w chwilach 

pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w 

przeciwnościach. 

CYCERO 

  

 

Rafał Olbiński - "Listy do Europy" – inkografia 

 

Żródło: https://www.personalart.pl/rafal-

olbinski?gclid=EAIaIQobChMInfiRovW06AIVBoGyCh09wwAFEAAYASAAEgLbJ_D_BwE 

 

https://www.personalart.pl/rafal-olbinski?gclid=EAIaIQobChMInfiRovW06AIVBoGyCh09wwAFEAAYASAAEgLbJ_D_BwE
https://www.personalart.pl/rafal-olbinski?gclid=EAIaIQobChMInfiRovW06AIVBoGyCh09wwAFEAAYASAAEgLbJ_D_BwE


Nieczytanie 
Dawniej było lepiej – zdaje się mówić autorka, tak jakby współczesność 

potwornie ją męczyła i przerażała.  Mówiła, że obecnie  „Żyjemy dłużej,  

ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami”. W tym właśnie fragmencie 

znakomitego wiersza „Nieczytanie” kryje się przesłanie tego tomiku. 

Dawniej pisało się i myślało z ograniczoną prędkością. A dzisiaj wszyscy 

żyjemy na piątym biegu i jesteśmy „odpukać – zdrowi”. Tylko co z tego 

wynika? 

,, Nieczytanie’’  - Wisława Szymborska 

Do dzieła Prousta  

nie dodają w księgarni pilota, 

nie można się przełączyć 

na mecz piłki nożnej 

albo na kwiz, gdzie do wygrania volvo. 

 

Żyjemy dłużej,  

albo mniej dokładnie 

i krótszymi zdaniami. 

 

Podróżujemy szybciej, częściej, dalej,  

choć zamiast wspomnień przywozimy slajdy. 

Tu ja z jakimś facetem. 

Tam chyba mój eks. 

Tu wszyscy na golasa,  

więc gdzieś pewnie na plaży. 

 

Siedem tomów – litości. 

Nie dałoby się tego streścić, skrócić, 

Albo najlepiej pokazać w obrazkach. 

Szedł kiedyś serial pt. Lalka,  

ale bratowa mówi, że kogoś innego na P. 

 

zresztą, nawiasem mówiąc, kto to taki. 

Podobno pisał w łóżku całymi latami. 

Kartka za kartką,  

z ograniczoną prędkością. 

A my na piątym biegu 

i – odpukać – zdrowi. 

 

 

 



Łyk książki i poezji  do kawy. 

Tak , za chwilę, bo jestem zaczytana. 

 
Jan Piotr Norblin - Zaczytana 

 
"Zaczytaną" wraz z 94 innymi rycinami Jana Piotra Norblina możecie zobaczyć na wirtualnej 

wystawie polskiej Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Narodowej Francji. Wystawa po raz pierwszy 
zbiera w jednym miejscu niemal wszystkie prace graficzne malarza, które powstały w polskim okresie 

twórczości Norblina. Więcej ciekawych muzeów i galerii zwiedzicie w Kulturze Na Widoku. 

Nieśmiałe wyznania czytelniczki. 

Zaczytana 

W wierszach pocieszenia szukam i uśmiech się pojawia 

czasem łza, jak w życiu. 

Czasem lirycznie zachwycam się konarów sklepieniem  

i unoszę się pół metra nad ziemią, a za chwilę ryję nosem  

powalona na glebę tuląc do siebie nadzieję. 

 

I szukam właściwej drogi wśród słów zaczytana 

a może trzeba pomiędzy nimi poszukać ukrytych myśli 

prawdy i zrozumienia. 

 

Tam odnaleźć przyjaźń, wybaczenie, wsparcie, zmysłów ukojenie … 

… spróbuję. 

Źródło: http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/zaczytana-22479 

http://norblin.bn.org.pl/
http://norblin.bn.org.pl/
http://www.kulturanawidoku.pl/kategoria/muzea
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/zaczytana-22479
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/zaczytana-22479


Zaczytany (wiersz klasyka) Rainer Maria Rilke 
 

Czytałem długo już. Od chwili, gdy mokre 

od deszczu popołudnie leżało na oknie. 

Już nie słyszałem, jak wichura wiała: 

 książka ma ciężka się stała. 

Patrzałem w kartki jak w wyrazy twarzy,  

co pociemniały od długiego zadumania. 

Czas się zatrzymał wokół mego zaczytania. 

I nagle światło na kartkach się jarzy  

i wieczór się z zamętu słów wyłania.  

Zachód... na wszystkich kartkach, które lśnią. 

Jeszcze nie podniósł oczu, a już długie wiersze,  

które wypadły z wątków, dokąd chcą... 

Wiem: nad ogrodów gąszczem, gdzie się chowa blask, 

 teraz niebo jest dalsze i szersze;  

słońce powinno by zalśnić od nowa.  

Jak okiem sięgnąć, nocy letniej przestrzeń: 

 w niewielkich grupach rzeczy rozproszenie,  

po długich drogach idą ludzie, cienie,  

i tak daleko, jakby w tym znaczenie 

większe się kryło, nikły ruch trwa jeszcze. 

 

I teraz, gdy znad książki oczy wzniosę  

nic mnie nie dziwi, wszystko niezmierzone. 

Tam z zewnątrz jest, co tu we wnętrzu niosę,  

bez granic wszystko, w jaką spojrzę stronę; 

tylko się z wszystkim zwiąże całym losem,  

by się mój wzrok do rzeczy przystosował, 

niech wciągnie go prostota ich surowa .  

Ziemia za własny horyzont wyrasta,  

zdaje się całe niebo obejmować: 

i jak ostatni dom jest pierwsza gwiazda.  

 

 



Jan Morsztyn jako polski marianista.  

Marinizm, jako kierunek poetycki, jest odmianą konceptualizmu. Styl ten ukształtował 
się w poezji włoskiej i hiszpańskiej wczesnego baroku. Charakteryzowała go 
wyszukana ornamentyka, dziwaczne metafory, paradoksy, a przede wszystkim 
dbałość o zaskakujący koncept – pomysł wprawiający w podziw czytelnika i 
ukazujący słowne mistrzostwo poety. Poeta posługiwał się środkami stylistycznymi  z 
wielką swobodą i błyskotliwością (anafora, paralelizm) . Motywy ognia (płomień 
skryty, piekielna śrzeżoga, wieczne ognie, popiół), są bardzo charakterystyczne dla 
poezji włoskiego baroku, którą inspirował się Morsztyn. 

Koncept – pomysł na atrakcyjne, niebanalne sformułowanie myśli lub całego utworu, 
którego celem jest zaskoczenie odbiorcy. Konstrukcja konceptu może być oparta na 
zasadzie paradoksu, antytezy, analogii, kontrastu. Był zjawiskiem typowym dla poezji 
baroku i bywał nazywany concors discordia (to termin Macieja Sarbiewskiego, 
teoretyka konceptu), czyli zgodna niezgodność. 

Morsztyn jako poeta miłości 

Miłość jest głównym tematem twórczości poety, która ukazywana jest nie tylko jako 
walka, lecz także jako gra i bywa przyrównywana do śmierci, galer, niewoli. 

W jednym ze swoich liryków Morsztyn zaznacza, że:  

,, Kto się kocha, ma niepokój wieczny”, 

 

 a w innym dodaje:  

„Słusznie mówimy, że panny boginie, bo 

ginie każdy, kto im się nawinie”.  

 

W jego utworach pojawia się też starość i brzydota. Z chwilą gdy piękna panna 

zestarzeje się lub, nie daj Boże, wyjdzie za mąż staje się obiektem bezlitosnych kpin i 

żartów poety. Bo przecież kochać można się w niemal każdej pannie, ale nie w 

żonie. Opisując młodą kobietę, Morsztyn często zastanawia się, jak będzie ona 

wyglądała jako starucha. Widoczna jest u poety barokowa obsesja przemijania, 

rozkładu i związku miłości ze śmiercią, nieszczęśliwie zakochanego porównuje do 

zimnego trupa. Poeta dochodzi do wniosku, że lepiej być umarłym niż kochać 

nieszczęśliwie. 

 

 



Niestatek  /  Niestatek 

Uwaga! Ten sam tytuł (Niestatek) noszą dwa wiersze Jana Andrzeja Morsztyna – miej to na 

uwadze. 

 
portret pędzla Hyacinthe'a Rigaud z 1690 roku     Seria "Okna" Aleksander Volkov                  Christian Tagliavini 

                               

Niestatek – Jan Morszyn 

 

Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni 

Słonecznych drobne kąski wżenie do kieszeni, 

Prędzej morze burzliwe groźbą uspokoi, 

Prędzej zamknie w garść świat ten, tak wielki, jak stoi, 

 

Prędzej pięścią bez swojej obrazy ogniowi dobije,  

prędzej w sieci obłoki połowi, 

Prędzej płacząc nad Etną łzami ją zaleje, 

Prędzej niemy zaśpiewa i ten, co szaleje, 

 

Co mądrego przemówi; prędzej stała będzie 

Fortuna; i śmierć z śmiechem w jednym domu siędzie, 

Prędzej prawdę poeta powie i sen płonny, 

Prędzej i aniołowi płacz nie będzie plonny 

 

Prędzej słońce na nocleg skryje się w jaskini, 

W więzieniu będzie pokój, ludzie na pustyni, 

Prędzej nam zginie rozum i ustaną słowa 

Niźli będzie stateczna która białogłowa. 

Niestatek – Jan Morszyn 

 

Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem, 

Włos złotem, perłą ząb, płeć mlekiem zsiadłem, 

Usta koralem, purpurą jagody, 

Póki mi, panno, dotrzymujesz zgody. 

Jak się zwadzimy: jagody* są trądem, 

Usta czeluścią, płeć blejwasem bladem,** 

Ząb szkapią kością, włosy pajęczyną 

Czoło magłownią***, a oczy perzyną. 

*policzki **farba ***deska do maglowania, przen. ohydztwo. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hyacinthe_Rigaud
https://pl.wikipedia.org/wiki/1690
https://3.bp.blogspot.com/-pG1BjtLtKx0/T8uKUWOILQI/AAAAAAAAliA/ehWuDJyK4r4/s1600/ChristianTagliavini-9e0dff6ddc9f74a49903f2a05f3dee04.jpg


Do trupa - sonet 

Leżysz zabity i jam też zabity, 

Ty — strzałą śmierci, ja — strzałą miłości, 

Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości 

Ty jawne świece, ja mam płomień skryty, 

Tyś na twarz suknem żałobnym nakryty, 

Jam zawarł 
zmysły w okropnej ciemności 

Ty masz związane ręce, ja wolności 

Zbywszy mam rozum łańcuchem powity. 

Ty jednak milczysz, a mój język kwili 

Ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze, 

Tyś jak lód, a jam w piekielnej śreżodze 

Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili, 

Ja się nie mogę, stawszy się żywiołem 

Wiecznym mych ogniów, rozsypać popiołem. 

 
Do trupa - Jan Andrzej Morsztyn - darmowy ebook - Legimi online 

https://www.legimi.pl/ebook-do-trupa-jan-andrzej-morsztyn,b187539.html 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.legimi.pl%2Febook-do-trupa-jan-andrzej-morsztyn%2Cb187539.html&psig=AOvVaw0IK9znH4qNBeeB98LhK-Fk&ust=1585216247660000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCKi1nOystegCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.legimi.pl/ebook-do-trupa-jan-andrzej-morsztyn,b187539.html


Jan Lechoń - Skamandryci 

Uwaga 

Jan Lechoń – właściwie Leszek Serafinowicz – nie powrócił do Polski po 
zakończeniu II wojny światowej. Wybrał życie na emigracji, w Stanach 
Zjednoczonych. W roku 1956 poruszyła wszystkich wiadomość o jego samobójstwie: 
wyskoczył z dziesiątego piętra hotelu Hudson w Nowym Jorku. Był chyba 
najjawniejszym patriotą spośród skamandrytów, opiewał Piłsudskiego i odzyskanie 
wolności w roku 1918, potem uwieczniał w poezji polski wrzesień i walki Polaków na 
froncie zachodnim, wskrzeszał polską historię i legendę napoleońską. Nigdy nie 
pogodził się z komunistyczną władzą w Polsce. 

 
Ilustracja: "Jan Lechoń", Z.Czermański. 

O samym Piłsudskim mówić oczywiście w kategoriach popularności nie można, bo 
uczucie dla niego niecałej Warszawy bynajmniej, ale jej lewicy politycznej, 
robotników, młodzieży, poetycznych kobiet - było to zjawisko innego niż popularność 
wymiaru, było to olśnienie duszy, potężna miłość na całe życie.  To nie to, że pisali o 
nim pięknie Sieroszewski i Kaden, że go malowali Malczewski, Kossak i 
Wyczółkowski, sprawiło, że wszystko, co było młode w narodzie, spragnione piękna i 
wolności - od razu rozpoznawało Piłsudskiego i poszło za nim. 

Opinia: Jan Lechoń                                  Źródło: Portrety ludzi i zdarzeń. 

Źródło: https://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/jozef-pilsudski-w-opinii/item/2222-jan-
lechon 

 

 

https://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/jozef-pilsudski-w-opinii/item/2222-jan-lechon
https://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/jozef-pilsudski-w-opinii/item/2222-jan-lechon


Do Szekspira 

 
Jan Lechoń  - Roman Kramsztyk. 

Do Szekspira ( fragm. wiersza) 
 

Szekspirze, któryś zstąpił do dusz naszych głębi 
I znasz krwi naszej żądze i nasz lęk gołębi, 
Znasz nas od dna do szczytu! 
Coś zszedł w noce bezsenne władców krwią pijanych 
I w marzenia promienne kobiet zakochanych, 
Stęsknionych do błękitu! 

 
Przed którym groby żadnych nie miały tajemnic, 

Ileż duchów dla ciebie z mrocznych wyszło ciemnic, 

Z posłań swoich się zwlekło! 

I niebo uchylało przed tobą obłoków 

I tobie wydawało część swoich wyroków, 

A zbrodnie swoje - piekło! 

 

Kto rzekł, żeś ty przeminął? Inne stroje jeno! 

Dla twojego teatru cały świat dziś sceną, 

Twojego głosu żąda! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Lecho%C5%84
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Kramsztyk


Sprzeczka 

 

                                                                                      Seria "Okna" Aleksander Volkov                       Alexandru Darid 

 

Sprzeczka 
 

Już zimny dzień jesienny zaczyna omdlewać 
I w myślach szukam kształtu twej drogiej postaci, 
I ból, co mną nurtuje, wszechwładną moc traci. 
Pójdziemy do ogrodu. Nie warto się gniewać. 
 
Patrz, księżyc nad jezioro zza chmury wypływa, 
W milczeniu stoi ogród jak mlekiem oblany, 
I tylko czasem, z trzaskiem pękają kasztany. 
Wsłuchujemy się w tę ziemię; jest chyba szczęśliwa. 
 
W akacje płynie fala zimnego przewiewu - 
Ach, niechaj nas przepływa, ach, niechaj w nas wieje 
I niechaj nas oczyszcza, jak z liści aleje - 
Nas, ślepych na swą miłość, pobladłych od gniewu. 

 

 

 



Mochnacki  

Mochnacki ( fragm. wiersza)  

Mochnacki jak trup blady siadł przy klawikordzie 

I z wolna jął próbować akord po akordzie. 

Już ściany pełnej sali w żółtym toną blasku, 

A tam w kącie kirasjer w wyzłacanym kasku, 

A tu bliżej woń perfum, dam strojonych sznury, 

A wyżej, na galerii – milcz serce! – mundury. 

Tylko jeden krok mały od sali go dzieli, 

Krok jeden przez wgłębienie dla miejskiej kapeli – 

On wie, że okop hardy w tej przepaści rośnie, 

Więc skrył się za okopem i zagra o wiośnie. 

Rozpędził blade palce świergotem w wiolinie 

I mały, smutny strumień spod ręki mu płynie. 

Po hasłach typu „bezprogramowość”, „młodość jako program”, „a wiosną niechaj wiosnę, nie 
Polskę zobaczę” – ten wiersz Lechonia może dziwić. A jednak! Okazuje się, że istniało 
zapotrzebowanie na symbole narodowe, że polski sentyment do tradycji romantycznej jest 
wieczny i trwały. Utwór Lechonia – to poetycki opis koncertu, na którym jako solista wystąpił 
Mochnacki.  Jest w tym wierszu cały romantyzm: narodowość i historia, klęska, miłość i wiele 
emocji. Co więcej: swoim rytmem wzbudza prawdziwe uczucia i działa na wyobraźnię. A przy 
tym przypomina kształtem i wymową inne utwory, takie jak: koncert Jankiela z Pana 
Tadeusza, Redutę Ordona Adama Mickiewicza czy Fortepian Szopena Cypriana Kamila 
Norwida. 

Mochnacki Lechonia jest dowodem, że Skamandryci wcale nie odrzucili Konradowego 
płaszcza – być może nieco nowocześniej skroili romantyczny strój, ale niejednokrotnie 
dawali wyraz swoim uczuciom patriotycznym. Wiele jest utworów potwierdzających taką 
postawę w dorobku Lechonia, choćby Sejm – wskrzeszający sarmatyzm i pana Zagłobę w 
białym kontuszu, wizję skłóconego sejmu polskiego, który jednoczy się po krotochwilnych 
słowach Zagłoby, jednoczy się śmiechem: 



Tynk leciał na suficie: śmiech o szyby bije, 
Z ław się zerwał sejm i krzyknął «Polska niechaj żyje»” 

 

                     

W r. 1832 Maurycy Mochnacki koncertował w Metzu. 

Maurycy Mochnacki (1803-1834), krytyk literacki i publicysta, działacz polityczny. W 
latach 1823-1824 więziony za przynależność do Związku Wolnych Polaków; po 1825 
roku był współredaktorem szeregu pism, m.in. "Dziennika Warszawskiego", "Gazety 
Polskiej" i "Kuriera Polskiego". 

Nie uniknął represji – został we własnym mieszkaniu pobity, aresztowany i skazany 
na miesiąc robót publicznych. Najprawdopodobniej ten właśnie moment wpłynął na 
radykalizację jego postawy. Przez kolejne kilka lat bywał wielokrotnie aresztowany za 
przynależność do organizacji konspiracyjnych – choć tak naprawdę był to tylko 
pretekst. 

Był jednocześnie przesiąknięty duchem kościuszkowskiej równości społecznej, w 
której widział jedyną szansę na wywalczenie niepodległości. Był pod tym względem 
radykalnym demokratą – zbyt radykalnym, by mógł to zaakceptować ogół polskiej 
szlachty, ale dla młodego pokolenia były to hasła nośne. Już wówczas w 
sarmatyzmie poprzedniego stulecia upatrywano przyczynę klęski polskiej 
państwowości. 

Chłop i szlachcic, dwa główne pierwiastki Polski, stanowią jedną 

całość. Kto chce zniszczyć tę całość i ich interesy skłócić, by walczyli 

przeciw sobie, nie skupiając się na walce z wrogiem zewnętrznym, 

ten da przysługę Rosji – pisał Mochnacki odważnie jak na owe 

czasy. Ale nie ograniczał się do publicystyki. 

Źródła:  

https://teatrnn.pl/para/jan-lechon-mochnacki/ 

https://teatrnn.pl/para/jan-lechon-mochnacki/


http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=historia&methid=64571
1&page=subpage&article_id=320910&page_id=19362 
https://www.dzieje.pl/aktualnosci/215-lat-temu-urodzil-sie-maurycy-mochnacki 
https://polskifr.fr/polska-we-francji/185-lat-temu-w-auxerre-zmarl-maurycy-mochnacki/ 
http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/dwudziestolecie-miedzywojenne/c148-
dwudziestolecie-w-polsce/mochnacki-lechon 

Łyk książki lub filmu do kawy ? 
Pomyślę o tym jutro… 

Przeminęło z wiatrem 

 

Film jest ekranizacją powieści Margaret Mitchell, rozgrywającą się w czasach amerykańskiej 
wojny secesyjnej.  Obsypany Oskarami m.in. za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, główną 
rolę kobiecą, drugoplanową rolę kobiecą – Hattie McDaniel była pierwszą ciemnoskórą 
aktorką, której przyznano nagrodę. 

Scarlett O'Hara nie jest ani delikatną panienką, ani subtelną, wrażliwą, zwracającą uwagę na 
niuanse damą. To kobieta twarda, silna, momentami nawet bezwzględna. Jej postępowanie 
wzbudza kontrowersje, jednak samej bohaterki nie sposób po prostu nie lubić. 

Kapitan Rett Butler to człowiek mądry, dostrzega wady świata, w którym żyje, nienawidzi 
obłudy, drwi sobie z konwenansów.  Wrażliwy , gotowy do wielkiej, żarliwej miłości.  Z 
niejaką wyższością spogląda na resztę świata, ale szanuje i podziwia osoby, które w życiu 
kierują się szlachetnością i bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym. 

Masz wybór przeczytaj lub obejrzyj. 

Bezpłatnych tytułów filmowych można także szukać na stronach: 

http://www.filmotekaszkolna.pl/        

http://filmpolski.pl/fp/index.php serwis Łódzkiej Szkoły Filmowej , zakładka Filmoteka, zbiór 

etiud i filmów krótkometrażowych. 

https://ninateka.pl/ ogromy zasób archiwaliów, filmy fabularne, dokumentalne, 

eksperymentalne, bajki, spektakle teatralne, słuchowiska. 

https://www.youtube.com/watch?v=TaPMpD4oxDA&feature=youtu.be 

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=historia&methid=645711&page=subpage&article_id=320910&page_id=19362
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=historia&methid=645711&page=subpage&article_id=320910&page_id=19362
https://www.dzieje.pl/aktualnosci/215-lat-temu-urodzil-sie-maurycy-mochnacki
https://polskifr.fr/polska-we-francji/185-lat-temu-w-auxerre-zmarl-maurycy-mochnacki/
http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/dwudziestolecie-miedzywojenne/c148-dwudziestolecie-w-polsce/mochnacki-lechon
http://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/dwudziestolecie-miedzywojenne/c148-dwudziestolecie-w-polsce/mochnacki-lechon
https://www.youtube.com/watch?v=TaPMpD4oxDA&feature=youtu.be


Polecam książkę i zachęcam także do obejrzenia filmu. Jest ona wyrazem i obrazem 
bohaterstwa, namiętności i nadziei, gdyż zgodnie ze złotą myślą Scarlett O'Hary: 

Jutro też jest dzień... 
Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


