
 

 

Książki lubią ciszę. 

Drzwi lepiej zamknąć: tam zawsze gra 
telewizor. Nie chcę oglądać telewizji!  

Czytam! Nie chcę, aby mi przeszkadzano! 

 



https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/ 

 

Przeczytaj 

 

Książki są lustrem: widzisz w nich tylko to co, już masz w sobie.  

Cień wiatru – Carlos Ruiz Zafón 

 

 

 

 

 

 

 

Pozytywnie 

zaczytani 

 

Cień wiatru” – bestseller Carlosa Ruiza Zafóna jest w Polsce dobrze 
znany. „Cień wiatry” to tytuł powieści, ale tak również nazywa się 
książka, wokół której rozgrywa się cała akcja. Na samym początku 
główny młody bohater trafia do miejsca znanego jako Cmentarz 
Zapomnianych Książek. Tam znajduje wspomnianą księgę. Lektura 
sprawia, że nastolatek chce dowiedzieć się jak najwięcej o autorze, 
odkryć przyczyny jego tajemniczego zniknięcia i poznać powód, 
dlaczego prawie wszystkie egzemplarze „Cienia wiatru” zostały 
zniszczone. Akcja ma miejsce we frankistowskiej Hiszpanii, drugiej 
połowy XX wieku, ale retrospekcje cofają czytelnika do 
wcześniejszych dekad – w miarę jak sekrety autora „Cienia wiatru” 
wychodzą na jaw. Powieść jest częścią cyklu „Cmentarz 
zapomnianych książek”, do którego należą również „Gra anioła”, 
„Więzień nieba” oraz „labirynt duchów” (niewydany jeszcze w Polsce). 
https://niestatystyczny.pl/2017/04/22/ksiazki-o-ksiazkach/ 

 

https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
https://niestatystyczny.pl/2017/04/22/ksiazki-o-ksiazkach/


Osobiście wiem jedno: że nic nie wiem. A jeśli chcę się dowiedzieć, 
szukam w książkach. Im przynajmniej pamięć zawsze dopisuje. 

Klub Dumas -  Artur Pérez - Revert 

 

 

 

 

Książki są po to, by nam przypominać, jacy z nas durnie. 

451° Fahrenheita” – Ray Bradbury’e 

 

 

 

 

Powieść przedstawia świat przyszłości, w którym książki są 
zakazane, a społeczeństwo ogłupiane jest systematycznie przez 
natarczywe media masowe. Zwalczaniem literatury zajmują się 
specjalne służby – strażacy. Jeden z nich – Guy Montag – jest 
protagonistą powieści. To człowiek wierzący w szkodliwość 
książek, w pełni oddany swojej służbie. A jednak pewnego dnia, 
pod wpływem sąsiadki zaczyna się zastanawiać nad otaczającym 
go światem i całkowicie zmienia podejście do rzeczywistości. 
Zaczyna czytać oraz gromadzić książki, co w konsekwencji 
doprowadza do tego, że pragnie przeciwstawić się systemowi. 
https://niestatystyczny.pl/2017/04/22/ksiazki-o-ksiazkach/ 

 

Głównym bohaterem jest Lucas Corso, bibliofil i znawca 
twórczości autora „Trzech muszkieterów”, zajmujący się 
zawodowo znajdowaniem rzadkich woluminów. Tym razem 
musi odzyskać dwa egzemplarzy otoczonej ponurą sławą 
księgi „Dziewięcioro Wrót do Królestwa Cieni”, zawierającej 
instrukcję przywołania diabła. W czasie poszukiwań bohater 
odkrywa coraz więcej poszlak, łączących wolumin 
z twórczością Aleksandra Dumasa. Stający na jego drodze 
antagoniści również zdają się być w jakiś sposób powiązani 
z francuskim pisarzem. Corso zaczyna sobie zadawać 
pytanie, co naprawdę łączyło Dumasa z czcicielami diabła – 
czyżby słynny autor sam był jednym z nich? Na podstawie 
tego utworu powstał film Romana Polańskiego „Dziewiąte 
wrota”. https://niestatystyczny.pl/2017/04/22/ksiazki-o-ksiazkach/ 
 

 

https://niestatystyczny.pl/2017/04/22/ksiazki-o-ksiazkach/
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Poezję pisze się łzami, powieść krwią, a historię 
rozczarowaniem. 

Gra anioła- Carlos Ruiz Zafon 

 

Pani z Shalott 

Alfreda Tennysona z 1842 roku - inspiracja legendą o Elaine z Astolat.  

   

Pani z Shalott (mal. William Maw Egley, 1858) Pani z Shalott przy krosnach - Johna Williama Waterhouse'a, 1915. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krosno_tkackie 

Poemat opisuje historię damy z zamku na wyspie Shalott. Podlega ona klątwie 
zmuszającej ją do bezustannego tkania zaczarowanej sieci. Nie wolno jej też wprost 
oglądać świata na zewnątrz, więc widzi tylko jego odbicie w lustrze. Pewnego razu, 
widząc przejeżdżającego obok zamku Lancelota, zakochuje się w nim. Po raz pierwszy 
przestaje tkać i wygląda z zamku przez okno, co ściąga na nią śmiertelny skutek 
klątwy. Opuszcza zamek znajdując łódź, na której wypisuje swoje imię, i śpiewając 
płynie z nurtem rzeki do Camelotu. Im bliżej celu, tym bardziej słabnie i umiera nim 
łódź dociera do zamku. Zebrani na przystani rycerze oraz damy wraz z królem ze 
zdziwieniem obserwują niezwykłe zjawisko. Wszystkich ogarnia zabobonny strach, z 
wyjątkiem przejętego jej urodą Lancelota, który prosi Boga o zbawienie Pani z Shalott.  

 

 

"Dość mam już półmroku" 

W mrocznej, niebezpiecznej i niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych, 
młody pisarz, żyjący obsesyjną i niemożliwą miłością, otrzymuje od 
tajemniczego wydawcy ofertę napisania książki, jakiej jeszcze nie było, w 
zamian za fortunę i, być może, coś więcej. Z niezwykłą precyzją 
powieściopisarską i w charakterystycznym dlań, oszałamiającym stylu, 
autor "Cienia wiatru" ponownie przenosi nas do Barcelony Cmentarza 
Zapomnianych Książek, by obdarować niezwykłą intrygą, romansem i 
tragedią poprzez labirynt tajemnic, gdzie czar książek, namiętności i 
przyjaźni splatają się w mistrzowskiej opowieści.  

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4802749/gra-aniola 
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Film i książka 

Duma i uprzedzenie – Jane Austen  

https://www.cda.pl/video/47678662f 
 

  
Artykuł pochodzi ze strony: 

http://www.kanapaliteracka.pl/ksiazki/duma-i-uprzedzenie-recenzja/ 

 

Jane Austen "Perswazje" audiobook 
https://www.youtube.com/watch?v=XwXolQHUR90 

https://www.cda.pl/video/1670149f2/vfilm 

 

 

 

 

 

To wyjątkowa książka – warto przeczytać ! 

 

Rzecz dzieje się na angielskiej prowincji na przełomie XVIII i 

XIX wieku. Niezbyt zamożni państwo Bennetowie mają nie 

lada kłopot – nadeszła pora, by wydać za mąż ich pięć 

dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jest znaleźć 

odpowiedniego męża na prowincji. Pojawia się jednak 

iskierka nadziei, bo oto posiadłość po sąsiedzku postanawia 

dzierżawić pewien młody człowiek, przystojny i bogaty… 

 Najbardziej romantyczna powieść Austen.  Anne 

Eliot w wieku dziewiętnastu lat ulega perswazjom 

najbliższych i wbrew sobie zrywa zaręczyny z 

kapitanem Wentworthem, ponieważ nie jest jej 

równy pozycją. Kiedy osiąga wiek dwudziestu 

siedmiu lat, stając się nie tylko dorosłą kobietą, 

lecz, jak na owe czasy, już właściwie starą panną, 

myśli: „[...] , co będzie dalej przeczytajcie 

https://www.cda.pl/video/47678662f
http://www.kanapaliteracka.pl/ksiazki/duma-i-uprzedzenie-recenzja/
https://www.youtube.com/watch?v=XwXolQHUR90
https://www.cda.pl/video/1670149f2/vfilm


Co jeszcze czytamy w czasach zarazy. 

Alex Michaelides  "Pacjentka" 

 

 

Sarah Knight  "Jak uspokoić swoje myśli"  
 

 

 

Hans Rosling "Factfulness"  
 

 

Hitem jest książka: "Unf*ck yourself. Napraw się!" Gary’ego Bishopa. 

 

Thriller psychologiczny 2019 roku! Ceniona malarka i fotografka mody Alicia 

Berenson wiedzie wspaniałe życie. Pewnego wieczoru Alicia zabija swojego 

męża Gabriela i od tego momentu przestaje mówić. Nikt poza nią nie wie, co 

wydarzyło się tamtej nocy. Ostatecznie trafia do zamkniętego ośrodka 

psychiatrycznego. Co zdarzy się dalej? Czy psychoterapeuta z ośrodka 

rozwiąże zagadkę śmierci Gabriela? Co stanie się, jeśli Alicia wreszcie zacznie 

mówić? Przeczytaj! 

 

Martwimy się często rzeczami , które jeszcze się nie wydarzyły lub nigdy mogą 

się nie wydarzyć. Każda kolejna myśl jest bardziej niepokojąca, a my coraz 

bardziej zestresowani. Co zrobić , aby wyzwolić się od takich złych myśli? 

Autorka uczy nas rozwiązywać problemy, zamiast pogarszać sytuację. 

Dostarcza wskazówek, sztuczek i technik, które pomogą zapanować nad 

stresem oraz przejść do likwidowania przyczyn, które go wywołały. Jeżeli 

masz taki problem. Przeczytaj! 

 

 

 

Wystarczy zrobić test z książki (dostępny tutaj: 
http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/11189/factfulness-dlaczego-swiat-jest-
lepszy-niz-myslimy), żeby przekonać się, że warto przeczytać! 
Książka w porywający sposób, ukazuje, jak możemy zmienić postrzeganie 
otaczającej nas rzeczywistości, a co za tym idzie – zmienić świat!  

 

 

Wewnętrzny , krytyczny głos wciąż powtarza ci, że jesteś leniwy/a, 

głupi/ a albo za słaby/a, a ty po jakiś czasie zaczynasz w to wierzyć 

i chcesz zapanować nad stresem i napięciem , bo chcesz normalnie 

żyć.  Przeczytaj książkę ona pomoże ci wyzwolić się od 

takich myśli i docenić swój potencjał – naprawić się. 

 



Warto posłuchać 
 

Zostań w domu kultura przyjdzie do ciebie. 

Kultura w sieci https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci. 

 

 

"Sto pociech" - pod takim tytułem fundacja im. Wisławy Szymborskiej 

rozpoczęła 1 kwietnia na swoim profilu na Facebooku nową akcję czytelniczą na czas 

kwarantanny. Wiersze noblistki czytali już do tej pory m.in. Janusz Gajos i Danuta 

Stenka. Szymborska na każdy dzień. Aktorzy czytają wiersze noblistki 
https://kultura.onet.pl/ksiazki/szymborska-na-kazdy-dzien-znani-aktorzy-czytaja-wiersze-

noblistki/tb553zb 

 

 

Piękną niespodziankę wszystkim miłośnikom astronomii sprawiło 
znane pismo „Urania – Postępy Astronomii”. 

Jak dowiadujemy się ze strony pisma: 

Od 18 marca 2020 r. nauczyciele i uczniowie mogą pobierać cyfrowe numery 
czasopisma „Urania” nieodpłatnie – uwolnienie dotyczy numerów z lat 2012-2019, 
aż do numeru 6/2019, czyli ostatniego z ubiegłego roku. 

Zasoby są bezpłatne także dla wszystkich innych zainteresowanych osób. Warto 
podkreślić, iż treści publikowane w „Uranii” w większości nie ulegają szybkiej 
dezaktualizacji i są wartościowe również przez co najmniej kilka lat po wydaniu 
danego numeru, a często i dłużej. 

https://swiatczytnikow.pl/tematy/za-darmo/ 

Zebrała i opracowała Grażyna Szymczyk 
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