
 

 

 

Danuta Muszyńska – Zamorska-  Dziewczyna z książką                 Seria "Okna" jest autorstwa Aleksandra Volkova, 
http://alexandervolkovfineart.com/                                                    https://pl.pinterest.com/pin/774689573377247820/ 

 

Otaczając się książkami otwieramy sobie drogę do 
innych światów. Czytanie książek inspiruje do pisania 
i tworzenia własnych historii, rozbudzając w nas 
wyobraźnię i twórcze myślenie.    

Książka to okno na świat, 

to promień słońca, który 

rozświetla ciemne noce, to 

najlepszy doradca we 

wszystkich sprawach. 

Stanisław Lam  

 

http://www.zpap.org.pl/index.php?IdStr=1128603414
http://alexandervolkovfineart.com/
https://pl.pinterest.com/pin/774689573377247820/
https://lubimyczytac.pl/autor/185884/stanislaw-lam


Posłuchaj! Warto!  

Coś wspaniałego, przenikliwego  i mądrego ! 

To coś dla ciebie i każdego z nas. Otwórz więc okno 

na świat. Otwórz siebie na innych.  

 

Małgorzata Kożuchowska czyta opowiadanie 

„Zamknięte okno na świat” 

https://www.youtube.com/watch?v=s8c6OCejJC0 

 

 

Posłuchaj  

Życie w pandemii koronawirusa 

Joanna Racewicz czyta opowiadanie 

„W czarnym notatniku” 

https://www.youtube.com/watch?v=8SxNc6OBDLc 

 

 

Małgorzata Ostrowska-Królikowska czyta opowiadanie 

„Walcząc o oddech” 

https://www.youtube.com/watch?v=FkzRdm1z2M0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8c6OCejJC0
https://www.youtube.com/watch?v=8SxNc6OBDLc
https://www.youtube.com/watch?v=FkzRdm1z2M0


Literatura – Fantasy 

Szkarłatna dżuma – Jack London 

 

 

Dom ziemi i krwi. Część 1  /  Dom ziemi i krwi. Część 2 

Nie lękam się, bo moi przyjaciele są ze mną! 

Sarah J. Maas Dom ziemi i krwi. Część 2  

 

  

 

I o to właśnie chodzi, Bryce. O to chodzi w życiu. By je przeżyć. By kochać. By 
pamiętać, że wszystko może zniknąć następnego dnia. Wszystkie te uczucia 

czynią życie o wiele cenniejszym. 

Sarah J. Maas Dom ziemi i krwi. Część 2  

 Historia opisywana przez Jacka Londona rozgrywa się w 2073 roku, 60 lat 
po wielkiej epidemii, która wyludniła świat. 

Pisarz przedstawił eksterminację ludności niemal na całej kuli ziemskiej, 

wykorzystując w swoim utworze wszystkie funkcjonujące w literaturze 

elementy toposów zarazy, epidemii i pandemii. Oprócz starca, który przeżył 

Dżumę, występują także Edwin, najbardziej zainteresowany opowieścią i 

najbardziej ludzki, Hoo-Hoo i Zajęcza Warga, który z kolei wydaje się 

najbardziej dziki. Lektura  daje bardzo dużo do myślenia. Trzeba wszystko 

co mamy i co także ważne, trzeba doceniać. 

polecam tą pozycję osobom, które lubią czytać książki o apokalipsie i takie, 
które wymuszają refleksje. Niewiele osób słyszało o ''Szkarłatnej Dżumie'', a 
szkoda, bo warta przeczytania! 

.  

 

Akcja rozgrywa się w Księżycowym Mieście-miejscu gdzie 
żyją obok siebie przedstawiciele najróżniejszych ras. 

Bryce Quinlan jest dziewczyną, która w połowie jest 
człowiekiem, a w połowie Fae. W świecie pełnym magii, 
niebezpieczeństw i ognistych romansów poszukuje zemsty! 
Bryce Quinlan kocha swoje życie. W dzień pracuje dla 
handlarza antyków, sprzedając nie do końca legalne 
magiczne artefakty, a nocą imprezuje razem z przyjaciółmi, 
delektując się każdą przyjemnością jaką Lunathion – znane 
również jako Crescent City – ma do zaoferowania. Ale gdy 
bezwzględne morderstwo wstrząsa miastem, wszystko 
zaczyna się rozpadać – również świat Bryce.  

 

https://lubimyczytac.pl/autor/74122/sarah-j-maas
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4924471/dom-ziemi-i-krwi-czesc-2
https://lubimyczytac.pl/autor/74122/sarah-j-maas
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4924471/dom-ziemi-i-krwi-czesc-2


Błękitny zamek - Montgomery Lucy Maud 

 

Jeśli potrafisz spędzić z kimś pół godziny w zupełnym milczeniu i nie czuć przy 
tym wcale skrępowania, ty i osoba ta możecie zostać przyjaciółmi.  

Lucy Maud Montgomery, Błękitny Zamek  

 

Strach jest największym grzechem. Prawie każde zło na świecie ma 
źródło w tym, że ktoś się czegoś boi.  

Lucy Maud Montgomery, Błękitny zamek  

Narzeczona – Kiera Cass 
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                            Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

Valancy Striling ma ciężki los. W wieku dwudziestu dziewięciu lat ciągle 
mieszka z matką i ciotką, które traktują ją jak dziecko. Reszta krewnych 
dokucza jej z powodu staropanieństwa. Przed szarą rzeczywistością 
dziewczyna ucieka w świat fantazji – tam, w Błękitnym Zamku, adorują 
ją najprzystojniejsi rycerze. 

Kiedy Valancy otrzymuje list o krytycznym stanie swojego zdrowia, 
postanawia zwalczyć nieśmiałość i zacząć żyć pełnią życia. Czy uda jej 
się usamodzielnić? Czy przeżyje szaloną przygodę rodem z powieści jej 
ulubionego autora? I czy odnajdzie miłość? 

 

Przyszła królowa. Przystojny młody król. Para idealna… Ale czy na 

pewno? Kiedy król Jameson wybiera jako obiekt swoich uczuć lady Hollis 

Brite, Hollis jest zaskoczona – i zachwycona. Dorastała na zamku 

Keresken i podobnie jak wszystkie szlachetnie urodzone panny marzyła o 

tym, że pewnego dnia król spojrzy właśnie na nią. Zdobycie jego serca to 

spełnienie wszystkich jej pragnień. Jednakże Hollis już niebawem zaczyna 

sobie uświadamiać, że pokochanie króla i zostanie królową może nie być 

tak szczęśliwym losem, jak jej się wydawało. Kiedy zaś spotyka chłopaka, 

który potrafi dostrzec, co Hollis naprawdę kryje w swoim sercu, 

dziewczyna uświadamia sobie, że przyszłość, której naprawdę pragnie, 

jest przyszłością, jakiej nigdy wcześniej sobie nie wyobrażała. 

https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=444
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=85
https://lubimyczytac.pl/autor/6136/lucy-maud-montgomery
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/49011/blekitny-zamek
https://lubimyczytac.pl/cytat/19413
https://lubimyczytac.pl/autor/6136/lucy-maud-montgomery
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/169874/blekitny-zamek
https://lubimyczytac.pl/


 

 

 

 

 


