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BIBLIOTEKA JEST  SERCEM NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 
Atmosfera życzliwości, pomocy, indywidualny kontakt i dobre relacje 

z uczniami oraz dbałość o estetykę wnętrza biblioteki sprawiają,  
że biblioteka jest miejscem, w którym nasi uczniowie chętnie przebywają. 

 
 

Kochajcie książki  
 

One ułatwią Wam życie,  
po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej 
i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. 

One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie,  
one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości  

dla świata, dla człowieka. 
                                             

Maksym Gorki 



Rok szkolny 2014/2015 
 

Edukacja czytelnicza i medialna  w bibliotece szkolnej  
 

Uczymy się, a wspiera nas biblioteka szkolna 
 
Biblioteka realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze wspomagające proces 
edukacji i wychowania oraz samokształcenia uczniów naszej szkoły.   
 
W ramach edukacji czytelniczej i medialnej realizowane są następujące zajęcia: 
 
Warsztat informacyjny  biblioteki szkolnej 
   
Uczniowie zapoznawani są z warsztatem informacyjnym biblioteki szkolnej,  
zasadami  korzystania z jej zasobów oraz korzystania z  pracowni  multimedialnej. 
 
Pomoc w doborze literatury  i w wyszukiwaniu materiałów. 

Nauczyciel - bibliotekarz otacza szczególną  opieką uczniów o specjalnych  
potrzebach edukacyjnych, wymagających wsparcia pomaga im w   
wyszukiwaniu materiałów i informacji z różnych źródeł. 
 
,,Biblioteka od kuchni’’ 

 
 
Uczniowie poznają podstawowe pojęcia z zakresu bibliotekoznawstwa:  
księgozbiór podręczny, klasyfikacja publikacji, numery: ISBN i ISSN,  katalogi  
biblioteczne, sygnatura, rewers itd. 
 
Prawo autorskie w szkole: 
 
Uczniowie poznają przepisy prawa autorskiego: 
 

• podmiot i przedmiot prawa autorskiego, 
•  ograniczenia praw autorskich,  
• podział prawa autorskiego,  
• przykładowe problemy w szkole i poza szkołą dotyczące ochrony praw 

autorskich, odpowiedzialność prawną za naruszenie praw autorskich. 

 

Cele:  
• przygotowanie użytkownika do 

świadomego wyszukiwania, 
selekcjonowania, przetwarzania  
i wykorzystywania informacji; 

 
• nabywanie przez uczniów umiejętności 

planowania pracy umysłowej; 

 
• nabywanie przez uczniów umiejętności 

organizowania swojego warsztatu pracy; 

 
•  rozwijanie umiejętności tworzenia 

własnych tekstów 

 
• kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania informacji z różnych 
źródeł i ich selekcji. 

 
 
Cele: 
• kształtowanie właściwej postawy 

uczniów przy wykorzystywaniu 
zasobów Internetowych oraz innych 
źródeł informacji w przygotowywaniu 
wypracowań, referatów, prezentacji 
maturalnej z języka polskiego, a w 
przyszłości w pisaniu prac 
zaliczeniowych i dyplomowych; 

 
• kształtowanie świadomości uczniów w 

zakresie odpowiedzialności prawnej w 
związku z naruszeniem prawa 
autorskiego; 

 

 

 



 
Sporządzanie bibliografii załącznikowej 
 
Na stronie Internetowej szkoły w zakładce uczniowie – zamieszczono 
publikację na temat:  Sporządzanie opisów bibliograficznych i bibliografii 
załącznikowej. 
 
,,Materiały dla maturzystów’’ 
 
Biblioteka  gromadzi i eksponuje materiały nie tylko dla maturzystów,   
które pomagają uczniom zdobywać niezbędne informacji dotyczące  
przygotowania się do matury, konkursów, olimpiad i zajęć lekcyjnych 
 
Autoprezentacja maturzysty 
 
Nauczyciel – bibliotekarz udziela wskazówek na temat jak należy 
prezentować się przed komisją na egzaminie ustnym: 

,,Krótki trening autoprezentacji  maturzysty. Mowa ciała’’  
 

 Wspomaganie procesu nabywania umiejętności uczenia się  
 
Z uczniami prowadzone są lekcje na temat: 
 
Uczę się i - umiem, Stawiam sobie cele,  Skutecznie zarządzam swoim 
czasem .     

Czytam, myślę, działam 
 
Uczniowie mogą  korzystać z przygotowanej ekspozycji materiałów na 
temat skutecznego i efektywnego uczenia się, treningu pamięci i  czytania 
ze zrozumieniem. 
   
 
 

 
 

 
 
 

Cele: 
 
• rozwijanie umiejętności poprawnego 

sporządzania bibliografii załącznikowej; 
 

 
 
 
• kształtowanie umiejętności autoprezentacji. 

 

 
 

 

 
 

 

Ktoś powie, że czytać każdy umie, 
zaprawdę mało kto czytać potrafi. 

...cóż za rzecz przedziwna Czytanie ! - 
jako gałąź oliwna lub migdałowy 
kwiat.                    Cyprian Kamil Norwid 

 
 
 



 
Biblioteka wspiera uczniów w procesie edukacyjnym 

oraz pomaga rozwijać ich 
 zainteresowania i uzdolnienia. 

 
Obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych:  

W październiku biblioteka szkolna świętowała swój dzień  –  tak jak 
wszystkie biblioteki na świecie! 

Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
pod hasłem: ,, BIBLIOTEKA SZKOLNA – BRAMA DO ŻYCIA’’ 

1.  Wystawy:  
• Postacie roku 2014 r. 
• Kalendarium rocznic 2014 r. 
• Historyczne wydania dzieł Stefana Żeromskiego w 150 

rocznicę urodzin pisarza.  
• Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego. 
• Nasze najstarsze zbiory biblioteczne. 

2. Konkurs na najpiękniejszy plakat reklamujący bibliotekę szkolną pod 
hasłem: ,,BIBLIOTEKA SZKOLNA – BRAMA DO  ŻYCIA’’. 

3. Konkurs głośnego czytania w ramach obchodzonego w dniu 29.09.  
Dnia Głośnego Czytania. 

4. Sondaż na temat: Myślę, więc... czytam?" - Ulubione książki naszych 
nauczycieli i uczniów  

5. Aforyzmy o książkach i czytaniu – biblioteka - czytelnia. 
6. Dekoracje. 
7. Słodki poczęstunek w bibliotece. 

Wśród uczniów i nauczycieli został przeprowadzony sondaż na temat: 
Myślę, więc... czytam?  czyli Co czytają nasi uczniowie i nauczyciele i jakie 
są ich ulubione książki?. 

Poniżej, w ,, Kącik nowości’’ zamieszczone zostały wyniki sondażu 
czytelniczego. Zachęcam do czytania książek, które polecają uczniowie 
i nauczyciele naszej szkoły.  

Przez cały miesiąc październik społeczność szkolna mogła zwiedzać 
wystawy: Postacie roku 2014 r., Kalendarium rocznic 2014 r., Historyczne 
wydania dzieł Stefana Żeromskiego w 150 rocznicę urodzin pisarza, 
Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego, Nasze najstarsze zbiory 
biblioteczne. 

 W konkursie na najpiękniejszy plakat reklamujący bibliotekę szkolną pod 
hasłem: Biblioteka szkolna – Brama do życia komisja konkursowa 
przyznała ex aequo  dwa pierwsze miejsca dla prac wykonanych przez: 
Dianę Kulińską z klasy I B  i Aleksandrę Szpak z klasy III D. Uczennice 
otrzymają nagrody książkowe  na zakończenie roku szkolnego i ,,plusa’’ z 
języka polskiego. Plakaty zostały wyeksponowane,  w bibliotece szkolnej. 

 
CELE: 
• poszerzanie i ugruntowanie wiedzy uczniów o 

literaturze , z języka polskiego i historii. 
• badanie czytelnictwa i preferencji 

czytelniczych oraz propagowanie czytelnictwa 
wśród uczniów i pracowników  naszej szkoły. 

• sprawdzenie znajomości lektur szkolnych; 
• pomoc uczniom w przygotowywaniu się do 

zajęć lekcyjnych, konkursów; 
• motywowanie uczniów do udziału w 

konkursach; 
• rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności 

wśród uczniów; 
• motywowanie uczniów do aktywności na 

rzecz społeczności szkolnej i promowania 
biblioteki i działania na rzecz środowiska 
lokalnego; 

• rozwijanie umiejętności organizowania pracy i 
zasad współpracy w grupie oraz kształtowanie 
odpowiedzialności za wykonanie 
przydzielonych zadań; 

• rozwijanie wiedzy technologicznej wśród 
uczniów. 
 

Myślę, więc... czytam? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biblioteka kształtuje kulturę czytelniczą i upowszechnia 
czytelnictwo oraz promuje szkołę i bibliotekę w 

środowisku szkolnym i lokalnym. 

Obchody Święta biblioteki - Spotkanie czytelnicze 
 

W dniu 24 października w bibliotece odbyło się spotkanie czytelnicze 
,,Czytajmy i uczmy się, a będziemy wolnymi’’ w ramach obchodzonego 
święta biblioteki oraz Dnia Głośnego Czytania. 

 Uczniowie i nauczyciele wspólnie czytali  wiersze naszych poetów:  A . 
Mickiewicza, C. K. Norwida, J. Kochanowskiego, J. Tuwima. Odświętna 

atmosfera, dekoracje, aforyzmy o książkach i czytaniu oraz obecność i 
aktywność nauczycieli zachęciły uczniów do wzięcia udziału we wspólnym 
czytaniu.  Obecność p. Dyrektor Elżbiety Szepietowskiej - Paluch i p. vice 
Dyrektor Anny Podgórskiej  podniosła rangę tego spotkania. Za aktywność 

uczniowie zostali nagrodzeni ,,plusami’’ z języka polskiego, a najlepiej   
recytujący uczniowie otrzymali ocenę z j. polskiego. Największą 
aktywnością,  w czytaniu poezji wyróżnili się uczniowie klasy I c. 
 
Na każdego odwiedzającego bibliotekę szkolną czekał słodki poczęstunek 
co nadało obchodom święta biblioteki ciepłego charakteru. Plusem tego 
spotkania była współpraca nauczycieli i uczniów oraz to, że biblioteka 
może być miejscem wielu ciekawych imprez propagujących czytelnictwo.  

Walentynki! Ach, Walentynki! 
To najgorętszy  był w roku dzień w LI LO ! 

 

 
     Społeczność naszej szkoły świętowała ten dzień na wspólnej zabawie 
oraz na  rozmyślaniu nad sensem miłości i jej znaczenia w życiu człowieka, 
w otoczeniu dekoracji oraz mądrych i głębokich, ale także żartobliwych 
sentencji na temat różnych przejawów uczucia miłości. 
      
         Udział klas III w konkursie: Słynne pary kochanków w literaturze  
sprawdził ich wiedzę ze znajomości lektur, a najlepsza klasa mogła 
degustować pierniki i cieszyć się z otrzymanych plusów z języka polskiego. 
 
       Walentynkowe ,,liściki’’ od tajemniczych wielbicieli i wielbicielek. 
dostarczyły obdarowanym wiele przyjemnych doznań. Bo fajnie jest 
przecież  w upominku serduszko dostać albo dać. 

 

 

 

 

 
 
Cele: 

• rozwijanie zamiłowania do literatury 
pięknej, poezji i sztuki; 

• kształtowanie wrażliwości młodzieży, 
wychowania do miłości  i umacnianie 
więzów przyjaźni  oraz rozwijanie 
umiejętności okazywania wzajemnie 
uczuć; 

• sprawdzenie znajomości lektur 
szkolnych; 

• promocja biblioteki szkolnej i 
zachęcanie uczniów do korzystania z jej 
zbiorów. 

• popularyzowanie wiedzy o życiu 
pisarzy i poetów polskich; 

• kształtowanie i rozwój kultury języka; 
• rozwój inteligencji werbalnej i 

emocjonalnej uczniów; 
 
 



       Spotkanie z poezją Zakochaj się w poezji i czytaj razem z nami 
sprawiło wiele przyjemności zarówno czytającym jak i słuchaczom, a 
atmosfera była bardzo sympatyczna i pełna wzajemnej życzliwości. Za 
aktywność uczniowie zostali nagrodzeni ,, plusami’’ i ocenami z języka 
polskiego. Każdy odwiedzający w tym dniu bibliotekę został obdarowany 
ciasteczkiem, bo przecież w dniu Świętego Walentego, każdy podarkiem 
obdarowuje każdego. 

       O miłości,  przyjaźni, serdeczności i wzajemnym zaufaniu traktowały 
przygotowane w bibliotece wystawy:  Wypożycz książkę o miłości  oraz 
Motyw miłości w malarstwie.  

      Dziękuję za to,  że w realizację programu obchodów Walentynkowego 
święta włączyli się nauczyciele poloniści, wychowawcy klas III, uczniowie 
Samorządu Uczniowskiego i uczniowie naszej  szkoły.  Nasza współpraca  i 
udział we wspólnej zabawie stały się inspiracją do rozmyślania nad sensem 
miłości i jej znaczenia w życiu człowieka.   

Jak będziemy świętować Walentynki w roku 2016 ? 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Biblioteka kształtuje poszanowanie tradycji, uczuć 
patriotyzmu oraz rozwój  świadomości historycznej: 

 
Obchody 71 rocznicy powstania LI LO  

 
Biblioteka włączyła się aktywnie,  w przygotowanie uroczystości obchodów 

święta naszej szkoły. 
Przygotowano wystawę historyczną pt. 71 lat tradycji LI LO  

 
oraz prezentację historyczną o Tadeuszu Kościuszce i występ artystyczny , w którym 

wzięli udzial uczniowie naszej szkoly przebrani w stroje epokowe. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CELE:  
 
• kształtowanie  poszanowania tradycji i  uczuć 

patriotyzmu oraz rozwój wiedzy i 
świadomości historycznej; 

• kształtowanie postawy obywatelskiej; 
• kształtowanie postawy etycznej. 
• rozwijanie  inteligencji emocjonalnej i 

werbalnej uczniów; 
• rozwijanie aktywności i kreatywności 

uczniów; 
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

Nasi uczniowie w garderobie ZARWP 
 

      

      

     

      

 



 

 
 
Nasze pierwsze lata….wspomnienia nauczycieli i uczniów, dokumenty, świadectwa 

 

  
 
Pierwsi absolwenci naszej szkoły – podpisy 
 

 
 
Biogramy  uczniów naszej szkoły  
 

  
 

 
 

 
Próba zespołu artystycznego przed występem 

 

 
 
Świętujemy 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wręczenie szkole sztandaru Nauka – cel nasz, przyjaźń nasze godło 
 
Sprawozdanie nauczyciela z wręczenia szkole sztandaru oraz zdjęcie uczniów. 
 

 

 
 
 

Biuletyn historyczny Koła Związku Kombatantów RP I BWP Nr 13 w Warszawie – 
Rembertowie Pamięci prof. Andrzeja Zahorskiego ( wspomnienia i dokumenty). 

 

 
 

Prof. Andrzej Zahorski i nasza szkoła 

 
 
 
 

 
 
Nasi uczniowie podczas występu artystycznego 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



Prof. Andrzej Zahorski i nasza szkoła 
 

 
 

Wspólne zdjęcie z uroczystości obchodów święta szkoły 
 

 
 

W roku szkolnym 2014 2015 biblioteka przygotowała  
wystawy tematyczne: 

• Postacie roku 2014 r. 
• Kalendarium rocznic 2014 /2015r. 
• Historyczne wydania dzieł Stefana Żeromskiego w 150 

rocznicę urodzin pisarza.  
• Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego. 
• Nasze najstarsze zbiory biblioteczne. 
• Tadeusz Kościuszko – Czytajmy i uczmy się, a będziemy 

wolnymi’’ 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Dzień otwarty w LI LO 
 W dniu 26 marca 2015 roku gościliśmy gimnazjalistów i 
zachęcaliśmy ich do bycia ucznia naszej szkoły.  
Biblioteka przygotowała wystawę: Z życia biblioteki. Uczniowie 
szkoły razem z nauczycielem bibliotekarzem witali gości i zachęcali 
do udziału w przygotowanych imprezach oraz zwiedzania biblioteki. 
 

 

 

 
 

 
 
Nasi uczniowie witają i zapraszają do 

zwiedzania szkoły swoje przyszłe 
koleżanki i  kolegów 

 

 

 

 

 
 
 



KĄCIK NOWOŚCI  - Warto przeczytać 
Wyniki sondażu czytelniczego Myślę, Więc … Czytam 

 

 
Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam 

książce. 

                                                 Maksym Gorki 

Co czytają nasi nauczyciele? 

 
 

W sondażu wzięło udział  25  nauczycieli. 

Wyniki sondażu przedstawiono zgodnie z ilością zdobytych 
punktów przez poszczególne pozycje. 

Jaka jest Twoja ulubiona książka, ta do której chętnie 
wracasz, bądź która wywarła na tobie  

szczególne wrażenie? 
 

1. M. Bułhakow,  Mistrz i Małgorzata   

Utwór prowokuje mnogość interpretacji. Znajdziemy w niej 
rozważania na temat kondycji sztuki, konflikt twórcy z 
otoczeniem, motyw walki dobra ze złem, ciętą satyrę i  
ironiczne odniesienia do  radzieckiej rzeczywistości lat 
trzydziestych. Nie zabrakło w  niej  też  wątku miłosnego , 
który dla wielu czytelników jest jedną z największych zalet 
tej książki. 

2. A. de Saint-Exupéry ,  Mały Książę  
 
Najpiękniejsza opowieść o poszukiwaniu przyjaźni. Książka 
jest  przykładem  nieprzemijającej mądrości.  
 

3. A. Lingren, Dzieci z Bullerbyn        

Każdy najzwyczajniejszy dzień sześciorga dzieci z małej 
szwedzkiej wioski przedstawiony jest jak najciekawsza 
przygoda.           

 
 

A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał,  
kiedy tylko możesz. 

                                                      
                                         Mikołaj Rej 

Co czytają nasi uczniowie? 

 
 
W sondażu wzięło udział  226 uczniów:  klasy I – 90 osób,  
klasy II- 52 osoby, klasy III – 84 osoby. 

Wyniki sondażu przedstawiono zgodnie z ilością zdobytych 
punktów przez poszczególne pozycje książkowe. 

Która lektura szkolna najbardziej ci się spodobała? 

6 % uczniów przyznało, że nie czyta książek, zarówno lektur,  
jak i innej literatury.  

Pozostałe wyniki przedstawiają się następująco: 

Największą popularność zdobyły lektury: 
1. Z.  Nałkowska, Medaliony , A. Kamiński,  Kamienie na 

szaniec.    
2. Sofokles, Król Edyp,  Kafka, Proces ,  A. de Saint- 

Exupery, Mały Książę , J. R. R. Tolkien,  Hobbit, czyli tam 
i z powrotem.    

3. A. Mickiewicz,  Pan Tadeusz, J.W. Goethe, Cierpienia 
młodego Wertera , A.  Christie,  Dwanaście prac  
Herkulesa. 

4. H. Grudziński, Inny świat,    W. Shakespeare,  Romeo i 
Julia,   B Prus, Lalka. 

Drugie miejsce zdobyły lektury: 
  
1. H. Sienkiewicz, Krzyżacy,  R. Goscinny, J. J. Sempé 

Mikołajek  ,  I. Jurgielewiczowa, Ten obcy.    
2.  J. Parandowski, Mitologia, A. Fredro, Zemsta, H. 

Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy. 



4. U. Eco,  Imię Róży 

Wątek kryminalny, teologiczny , historyczny, polityczny, 
miłosny. 

5. J. Austen, Duma i uprzedzenie    

Niepozbawiona ironii i humoru kostiumowa opowieść o 
zamążpójściu. Rzecz dzieje się na angielskiej prowincji na 
przełomie XVIII i XIX wieku. 

6. M. Dąbrowska,  Noce i dnie 

Napisany wspaniałą polszczyzną cykl powieściowy obejmuje 
pół wieku dziejów polskich - od powstania 1863 r. do 
wybuchu I wojny światowej. Ukazuje przemiany, jakim 
ulegało wówczas zubożałe ziemiaństwo polskie. Ukazuje 
psychikę  dwóch osób Barbary i Bogumiła  i ich współżycie 
oraz odrębne postawy wobec rzeczywistości, którzy znajdują 
jednak sens w pokonywaniu trudów wspólnego, niełatwego 
życia. 

7. E. Hemingway, Stary człowiek i morze 

Zmagania rybaka ze swoją zdobyczą. Książka  uczy 
współczesnego czytelnika znaczenia słów: wygrać i 
przegrać...  

8. M. V.  Llosa,  Miasto i psy 

 Dokumentalna relacja z tragicznych wypadków, które 

wstrząsnęły autorytarnie rządzoną szkołą kadetów na 

peryferiach Limy, a zarazem  historia konfliktu jednostki z 

totalitarnym reżimem wojskowym – zadomowionym w 

południowoamerykańskiej rzeczywistości 

politycznej…………  
9. J. L. Wiśniewski, Samotność w sieci 

Powieść o miłości w Internecie. Tej ostatecznej,  o której się 
marzy. 

10. G. R. R. Martin, Gra o tron 
 Powieść z gatunku fantasy, pierwszy tom sagi Pieśń Lodu i 
Ognia. 

11. Emil Zola,  W matni  (cykl: Rougon-Macquartowie 
(tom 7) 

Powieść opisuje życie najniższych warstw społecznych w 
Paryżu epoki II Cesarstwa. 

Zainteresowanie Zoli tematem ubogich warstw społecznych 
miało wyraźne źródło w jego własnych doświadczeniach, 
zarówno z czasów wczesnego dzieciństwa,  jak i 
późniejszych, związanych z życiem w Paryżu i 
bezskutecznym początkowo poszukiwaniem zajęcia  

3. F. Molnár, Chłopcy z Placu Broni. 
4. E. Hemingway, Stary człowiek i morze,  Sofokles, 

Antygona,  J. Słowacki, Balladyna, W. Shakespeare , 
Makbet  

                                                
 Trzecie miejsce zdobyły lektury: 

1. T. Borowski, Opowiadania,  Brzechwa, Akademia Pana 

Kleksa, A. Mickiewicz, Dziady , A. Fiedler, Dywizjon 303, 

C. Collodi, Pinokio,  L.  M.  Montgomery, Ania z 

Zielonego Wzgórza ,  Joseph Bédier, Dzieje Tristana i 

Izoldy. 

2. M. Bułhakow,  Mistrz i Małgorzata, St. Wyspiański, 

Wesele,  F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, J. D. Salinger, 

Buszujący w zbożu.  

3.  Gombrowicz, Ferdydurke, B. Prus, Kamizelka,  St. 

Żeromski, Przedwiośnie.  

Najmniejszą popularność zdobyły lektury z pojedynczymi 
odpowiedziami: 

J. Conrad, Jądro ciemności, Molier,  Skąpiec, H. Krall, 

Zdążyć przed Panem Bogiem, J. Słowacki, Kordian, G. 

Orwell,  Folwark zwierzęcy, St. Żeromski, Ludzie bezdomni, 

Mrożek, Tango, Witkacy, Szewcy 

• J. K. Rowling,  Harry Potter  I kamień filozoficzny 
( cykl: Harry Potter t.1)      

Skąd biorą się niesamowite zjawiska, które towarzyszą 
nieświadomemu niczego Potterowi? Wszystko wyjaśni się w 
jedenaste urodziny... 

• J. K. Rowling, Harry Potter  i Więzień Azkabanu 

Kim jest niebezpieczny przestępca i co  go łączy z Harrym? 
Dlaczego lekcje przepowiadania przyszłości stają się dla 
bohatera udręką? 

• Lingren, Dzieci z Bullerbyn       

Każdy najzwyczajniejszy dzień sześciorga dzieci z małej 
szwedzkiej wioski przedstawiony jest jak najciekawsza 
przygoda.           

• J. Green,  Gwiazd naszych wina    

Czym są choroba i zdrowie, co znaczy życie i śmierć, jaki ślad 
człowiek może po sobie zostawić na świecie.             

• R. Bratny, Kolumbowie rocznik 20 

Opowieść o młodych akowcach i ich codziennym życiu, jak 
szli na śmierć podczas Powstania Warszawskiego. 



12. Schlink, Lektor 

Miłość między piętnastoletnim chłopcem i znacznie starszą 

od niego dziewczyną .  Ich romans  przeradza się w 

namiętność, a częścią miłosnego rytuału staje się czytanie 

książek . Pewnego dnia dziewczyna znika bez śladu. Mija 

kilka lat,  Michael, już student prawa spotyka Hannę na sali 

sądowej. W trakcie procesu poznaje mroczną przeszłość 

swojej ukochanej. Stopniowo uświadamia sobie, że Hanna, 

strażniczka w obozie koncentracyjnym, ukrywa prawdę, 

której wstydzi się bardziej niż popełnionych zbrodni.  
 

13. M. Mitchell, Przeminęło z wiatrem 

Rok 1861. Czas wojny secesyjnej - Ameryka przechodzi 

głębokie wewnętrzne przemiany. Córka zamożnego 

plantatora bawełny z Georgii, ma zaledwie szesnaście lat, 

jednak jej duma, upór i energia oraz walka o byt wydają się 

nie znać granic. Niespełniona miłość, związek małżeński na 

złość ukochanemu i sobie. Dziewczyny nie interesuje wojna, 

nie interesuje jej polityka, ale to właśnie one wywrą niezatarte 

piętno na jej życiu... Małżeństwo dla pieniędzy, upadek 

dawnych wartości, wreszcie czająca się tuż obok miłość, 

którą tak trudno dostrzec w ciężkiej codzienności sprawiają, 

że Scarlett jest w gruncie rzeczy osobą nieszczęśliwą. 

Mądrość i wiedza o tym, co najcenniejsze, przychodzą jednak 

wraz z doświadczeniem.  

 
14. L. Tołstoj, Anna Karenina 

Powieść o uczuciu, które od początku było skazane na 
potępienie i dla którego tytułowa bohaterka  poświęciła 
wszystko.   

15. J. J. Sempé, P.  Modiano, Katarzynka 

Dorosła kobieta wspomina swoje dzieciństwo, a zwłaszcza 

ojca. Co wyłania się z tych wspomnień?   

 
16. P.  Modiano,  Ulica ciemnych sklepików 
17. P.  Modiano,  Przyjechał cyrk 

Autor otrzymał  literacką Nagrodę Nobla  za ukazaną w 
książkach "sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił 
najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat czasu 
okupacji". Autor w swej twórczości porusza tematy pamięci, 

• Ch. Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO  

Szokująca relacja piętnastoletniej narkomanki z Berlina 
Zachodniego.                                        

• D. Glukhovsky, Metro 2033    

Opisuje życie ludzi chroniących się w moskiewskim metrze po 
wojnie atomowej.       
         

• J. R. R. Tolkien, Władca Pierścieni       

C.S Lewis: "Dla nas, żyjących w paskudnym, 
zmaterializowanym i pozbawionym romantyzmu świecie 
możliwość powrotu dzięki tej książce do czasów heroicznych 
przygód, barwnych, przepysznych i wręcz bezwstydnie 
pięknych opowieści jest czymś niezwykle ważnym"  .   

• J. Austen, Duma i uprzedzenie 

Niepozbawiona ironii i humoru opowieść o zamążpójściu.  
Rzecz dzieje się na angielskiej prowincji na przełomie XVIII i 
XIX wieku. 

• B. Rosiek, Pamiętnik narkomanki           

Autorka opisuje swoje życie od momentu kiedy uzależnia się 
od narkotyków. Porusza ważny i bardzo trudny temat – 
narkomanię i można ja traktować jak  przestrogą dla 
młodzieży. 

• É. E.  Schmitt, Oskar i Pani Róża  

 Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć 
jego najgłębszy sens? 

• C. Läckberg, Fabrykantka aniołów 

Saga kryminalna Camilli Läckberg osiągnęła światowy sukces 
czytelniczy. To nie tylko mroczne thrillery, ale również 
doskonałe powieści obyczajowe, znakomicie oddające klimat 
współczesnej szwedzkiej prowincji.  

• J. Flanagan,   Zwiadowcy   

 Przygodowa powieś fantasy osadzona w fikcyjnym, 
stylizowanym na średniowiecze świecie.  

• N. Sparks,  I wciąż ją kocham 

Na przekór wszelkich okolicznościom, pomiędzy Johnem a 

Savannah  rozkwita miłość.    
• N. Sparks,  The Last Song / Ostatnia piosenka  

   Opowieść o miłości w jej najróżniejszych aspektach, 
nadziei, gniewie i wybaczeniu.         

• J. Austen,   Mansfield Park  

 Nieśmiała Fanny Price  w wieku dziesięciu lat przyjeżdża do 
bogatych wujostwa, mieszkających w pięknym dworze 
Mansfield Park, by wychowywać się razem z ich dziećmi. 

D. Dorato, Bądź swoją siłą przez 356 dni w roku  

Inspirujące cytaty na każdy dzień roku z odpowiednimi 
komentarzami i  celami do osiągnięcia. Autorka przekonuje, 



zapomnienia, tożsamości i winy.  
 

18. R. T. Kiyosaki, S. L. Lechter,  Bogaty i biedny ojciec 
,,Bogaty ojciec, biedny ojciec czyli czego bogaci uczą swoje 
dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i średnia 
klasa?"  
 

19. P. Estes, Biegnąca z wilkami 

 Opowieści o kobiecie pełnej życiodajnej siły, wypełnionej 

dobrymi instynktami, pasją i kreatywnością. Opisuje  kobiecą 

psychikę  i pokazuje, jak wspaniale być kobietą.  

 
20. K. Follet, Filary ziemi  (cykl: Filary ziemi t. 1) 
21.  K. Follet, Świat bez końca (cykl: Filary ziemi t. 2) 

Powieść  historyczna, której akcja rozpoczyna się na początku 

XII wieku w Anglii nękanej wojnami domowymi, konfliktami 

na tle religijnym, głodem, walkami o sukcesję na angielskim 

tronie. Jej fabułę osnuto wokół budowy fikcyjnej katedry 

Kingsbridge . Opowieść o niezwykłej miłości, walce o 

władzę, intrygach, mrocznych tajemnicach, zbrodniach, o 

ludzkich emocjach - miłości i nienawiści, lojalności i 

zdradzie, zemście, nadziei , desperacji i odwadze . 

 

 

Co czytają nasi uczniowie ? 

• M. Garghas , Arabska perła 

Siedemnastoletnia Noora nie przypomina arabskich kobiet. 
Dzieli z nimi biedę i codzienne obowiązki, lecz drzemie w 
niej ogień niezależności. 
 
 
 

• M. Zacharski, Nazywam się Marian Zacharski. 
Marian Zacharski. Wbrew regułom. 

Autor,  legenda polskiego wywiadu  ujawnia kulisy pracy 
służb wywiadowczych, metody i techniki werbunku oraz 
działania szpiegowskiego. Pokazuje, jak funkcjonuje 
kontrwywiad.  

• T. Cohen, Wolałbym żyć 

W dniu swoich dwudziestych urodzin nieszczęśliwie 
zakochany Jeremiasz postanawia popełnić samobójstwo. Co 
czeka go po przekroczeniu progu śmierci? Czy będzie to 
koniec wszystkiego?  

jak istotne są: wiara w siebie, rozwijanie swoich talentów, 
otwartość i pozytywne nastawienie do świata, a także 
nieskupianie się na negatywnych emocjach. 

• A. Sapkowski , Miecz Przeznaczenia ( cykl: Saga o 
Wiedźminie t.2) 5 

 
Powieś fantasy . Archaiczny świat, brawurowa przygoda, 
humor, szalona miłość, meandry przeznaczenia. Tajne moce, 
potwory, duchy, elfy i gnomy.   

• P. Coelho, Walkirie 

Jak wiele potrzeba odwagi, by zajrzeć w głąb siebie? Jak 
mocno trzeba uwierzyć, by rozum i serce mogły się pojednać? 
Jak odróżnić prawdziwą miłość od zauroczenia? W 
poszukiwaniu swojego anioła Paulo Coelho wyrusza z żoną w 
podróż po pustyni Mojave. 

• P. Coelho, Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i 
płakałam 

 Opowieść o spotkaniu dwojga ludzi po latach rozłąki. Miłość, 
która w nich zasnęła, budzi się powoli, pośród wątpliwości i 
obaw przed porażką. Aby uwierzyć w drugiego człowieka, 
należy najpierw uwierzyć w siebie.  

• M. Paver, Kroniki pradawnego mroku 

 Sześciotomowy cykl powieści fantasy , których akcja 
rozgrywa się 6 tysięcy lat temu, w epoce kamiennej. Toczy się 
nieustanny bój o przetrwanie w świecie  pełnym tajemnic i 
wszechobecnej magii 
 
 
 

• D.Alighieri, , Boska komedia 

 Wędrówka Dantego-pielgrzyma przez Piekło, Czyściec i Raj, 
to tylko pretekst, by przedstawić poglądy poety na politykę, 
filozofię, literaturę i obyczajowość średniowieczną.  

• Henryk Sienkiewicz,   Quo vadis  

Rzym za czasów Nerona. 
• S. Collins, Igrzyska śmierci                            

Opowieść o świecie Panem rządzonym przez okrutne władze, 
w którym co roku dwójka nastolatków z każdego z dwunastu 
dystryktów wyrusza na Głodowe Igrzyska, by stoczyć walkę 
na śmierć i życie.        

• P. C. Cast, K. Cast, Dom nocy,   

Seria książek fantasy. Opowiada przygody  szesnastoletniej 
dziewczyny, która  stała się wampirzycą. 

• Pilpiuk, Kroniki Jakuba Wędrowycza  2  

Utwór fantastyczny którego akcja rozgrywa się w Polsce. 
• R. Pisarski, O psie , który jeździł koleją  

Opowieść o psie-podróżniku, który pokochawszy zawiadowcę 
małej stacji kolejowej i jego dzieci, potrafił powrócić do nich z 



• P. Christopher, Eragon ( cykl Dziedzictwo t.1) 

Napisana przez 17 - latka powieść, rozgrywająca się w 
magicznym świecie. Książka opiera się na znanym starszej 
generacji czytelników archetypie dorastania młodzieńca, jego 
dojrzewania , poszukiwania nauczyciela i spełnieniu misji.   

• Norton, M. Lackey, Zguba elfów 

 Akcja rozgrywa się w świecie rządzonym przez elfy. Ich 
dostatni spokój i stabilizację zakłóca pewna 
przepowiednia………. 

• M. Tonello, W pogoni za torebką 

 Z książki dowiadujemy się o ludzkiej naturze:  jak łatwo nas 

omamić, wzbudzić w nas sztuczne potrzeby, przekonać, że 

nowa torebka lub buty są gwarantem naszego szczęścia.  
• J. Grzędowicz, Pan Lodowego Ogrodu t.1 

Bohater książki samotnie rusza na ratunek ekspedycji 
naukowej badającej człekopodobną cywilizację planety 
Midgaard.  

• Doye, Księga wszystkich dokonań Sherloka 
Holmsa 

 
 Holmes był częściowo wzorowany na faktycznie istniejącej 
osobie, doktorze medycyny sądowej Josephie Bellu, mentorze 
pisarza i jego opiekunie podczas studiów w Edynburgu.  

  
• T. Pratchett, Kolor magii ( Cykl: Świat Dysku t.1) 

Akcja  rozgrywa się na płaskiej ziemi. Książka  śmieszna i  
mądra.  
E. Knight, Lessi wróć 
Klasyczna opowieść  o sile przyjaźni między człowiekiem i 
psem,  która może pokonać wszelkie przeciwności.   

• T. Clancy,  Poszukiwany żywy lub martwy (cykl: 
Jack Ryan t. 13) 

O wywiadzie wojskowym. Żołnierze dobrze służący swemu 
krajowi i walczący z terrorystami oskarżani są o zbrodnie 
wojenne. 

• S. King, Zielona mila 

 Jej bohaterowie to więźniowie oczekujący na wykonanie 
kary śmierci i pilnujący ich strażnicy.  

• S. King, Worek kości 

W wieku trzydziestu sześciu lat popularny pisarz, Michael 

traci ukochaną żonę Johannę , która umiera nagle na parkingu 

centrum handlowego. Tuż przed śmiercią Jo dowiedziała się, 

że jest w długo oczekiwanej ciąży…………………. 

drugiego krańca Włoch.  

• M. Puzo, Ojciec chrzestny                 

Ojciec Chrzestny, tyran i szantażysta , a zarazem człowiek 
honoru. Wśród swoich wrogów wzbudza respekt i strach, 
wśród przyjaciół – zasłużony, choć nie całkiem 
bezinteresowny szacunek. 

• P. Sherman, Ojciec chrzestny: Lucky Luciano i 
tajemnice amerykańskiej mafii. 

 Biografia legendarnego gangstera, Luckiego Lucciano. 
Dużym walorem książki  jest  obyczajowe i kulturalne oblicze 
Ameryki okresu wielkich przemian , sposób funkcjonowania 
grup przestępczych, struktura  nowojorskiej mafii i  korupcja.  

• G. Kerstin,  Błękit szafiru. Trylogia czasu. 

Błękit Szafiru to II tom Trylogii czasu. Podróże w czasie, 
niebezpieczeństwa, miłość.... 

• B. Pawlikowska,  Kurs szczęścia   

  Decyzje należy  podejmować na nowo codziennie i ćwiczyć, 
ćwiczyć, ćwiczyć nowy sposób myślenia. Ta książka uczy 
właśnie tego. 

• M.  Musierowicz, SERIA: JEŻYCJADA 

 Szósta klepka, Ida sierpniowa, Kwiat kalafiora, Brulion Bebe 
B., Nutria i Nerwus, Dziecko piątku, Córka Robrojka, Opium 
w rosole, Imieniny, Pulpecja, Tygrys i Róża, Noelka, 
Kalamburka, Czarna polewka, Język Trolli, Żaba, Sprężyna, 
Kłamczucha, McDusia, Małomówny i rodzina        

• D. Terakowska, Tam gdzie spadają anioły   

 Próba przedstawienia złożonych relacji pomiędzy dobrem a 
złem, między porządkiem ziemskim a boskim, wiarą i wiedzą, 
między człowieczeństwem a boskością. 

• J. Sałyga, Chustka  

Śmiertelna choroba i nieposkromiony apetyt na życie.  
• F. Moccia, Trzy metry nad niebem 

Pod wpływem miłości można zmienić siebie i swój sposób na 
życie.  

• J. Głowacki,  Good night Dżerzi   

Powieść osnuta wokół losów sławnego pisarza Jerzego 
Kosińskiego – polskiego Żyda, który zrobił w USA wielką 
karierę. 

• D. Defoe, Przypadki Robinsona Crusoe   

Czy cywilizowany człowiek może przeżyć w ekstremalnych 
warunkach, gdzie ma do dyspozycji tylko potęgę natury?  

• K. Siesicka, Zapałka na zakręcie  

 Książka o sprawach ważnych i niełatwych ...  



• A. Sapkowski, Saga o wiedźminie  / Krew elfów, 
Czas pogardy, Chrzest ognia, Wieża Jaskółki, Pani 
Jeziora 
  
• T. Goodkind, cykl : Miecz prawdy (16 tomów ) / 
Kamień łez, Pierwsze prawo magii, Dusza ognia, 
Pożoga, Filary świata, Fantom, Świątynia Wichrów, 
Bractwo Czystej Krwi, Spowiedniczka, Nadzieja 
pokonanych, Dług wdzięczności, Bezbronne Imperium, 
Wróżebna machina, Pierwsza Spowiedniczka, Reguła 
Dziewiątek, Trzecie Królestwo. 

 
• SŁ. Rawicz, Długi marsz 

Polski porucznik kawalerii, organizuje ucieczkę z obozu na 
Syberii. Towarzyszy mu sześciu więźniów, którzy  
przedzierają się przez tajgę.  Nie mają mapy ani 
kompasu………. 

• C.S. Lewis, Listy starego diabła do młodego 

Temat ciągle aktualny . Książka przedstawia  zagrożenia, na 
jakie może być narażony człowiek, który chce żyć dobrze i 
sprawiedliwie.  

• S. King,  Pod kopułą 

Amerykańskie miasteczko zostaje nagle i niewytłumaczalnie 
odcięte od świata. Otacza je niewidoczne pole siłowe – 
kopuła, które wpływa niekorzystnie na środowisko, a ludzi 
powoli ogarnia panika… 

• S. King,  Miasteczko  Salem 

 W amerykańskim miasteczku zaczynają dziać się rzeczy 
niepojęte i przerażające. Znikają bądź umierają w dziwnych 
okolicznościach dzieci i dorośli, jedna śmierć pociąga za sobą 
drugą……….  

• Ch. Bukowski, Szmira 

 Forma książki zabawna i parodiująca kryminał. Bohater 

książki wyraża często swoje dekadenckie i pesymistyczne 

poglądy, przeplatane  humorystycznymi  dialogami.  

 
• N. Vujicic, Bez rak bez nóg bez ograniczeń 

 
Autor opowiada o pokonywaniu ograniczeń  wynikających z 
jego niepełnosprawności.  Prowadzi aktywne życie, podróżuje 
po całym świecie i  angażuje się w działalność 
charytatywną……….. 
 

• N. Sparks, Pamiętnik  

Bohaterka odczytuje kronikę swojej miłości  pewnej kobiecie 

cierpiącej na chorobę Alzheimera. Dzięki sile uczucia 

• Lance, J. Sally, Mój powrót do życia  

 Opowieść o triumfie, tragedii, transformacji i transcendencji 
kolarza wszech czasów, Lance'a Armstronga.   

• D. K. Webster, Kompania   spadochronowa  

Wspomnienia autora z o okresu II wojny światowej, w której 
walczył w sławnej amerykańskiej kompanii E 101 Dywizji 
Powietrznodesantowej biorącej udział w inwazji aliantów w 
Normandii.  
• Piotrowska – Dubik, Kwiaty na stepie  

Wspomnienia autorki ze zsyłki na Kazachstan. 
 

• R. Gordon, B. Williams, Tunele  

 Niebezpieczna i ekscytująca podróż czternastoletniego 
chłopca  do podziemnego świata, aby  pomóc ojcu z którym 
łączy go pasja do archeologii i wykopalisk.  

• Fitzpatrick, Szeptem  

Czasem zdarza się miłość nie z tego świata.  
• J. Bauer, Kamyki w brzuchu  

 Historia  małego, zagubionego chłopca i zarazem  dorosłego 
mężczyzny, patrzącego na rzeczywistość przez pryzmat 
swojego dzieciństwa.   

• K. Harte, Masz nową w@iadomość  ( cykl ,, 
Literatura w spódnicy’’). 

Jo jest samotna i traci pracę. Korzystając z anonimowości, 
którą zapewnia poczta internetowa,  wymyśla sobie nową 
osobowość i nawiązuje wirtualną znajomość . Wie, że 
wchodzi na grząski grunt.  
 
 
 

• G. Orwell , Rok 1984 

Klaustrofobiczny świat Wielkiego Brata, w którym każda 
sekunda ludzkiego życia znajduje się pod kontrolą, a 
dominującym uczuciem jest strach. 

• G. R. R. Martin, Gra o tron 
 
Powieść z gatunku fantasy, pierwszy tom sagi Pieśń Lodu i 
Ognia. 

• K. Grochola, Zielone drzwi 

W pełen uroku i poczucia humoru sposób autorka opowiada o 
swoim życiu – od momentu narodzin po dzień dzisiejszy.  

• A. Christie, Morderstwo w orient expresie 
 
 W pociągu  w niewyjaśnionych okolicznościach ginie jeden z 
pasażerów. Podróżujący pociągiem Detektyw  rozpoczyna 
dochodzenie, a jego podróż zamienia się w śledztwo. 

• P. Englund, Lata wojen 



przeżywa na nowo cudowne chwile swojej wielkiej miłości.  

 

• L. Tołstoj, Anna Karenina 
 
To ponadczasowa powieść o uczuciu, które od początku było 
skazane na potępienie. Uczuciu, dla którego Anna poświęciła 
wszystko. 

• H.Fielding, Dziennik Brigdet Jones  

Ta książka sprawi, że polubisz się dokładnie za te cechy, 
których najbardziej się u siebie wstydzisz.  

• S. Meyer, Zmierzch 
 
Pierwsza część bestsellerowej sagi "Zmierzch". Miłość, 
mroczne sekrety, nadludzkie zdolności.  

• D. Brown,  Anioły i Demony 

Zagadkowy wzór wypalony na ciele zamordowanego fizyka. 
Okazuje się, że jest to symbol tajemnego bractwa iluminatów,  
nieistniejącej od czterystu lat organizacji walczącej z 
Kościołem, do której należał  również Galileusz. 

• Biblia 

 

  Odnosi się wrażenie, że przenieśliśmy się z naszej 
teraźniejszości w to, co przeszłe. 

• E. E. Schmitt,  Zapasy z życiem 

Opowieść o buncie nastolatka żyjącym na ulicach Tokio, z 
dala od rodziny i wierze w drugiego człowieka, która czyni 
cuda.   

• A. Fitzpatrick , Silence 
 
Tylko miłość daje moc.  Dramatyczne próby wzajemnego 
zaufania i lojalności. 

• M. Ciancimino, F. La Licata, Don Vito. Prawdziwa 
historia życia głowy rodu Corleone. 

 Relacja syna mafiosa oskarżonego  o obracanie brudnymi 
pieniędzmi, które decyduje się na współpracę z 
prokuraturą i zeznawanie przeciwko mafii.  
• T. Valko,  Arabska żona 

Wstrząsająca historia młodej kobiety, która poślubiła 
muzułmanina.  

• T. Valko , Arabska córka 

Kontynuacja bestsellerowej powieści „Arabska żona”. 
Autorka ponownie wprowadza czytelnika w świat wschodnich 
tradycji, przyjaźni i miłości.  

• T. Valko, Arabska krew 

Kontynuacja bestsellerowych powieści  autorki: „Arabska 
żona” i „Arabska córka”. Historia miłosna w czasach 
współczesnej wojny. Autorka opisuje dalsze niezwykłe losy 
matki i jej córki. 

•  

 

Serwisy i portale warte polecenia: 
adres stron opis strony 

http://www.nauczyciel24.pl 
 

 Dla uczniów i nauczycieli – narzędzia dydaktyczne on-line – testy, 
krzyżówki, publikacje. 

http://www.eid.edu.pl 
 

 Prezentacja wielu ciekawych artykułów i filmów z wykładami na temat 
edukacji, możliwość prowadzenia dyskusji na forum , a także publikowanie 
własnego bloga. 

http://www.nauczyciel.pl Zasoby edukacyjne, płatne, wersja 30-dniowa darmowa. 

http://www.wsipnet.pl Ciekawe materiały, gry, testy i narzędzi, które pomagają w nauce na każdym 
poziomie edukacji. 

http://www.enauczanie.com Edukacyjne wykorzystanie możliwości stwarzanych przez nowy typ zasobów 
Internetu, które współtworzone są dzięki aktywności samych internautów. 
Promuje nowoczesne metody typu: projekt edukacyjny, webquest i e-
portfolio. 

http://www.men.gov.pl 
 

http://www.men.waw.pl 

Informacje ważne dla każdego nauczyciela ( prawo oświatowe, rozkład 
kalendarza szkolnego, aktualne podręczniki , awans zawodowy, informacje o 
możliwości dokształcania się. 

http://www.cke.edu.pl 
 

 Terminy egzaminów, akty prawne i szczegółowe informacje o egzaminach 
na każdym etapie. 



http://www.oswiata.org.pl Portal przeznaczony dla całej społeczności oświatowej. 

http://www.45minut.pl/forum  Forum dyskusyjne, na którym można znaleźć wiele aktualnych tematów dla 
nauczycieli. 

http://www.szkolnictwo.pl Opracowania lekcji i sprawdzianów. 

http://www.literka.pl  Porady i informacje dotyczące awansu zawodowego, a także konspekty 
lekcji, scenariusze sprawdziany. 

http://www.edunews.pl 
 

Portal o nowoczesnej edukacji. Zawiera m.in. artykuły na temat 
edukacyjnego wykorzystania zasobów Internetu, gier komputerowych i 
mediów. Promuje wiedzę o nowatorstwie pedagogicznym w Polsce i na 
świecie. 

http://www.eduinfo.pl Najnowsze informacji dotyczące oświaty. 

http://www.scholaris.pl Opisy placówek edukacyjnych, materiały edukacyjne i dydaktyczne, artykuły 
dotyczące funkcjonowania szkoły itd.; 

http://www.profesor.pl Konspekty, programy nauczania, scenariusze, sprawdziany i testy, a także 
strefa dla ucznia. 

http://www.eduforum.pl Informacje przydatne w pracy nauczyciela, oferty pracy i ogłoszenia 
poszukujących pracy, możliwość zakupu pomocy dydaktycznych i książek. 

http://www.edukator.org.pl  Serwis edukacyjny. 

http://www.awans.net  Informacje dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. 

http://www.nbportal.pl Portal edukacji ekonomicznej. 

http://www.ceo.org.pl Centrum Edukacji Obywatelskiej – materiały i programy dotyczące realizacji 
projektów edukacyjnych, wykorzystania technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych oraz komputerowych narzędzi edukacyjnych. 

http://www.edutuba.pl Biblioteka materiałów stworzonych przez nauczycieli w trakcie realizacji 
różnorodnych projektów 

http://www.interklasa.pl pomysły na lekcje z wykorzystaniem gier dydaktycznych, dyskusji i pracy 
grupowej. 

http://www.publikacje.edu.pl 
http://www.bibliotekawszkole.pl/prezentacje 
http://www.malin.net.pl/biblioprezentacje 

Prezentacje opublikowane w serwisie SlideShare. 

http://www.scoop.it/t/icim Serwis do gromadzenia i porządkowania stron WWW. 

 
Zasoby internetowe do nauczania historii: 

http://uczyc-sie-z-historii.pl/pl  Uczniowskie projekty z historii najnowszej. 

http://www.audiohistoria.pl/ Zbiór relacji biograficznych  oraz innych archiwalnych świadectw, 
obejmujących niemal całą historię Polski XXwieku.  

http://www.karta.org.pl/ Archiwum fotografii ( fotografie z zakresu historii społecznej XX wieku z 
terenu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej), Biblioteka Cyfrowa (skany 
dokumentów związanych z dziejami PRL), XXwiek.pl (portal historyczny 
Ośrodka), 1956-1989 r. (opowieści ilustrujące sprzeciw wobec systemu i 
życie codzienne w Polsce Ludowej). 

http://www.rodziny.muzhp.pl/ Rozdzielanie rodzin w latach 1939-1989 (przesiedlenia, wywózki w 
okresie wojny, emigracja na Zachód z przyczyn politycznych lub 
ekonomicznych).  

http://www.polacynawschodzie.pl Relacje osób, które przed wybuchem II wojny światowej mieszkały 
w II Rzeczypospolitej. 

http://archiwa.gov.pl/memory/ Projekt Polskiego Komitetu do spraw UNESCO (materiały z Archiwum 
Ringelbluma, zdjęcia z bitwy warszawskiej w 1920 r. oraz materiały z obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu).  

http://audiovis.nac.gov.pl Zbiór około 150 tys. zdjęć  

http://www.indeks.karta.org.pl/pl/index.html Biogramy osób represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w 
latach 1939-1956. 

http://www.straty.pl. Dane osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i 
państwowe w PRL, funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa oraz 
osób rozpracowywanych przez aparat bezpieczeństwa. 

http://www.straty.pl. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką. 

http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy/ Baza biogramów Biblioteki Jagiellońskiej - informacji o danej 
postaci, dane bibliograficzne artykułów i książek poświęconych tej 



osobie. 
http://www.stankiewicze.com/ 

 
 

Genealogia – prywatny serwis:lista strat wojska polskiego 1918-
1920, więźniowie polityczni z lat 1944-1956,  materiały biograficzne 
do dziejów wojskowości z lat 1918-1947, obrona Modlina i 
Warszawy w 1939 r. - nazwiska, Charków, Katyń, Miednoje, Twer – 
lista polskich ofiar, Lubelszczyzna 1939 – biogramy uczestników 
walk, lista ofiar ludobójstwa na Kresach, lista dzieci deportowanych 
w głąb ZSRR, wykaz imienny Polek więźniarek politycznych obozu 
Ravensbruck. 

http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.htm Spis powstańców śląskich. 

http://www.pawiak.pl Więźniowie Pawiaka z lat 1939-1944 - projekt prywatny. 

http://www.europeana.eu Europeana – zdjęcia, mapy, filmy, nagrania dźwiękowe, książki, 
czasopisma, obrazy, rysunki, część zbiorów związana jest z dziejami 
Polski.  

http://www.videofact.com/polish.htm Archiwum historyczne Videofact –– materiały źródłowe (filmy, 
nagrania, dokumenty) do najnowszej historii Polski. 

http://www.polona.pl/dlibra 
 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - kolekcje (skany): wyd. 
konspiracyjne z lat 1939-1945, zdjęcia z obrony Warszawy we 
wrześniu 1939 roku.  

http://www.dzieje.pl  

http://www.clenodium.eu Herby rycerstwa polskiego  

http://www.poczet.com Poczet władców i książąt polskich 

http://www.zamkipolskie.com/ 
http://www.warownia.pl/zamki.html 

http://www.zamki.pl 

 Zamki i warownie na terytorium Polski. Opisy, zdjęcia, filmy. 
 

http://genealogia.grocholski.pl  Informacje na temat dynastii panujących w kilku państwach oraz 
rodzin szlacheckich i arystokratycznych 

http://www.wsp.krakow.pl/whk  
 

Historia książki i bibliotek  

Drzewo genealogiczne: 
 

Wskazówki od czego zacząć genealogiczne poszukiwania można znaleźć na stronach: 
 
http://www.genealodzy.pl 
http://www.yakipl.republika.pl 
http://genealog.mrog.org   

Polskie Towarzystwo Genealogiczne 
Tablice w formacie pdf do pobrania i wydrukowania dla 
uczniów. 

Zbieranie danych – pomocne gotowe formularze arkuszy rodzinnych –  
do pobrania w dziale „Poradnik GenPOL” na stronie Genealogia Polska 

http://www.genpol.com  
 

Blog „Genealogia dla każdego” 
http://www.genealogia.gmedia.pl  

Drzewo genealogiczne: 
wpisać „drzewo genealogiczne” w wyszukiwarce grafiki Google 

 
http://myheritage.pl 

http://www.inscripte.pl/programy-genealogiczne.html; 
 
  

 
 

Pobrać darmowe oprogramowanie Family Tree Builder 
(utworzone drzewo można zapisać w formacie GEDCOM 
(z ang. Genealogical Data Communication) – standard 
genealogiczny, w którym zapisywane są wszystkie dane 
dotyczące osób zawartych w drzewie oraz wszystkie 
relacje rodzinne, pozwala on zapisać dane w jednym 
programie i odczytać w drugim). 
 

http://www.office.microsoft.com.pl; 
 

Oprogramowanie z pakietu Office – Worda lub Power 
Pointa. Word – wstawianie grafiki „SmartArt”, Power-



Point – dwa szablony na stronie. 
http://krewniaki.pl Mapa gęstości nazwisk, poradnik początkującego 

genealoga. 
http://www.genealogiapolska.pl. 

 
Genealogia Polska. 

 
Zasoby internetowe w nauczaniu geografii: 

 
Krajobrazy dźwiękowe – soundspace – dźwięki charakteryzujące dane miejsce i przestrzeń. 
 
http://www.soundtransit.nl/search Różnorodne dźwięki zarejestrowane w różnym czasie w 

różnych regionach naszego globu. 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/3085/mapa_d%C
5%BAwi%C4%99kowa_lublina#1 

Mapa dźwiękowa Lublina. 
 

http://wojman.bloog.pl/id,5335096,title,Wypraw
a-Warta-2009-mapa-
krajobrazowodzwiekowych,index.html?ticaid=6
10256 

Mapa dźwiękowa Warta.  
 

Wirtualny globus Google Earth – serwis powstał w 2005 roku 
Wirtualne wędrówki: 

http://www.gdansk.pl  
http://www.jura.krakow.pl  
http://www.miasto.torun.pl/spacer  
http://www.um.torun.pl/torun/turysta/zabytki.ph
p 
http://www.lsi.lublin.pl/tur  
http://www.lublin-info.yoyo.pl  
http://www.itchelm.pl  
http://www.krzan.pl - Kraków 
http://www.krakow4u.pl  

 

Zasoby internetowe w nauczaniu języków obcych: 
http://www.sowieso.de   

 
Online Zeitung – gazeta online dla młodzieży. 
. 
 

http://www.stadtpanoramen.de Informacje i grafika z głównych miast Niemiec. 
http://www.deutschland-panorama.de Panoramy miast Niemiec. 

 
http://www.toondoo.com Tworzenie komiksów. 

 
http://www.pbworks.com Możliwość stworzenia wirtualnej klasy. 

 
http://www.puzzlemaker.com Strona do tworzenia różnego rodzaju zagadek. 
http://www.superkids.com Na stronie znajdują się narzędzia do tworzenia własnych 

pomocy dydaktycznych. 
 

http://www.busyteacher.org Po zalogowaniu dostęp do wielu konspektów zajęć. 
 

 
 
 



Internetowe galerie malarstwa i wirtualne muzea: 
 

• http://www.artyzm.com/galeria.php  
• http://www.pinakoteka.zascianek.pl  
• http://www.sztuka.zaprasza.net  
• http://galeria.klp.pl  
• http://www.wawel.net/malarstwo.htm  
• http://www.malarze.com  
• http://www.malarze.info  
• http://www.wga.hu  
• http://artcyclopedia.com  
• www.louvre.fr  
• www.rembrandthuis.nl   
 
• www.rijksmuseum.nl 

 
• www.hermitagemuseum.org  

 
•  www.metmuseum.org  
 
• http://1944.wp.pl/index2.php#0   

 
 
• http://www.auschwitz.org.pl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dom Rembrandta w Amsterdamie. 
 
Rijks Museum w Amsterdamie. 
 
Ermitaż w Sanki Petersburgu. 
 
Nowojorskie The Metropolitan Museum of Art. 
 
Muzeum Powstania Warszawskiego. 
 
 
Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Bazy: 
 

• http://www.museo.pl  
 
• http://www.archiwa.polska.pl/instytucje 

 
•  http://www.googleartproject.com  

 

Muzea – lista muzeów na stronie. 
 
Archiwa – lista archiwów na stronie. 
 
Wirtualne zwiedzanie kilkunastu muzeów 
 



 
O fotografii w Internecie: 

 
• http://www.fotoporadnik.pl  
• http://www.fotografia.kopernet.org  
• http://www.fotopolis.pl  
• http://www.cyberfoto.pl  
• http://www.Galeria-zdjec.pl  
• http://www.gettyimages.pl  
• http://corbis.net.pl  

 
 
 
 

Publikowanie własnych utworów: 
 

• http://www.nieszuflada.pl  
• http://alibrary.webd.pl  
• http://wpmt.pl  
• http://www.etomik.pl 
•  http://www.portal-pisarski.pl 
• http://www.e-pisarz.org  
• http://zeszytyliterackie.plhttp://www.e-pisarz.org  
• http://zeszytyliterackie.pl 
• http://www.piszmy.pl  
• Serwis Issuu – własny e-book w sieci –  

 http://www.issuu.com  
 
E-książeczki- aplikacje:  

• http://www.storybird.com  
http://www.storyjumper.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotoblogi: 

• http://cwiczeniazpatrzenia.blox.pl  
• http://blindspot.blox.pl  
• http://iczek.blogspot.com  
• http://viiphoto.com  
• http://magnumphotos.com  
• http://andreafrazzetta.com  
• http://subiektyw.com  
• http://nygus.info  
• http://napoimages.com  
• http://www.charliewaite.com  

 
 

Publikowanie w sieci zgodne  
z prawem: 

 
• http://creativecommons.pl – licencje Creative 

Commons – pozwalają twórcom zachować własne 
prawa do dzieł i jednocześnie dzielić się swoją 
twórczością z innymi 

• W odnalezieniu materiałów do publikowania i 
wykorzystania w edukacji pomocna będzie 
wyszukiwarka na  

• i przechowywania zdjęć Flickr – 
http://www.flickr.com  

• Klipy wideo – http://www stronie – 
http://search.creativecommons.org  

• Internetowa aplikacja do zarządzania.blip.tv  
• Muzyka – http://www.owlmusicsearch.com, 

http://www.jamendo.com  
• Wideo, audio, obraz – SpinXpress – 

http://spinxpress.com  
• Soundsnap – platforma, na której możemy umieszczać 

własne efekty dźwiękowe i sample muzyczne oraz 
wyszukiwać prace innych – 
http://www.soundsnap.com  
 

 
Oprogramowanie: 

 
• Program Photo Story dla Windows – pozwala na importowanie i 

edytowanie obrazów, dodawanie tytułów, muzyki, nagrania 
narracji i zapisania historii, daje możliwość tworzenia własnych, 
spersonalizowanych pokazów fotografii; 

• Obróbka i nagrywanie filmów – Movie Maker, Stop Motion 
Animator, MonkeyJam; 

• Program Picassa – wraz z usługą Picassa Web Albums – daje 
możliwość tworzenia własnych albumów i uodstępniania ich w 
sieci; http://jalbum.softonic.pl, http://www.fotosik.pl; 

• FastStone Image Viewer, Microsof Picture Manager – 
programy graficzny służący do obróbki zdjęć; 

• GIMP – tworzenie i edycja grafiki; 
• VirtualDub – program do obróbki plików wideo; 

http://www.animoto.com; 
• Audacity – darmowe narzędzie do edytowania plików 

dźwiękowych, pozwala na nagrywanie dźwięku i jego obróbkę – 
http://audacity.sourceforge.net; 

• Program do tworzenia multimedialnych krzyżówek - 
http://www.eclipsecrossword.com; 

• Tworzenie gazetek, ulotek – Microsoft Publisher, Scribus, 

 
Technologia Web 2.0: 

 
• Mechanizm Wiki – to oprogramowanie umożliwiające współpracę 

wielu użytkowników przy tworzeniu treści internetowych. 
• Blogi i mikroblogi – pozwalają na archiwizację wpisów, dają 

możliwość komentowania, pozwalają tworzyć odnośniki do innych 
ciekawych miejsc w sieci. 

• Social bookmarking (z ang. Zakładki społecznościowe) – czyli 
miejsca, które pozwalają użytkownikom Internetu polecać 
odnalezione przez nich ciekawe strony WWW, np.: 
http://www.del.icio.us, http://www.wykop.pl, http://www.linkr.pl, 
http://www.gwar.pl  

• Serwisy współdzielenia i wymiany plików – media-sharing 
services – mogą to być serwisy podcastingu, videocastingu, 
współdzielenia wideo, fotografii, prezentacji oraz dokumentów, 
np.: http://www.youtube.pl, http://www.yahoo.pl, 
http://www.flickr.com, http://www.SlideShare.net, 
http://pl.scribd.com, http://www.jamendo.pl  

Serwisy społeczności internetowych i wirtualne światy – 
http://pl.myspace.com,  http://www.facebook.pl, http://www.grono.net.pl, 
samodzielne tworzenie serwisów społecznościowych – http://www.streemo.pl 



PagePlus SE, Wordle (http://www.wordle.net); 
• Rysowanie online – http://artpad.art.com/artpad/painter/ - 

http://artpad.art.com/?mj6pjhs20sw 
 
 
 

Blogi o książkach: 
 

• http://www.smietankaliteracka.blox.pl  
• http://www.zaulekksiazki.blox.pl  
• http://www.ksiazki24.blox.pl  
• http://www.molksiazkowy.blogspot.com  
• http://www.koloroweczytanie.blox.pl  
• http://www.miejskieczytanie.blox.pl  
• http://www.historyczneczytanie.blox.pl  
• http://www.projektnoblisci.blogspot.com  
• http://www.zaczytani.blox.pl  
• http://www.poczytajmi.blox.pl 

 
Inne ciekawe strony: 

 
• http://polski.mapywig.org/news.php - Archiwum Map 

Wojskowych; 
• http://www.smarthistory.org – internetowa wersja podręcznika do 

historii sztuki (bogate zasoby dzieł kultury zachodniej); 
• http://www.zwodnik.pl – strona z darmowym oprogramowaniem; 
• Tworzenie mapy myśli – http://bubbl.us, http://mindomo.com; 
• Linia czasu – http://www.timetoast.com; 
• Budowanie schematów i diagramów – 

http://www.drawanywhere.com; 
• Historypin - mapa połączona z linią czasu, która może być 

uzupełniona zdjęciami, filmami i tekstami dotyczącymi 
przeszłości konkretnych miejscowości i regionów – 
http://www.historypin.com; 

• Glogster – serwis dający możliwość zaprezentowania dowolnego 
problemu w formie interaktywnego postera zamieszczonego w 
sieci – http://www.glogster.com; 

• Karaoke w ICIM-ie – http://www.ewa.bicom.pl (teksty piosenek); 
• Ankiety online - http://webankieta.pl.  

 
 
 

 
 
 
 

Blogi i mikroblogi: 
 

1. VLOG (wideoblog) – składa się z zapisów filmowych. 
2. PHOTOBLOG – składa się ze zdjęć. 
3. LINKLOG – zawiera odnośniki od stron internetowych. 
4. TUMBLELOGS – łączy tekst z innymi formami przekazu. 
5. MOBLOG – dostarczanie poprzez zastosowanie mobilnych 

urządzeń. 
 
Aplikacje, za pomocą których można tworzyć blogi, to: 

• Blogger Google – http://www.blogger.com; 
• WordPress – http://www.wordpress.com; 
• TypePad - http://www.typepad.com; 
• http://www.blog.pl; 
• http://www.blog.onet.pl. 

 
Mikroblogi są tworzone za pomocą takich serwisów jak: 
 Twitter czy polski Pinger, Spinacz.pl, Flaker, Blib. 
 
 

 
Internet jako źródło pomocy dla ucznia: 

 
adres strony opis strony 
www.pan-tadeusz.pl/ 

 
Strona poświęcona ekranizacji epopei narodowej.  Bogato ilustrowana 
fotosami i fragmentami filmu. Zawiera pełny tekst arcydzieła z podziałem 
na księgi oraz informacje o Adamie Mickiewiczu. 

http://klp.pl 
 

http://motywy-literackie.klp.pl 

Serwis humanistyczny Kulturalna Polska  zawiera m.in: opracowania 
lektur, analizy i interpretacje wierszy, porady dla maturzystów, cytaty, 
sentencje, przysłowia, motywy literackie. 

http://katalog.onet.pl/6026,kategoria.html Nauka i edukacja; nauki społeczne; humanistyczne; Najlepsze strony o 
maturze – katalog. 

 
http://matura.onet.pl 

http://arkuszmaturalny.pl 
http://maturalne.wiedz.com 

http://matura-exit.pl 

Informacje dla maturzystów, poradnik, tematy z matury, kursy i uczelnie, 
forum. Matura może być prosta.  
Zbiór arkuszy maturalnych. Zestawy, testy maturalne z ostatnich lat - 
matematyka, fizyka, polski, angielski, geografia, historia.  

 
http://eduseek.interklasa.pl/ 

 

Edukacja w Polskim Internecie". Portal /dla uczniów, nauczycieli i 
rodziców/, przez który można trafić na strony edukacyjne ułożone wg 
przedmiotów szkolnych. Oprócz tego linki do strony MEN i kuratoriów 
oświaty, darmowe programy i różnorakie konkursy. 

www.staropolska.gimnazjum.com.pl/index.php  
 

Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w 
kontekście dziedzictwa kultury polskiej 



http://reporter.cytaty.pl/  
 

Cytaty i przysłowia w układzie tematycznym. Wyszukiwarka: treść-autor 

www.artyzm.com/galeria.php Galeria malarstwa polskiego. Serwis można przeszukiwać według 
nazwiska twórcy oraz tytułu namalowanego przez niego obrazu.  

www.profesor.pl Serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. Tematy maturalne, testy, 
wypracowania, prezentacje maturalne. 

http://www.profesor.pl 
 
 
 

Grupy dyskusyjne: 
• http://usenet.gazeta.pl/usenet/0,47942.html?r=pl.sci – 

przykładowe fora dyskusyjne 
• http://groups.google.com  
• http://historycy.org  

 

Konspekty, programy nauczania, scenariusze, sprawdziany i testy, a także 
strefa dla ucznia. 

 

Adresy bibliotek które warto odwiedzić 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – 

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 

ul. Koszykowa 26/28 
 

www.koszykowa.pl 

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) 

ul. Dobra 56/66 
 

www.buw.uw.edu.pl 

 

Biblioteka Narodowa (BN) 

al. Niepodległości 213 

www.bn.org.pl 

 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN 
 

ul. Goławska 4 
 

www.pbw.waw.pl 
 

 



 
Opracowała : mgr Grażyna Szymczyk – nauczyciel bibliotekarz 
 
 
 


