
 

 

 

 

 

 

My, księgi, mamy bardzo wrażliwy słuch 

i jesteśmy wyczulone na hałas! 

Wkrocz do krainy ciszy i spokoju, jaki 

proponujemy, a poczujesz smak relaksu. 

 

 



Zakładaj maseczkę! 

Ze wszech stron, z oczu każdego chorego patrzy w nas zaraza i 
śmierć. Gdy zbliża się cholera, gdy wszyscy ludzie tracą rozsądek, 
zamykają w pośpiechu szachrajskie kramy swoje i uciekają, lekarz 
sam jeden idzie na przeciwko tej niedoli kraju. Wówczas widać 
dopiero w lustrze, czym my jesteśmy. Wówczas słuchają naszych 
rad, naszych zleceń, postanowień i rozkazów.  

Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski 

 
https://m.demotywatory.pl/page/2 

Dziękujemy lekarzom i pielęgniarkom! 

 

https://m.demotywatory.pl/page/2


Dżuma - Camus 

(…) kiedy się widzi biedę i cierpienie,  
jakie dżuma przynosi, trzeba być szaleńcem, ślepcem 

lub łajdakiem, żeby się na nie zgodzić! 

Dżuma to powieść-parabola o samotności człowieka, miłości do innych ludzi i walce 
ze złem. Autor zawarł w niej ponadczasowy sens, ważny dla każdego czytelnika. 
Dżuma może być symbolem każdego zagrożenia, które czyha na ludzkość: wojny, 
AIDS, totalitaryzmu, zaraza, itd. To symbol zagrożenia człowieka siłami, na które nie 
ma wpływu. Dżuma jako zło tkwiące w człowieku  „Każdy nosi w sobie dżumę, nikt 
bowiem, nikt na świecie nie jest od niej wolny”. Tę powieść-parabolę możemy odczytać 
także jako utwór o nieśmiertelności zła istniejącego w świecie, ale też o potrzebie 
heroizmu w walce ze złem i śmiercią. 

Dżuma to: choroba, upostaciowanie zła, metafora totalitaryzmu, metafora wojny, 

symbol zagrożenia, które nigdy nie zanika. 

Doktor Rieux jako lekarz robi wszystko, by przeciwstawić się chorobie: 

Najważniejszą wartością jest dla niego ludzkie życie. Jeśli ktoś godzi się na śmierć 
człowieka, popełnia zbrodnię! „Przyzwyczajenie się do rozpaczy jest gorsze niż sama 
rozpacz”. Doktor wie jednocześnie, że koniec epidemii w Oranie nie jest ostatecznym 
pokonaniem zła. Dlatego nie cieszy się z innymi, gdy w końcu zezwala się na 
otworzenie bram miasta. Wie, że „bakcyl dżumy nigdy nie umiera” – ludzie muszą być 
stale gotowi do walki. Rodzajem buntu przeciwko złu jest również spisywanie kroniki, 
w której doktor staje po stronie ofiar: 

Doktor Rieux postanowił napisać opowiadanie (…), żeby nie należeć do tych,  
co milczą, żeby świadczyć na korzyść zadżumionych, żeby zostawić przynajmniej 
wspomnienie niesprawiedliwości i gwałtu, jakich doznali (…). 
„Najważniejsze to dobrze wykonywać swój zawód” – tak widzi Rieux swoją uczciwość 
jako lekarza. Jest rzetelny i sumienny. Wytrwały, mimo że ponosi klęski w walce z 
chorobą. Doktor Rieux stara się być uczciwy wobec pacjentów. Nie okłamuje ich, nie 
daje złudnej nadziei, ale też jej nie odbiera. Rzeczowo, spokojnie odpowiada na 
pytania. Jest człowiekiem niezwykłym, ale też skromnym.  

Bycie człowiekiem to według doktora 
przeciwstawianie się wszelkiemu złu świata  
(w powieści Camusa symbolizuje je epidemia). 



Wybierz sobie książkę na wolnelektury.pl 

 

Herbert George Wells - Wehikuł czasu 

 

 
 

 
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/herbert-george-wells/ 

 

 

 

Edgar Allan - Beczka Amontillada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=edgar+allan+poe 

Podróżnik w Czasie trafia do 
niezwykłego, kwitnącego świata odległej 
przyszłości. Szybko jednak orientuje się, 
że ta sielanka to tylko pozór: ludzka 
kultura wypaliła się i zamiera… na 
gruzach dawnej cywilizacji żyją nędzni i 
słabi potomkowie naszego gatunku. 

 

Mistrz grozy opowiada historię dwóch 
szlachciców, Montresora i Fortunata. 
Montresor utrzymuje, że Fortunat obraził 
go — mężczyzna planuje zemścić się na 
przyjacielu. Oświadcza Fortunatowi, że 
zakupił dużą ilość bardzo cennego 
sherry, ale powątpiewa w to, czy trunek 
jest autentyczny. Podczas 
karnawałowego przyjęcia prosi 
Fortunata, by potwierdził prawdziwość 
wina i prowadzi go do katakumb… 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wells-wehikul-czasu/
https://wolnelektury.pl/katalog/autor/herbert-george-wells/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/beczka-amontillada/
https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=edgar+allan+poe


Obejrzyj film lub przeczytaj książkę. 

Złodziejka książek 

 

https://www.cda.pl/video/606428bc 

 

Ostatnia piosenka 

https://www.cda.pl/video/4033216d1 

 

Igrzyska śmierci 

https://www.cda.pl/video/2470157db 

 

Niezgodna: Wierna 

https://www.cda.pl/video/46672319f 

 

 

 

 

Narratorem jest Śmierć,  miejscem 

akcji  hitlerowskie Niemcy, główną bohaterką 

kilkunastoletnia dziewczynka Lisa Meminger. 

Skoro nawet jej losy wzbudziły tyle emocji u 

Narratora to z pewnością i każdy, czytając tę 

książkę dozna przeżyć, dla których zazwyczaj 

sięgamy po książki. Oprócz nich otrzymamy 

wiele pytań, których większość czytelników 

(zwłaszcza w Polsce) do tej pory sobie nie 

zadawała. 

Bohaterowie nie są złymi ludźmi. Są okrutne 

zachowania , ale trudno jest o inne w czasach, 

kiedy Śmierć codziennie przechadza się obok 

nas. Czy od każdego można oczekiwać 

bohaterstwa? Zwłaszcza kiedy przed nami jest 

jeszcze szmat życia?! 

https://www.cda.pl/video/606428bc
https://www.cda.pl/video/4033216d1
https://www.cda.pl/video/2470157db
https://www.cda.pl/video/46672319f


 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 


