
 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=parmigianino+portret+m%C4%99%C5%BCczyzny+z+ksi%C4%85% 

  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=parmigianino+portret+m%C4%99%C5%BCczyzny+z+ksi%C4%85%25


 

 

" 

 

 

 

 

Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki 

któremu świat poczęty w umyśle pisarza 

przenika do umysłu czytelnika... .” 

 

 

 

Księgi nie po to są, by w nie wierzyć, lecz by poddawać je 
badaniu. Mając przed sobą księgę, nie powinniśmy 
zadawać sobie pytania, co ona zawiera, ale co chce 
powiedzieć. 

                          Imię Róży -  Umberto ECO 

 

 

 

 



Przeczytaj 

 

 

 

Umberto Eco był człowiekiem, który prawdziwie kochał książki. Żył nimi, poświęcił im 
niejeden tekst naukowy, ale również często umieszczał je w swojej beletrystyce. W 
„Imieniu róży” włoski erudyta prezentuje czytelnikom powieść, którą można 
potraktować jako osadzony w średniowieczu kryminał. Można, jednak byłoby to spore 
uproszczenie – jego dzieło ma dużo więcej do zaoferowania, m.in. rozważania 
teologiczne oraz wątki historyczne (związanie często z historią mniej znaną). Główna 
oś narracyjna obraca się wokół dochodzenia Wilhelma z Baskerville i jego pomocnika 
Adsona z Melku. W pewnym włoskim klasztorze zostaje bowiem popełnione 
morderstwo – dwaj przyjezdni mnisi muszą odkryć, kto dokonał tej zbrodni. Z biegiem 
ich śledztwa dochodzi do kolejnych mordów, a wszystkie tropy prowadzą do biblioteki. 
Ważne miejsce w całej sprawie zajmuje tom „Poetyki” Arystotelesa. Z jakiegoś powodu 
ktoś nie chce dopuścić, by inni mieli dostęp do tej księgi. Dlaczego? Rozwiązanie 
zagadki nie będzie oczywiste, ale jak najbardziej zgodne z duchem  
epoki. 
https://niestatystyczny.pl/2017/04/22/ksiazki-o-ksiazkach/ 
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Fantastyczno-przygodowa powieść o miłości, przeznaczeniu i ofierze. 

Siedemnastoletnia Willow, w szkole uważana za dziwaczkę, jest... 

jasnowidzem! Potrafi zajrzeć w przyszłość innych, zna ich marzenia i słabe 

punkty - wystarczy, że ich dotknie. Willow nie wie, że jest aniołem i że to 

bardzo niebezpieczne dla ludzi, bo anioły wcale nie są dobre ani łaskawe. 

Tymczasem rok starszy Aleks, członek elitarnej grupy Zabójców Aniołów, 

dostaje specjalne zadanie: ma zlikwidować Willow. Nieoczekiwanie oboje 

zaczynają się sobie podobać, co ściąga na nich wielkie kłopoty... 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/93228/aniol 
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Księga wyglądała, jakby liczyła sobie tysiąc lat i służyła 
za schronienie duchowi starego geniusza, przykutemu do 
jej stronic łańcuchem pradawnej klątwy. 

 
                 Carlos Ruiz Zafón „Książę mgły” 
 

 

 
 

Rodzina Carverów (trójka dzieci, Max, Alicja, Irina, i ich rodzice) 
przeprowadza się w roku 1943 do małej osady rybackiej na wybrzeżu 
Atlantyku. Zamieszkuje w domu niegdyś należącym do rodziny 
Fleishmanów, których dziewięcioletni syn Jacob utonął w morzu. Od 
pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy; nocą w ogrodzie Max widzi 
posągi artystów cyrkowych. Dzieci poznają kilkunastoletniego Rolanda, od 
którego dowiadują się różnych ciekawostek o miasteczku i o zatopionym 
pod koniec pierwszej wojny statku. Poznają także dziadka Rolanda, 
latarnika Victora Kraya. To on opowie im o złym czarowniku, Księciu Mgły, 
który gotów jest spełnić każdą prośbę lub życzenie, ale w zamian żąda 
bardzo wiele. Coś, co dzieciom wydaje się jeszcze jedną miejscową 
legendą, szybko okazuje się zatrważającą prawdą. 
Musiało upłynąć wiele lat, by Max zdołał wreszcie zapomnieć owe letnie 
dni, podczas których odkrył, niemal przypadkiem, istnienie magii. 

 
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/57786/ksiaze-mgly 
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Niektórych książek wystarczy skosztować, inne 

się połyka, a tylko nieliczne trzeba przeżuć i 

strawić do końca.                                    
     Cornelia Funke „Atramentowe serce 
 
 

 
 

Niesamowita, pełna przygód i czarów książka! 

 

Mortimer Folchart mieszka ze swoją córką Meggie w wynajętym domu i 

zajmuje się restauracją starych książek. To spokojne życie zmienia się, 

gdy odwiedza ich dziwny gość - Smolipaluch. 

 

[...] Od tej chwili rozpoczyna się sensacyjna akcja, w której bohaterowie 

książkowi walczą i spiskują przeciwko Mortimerowi i jego córce, i nikt już 

na pewno nie wie, co jest rzeczywistością, a co fikcją literacką. 

 

 

 



Chcę, by mama się zakochała, bo wtedy i ja będę 

mogła się zakochać .  

Marta Fox – Zakochaj się mamo 

 

 

 

 

 

  

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/8802/atramentowe-serce 

 

 

Niezwykle mądra i wzruszająca historia 
wielkiej miłości pomiędzy dzieckiem a 
matką, ale także opowieść o wielkiej 
samotności i poczuciu odrzucenia. 

To zbiór listów, które Sara pisze do 
pianisty, pana Tomasza. W tych listach 
odbija się cała jej wrażliwość. Pisze o tym 
co przeżywa po rozstaniu rodziców i 
nowej rodzinie.   

W książce ukazane zostały problemy 
współczesnych nastolatek, które szukają 
głębokich przeżyć, a nie sztucznego 
blichtru. 

Bohaterką jest nastoletnia Sara, ale 
poruszane problemy dotyczą też 
dorosłych. 

Ty też możesz pisać takie mądre listy, 
kiedy jest ci z jakiegoś powodu smutno i 
ciężko na duszy ! 

 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/8802/atramentowe-serce


Bądź z dobrą  

polszczyzną   

,,Za Pan Brat’’  

 

.  

  

Sztuka poprawnej wymowy czyli O bełkotaniu i faflunieniu. 

Oczkoś Mirosław 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

To  zabawny  poradnik językowy, dzięki 

któremu będziecie mówili poprawnie.  

Dowiecie się również, co to znaczy: 

„mówi, co mu ślina na język przyniesie” i 

kiedy „ciągniemy kogoś za język”. 

 Książkę można pobrać na poręczny czytnik e-
booków, smartfon czy tablet.  

Dodatkowo ze strony internetowej można pobrać 
pliki z nagranymi ćwiczeniami artykulacyjnymi i 
oddechowymi oraz poezją dykcyjną, które czyta 
Mirosław Oczkoś, Katarzyna Glinka, Marta 
Klubowicz i Jerzy Łazewski. 

 

MÓW 

POPRAWNIE 

https://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=380370
https://www.biblionetka.pl/author.aspx?id=66279


 

 

 

 

 

 

 

 

 


