
 

 

 

 

Reprodukcja obrazu: Obraz L'Arlesienne (Madame Ginoux), Vincent Van Gogh 

https://www.artgeist.pl/obrazy/reprodukcje-obrazow/vincent-van-gogh/larlesienne-madame-ginoux-38923/ 

 

Jak trzymać pióro lub długopis przy pisaniu. 

 

 

 

Ten, kto nie spodziewa się mieć 

miliona czytelników, nie 

powinien zabierać się do pisania. 
Jean de La Bruyera 

 

Pióro trzymają: kciuk, palec wskazujący i środkowy. Dłoń 

dotyka kartki tylko małym palcem. 

 Zbyt silne ściskanie pióra męczy rękę, a za luźne sprawia, że 

pismo staje się drżące i niepewne. Mocne opieranie ramienia 

o pulpit utrudnia swobodne zamaszyste pisanie. Najlepiej, 

aby przedramię opierało się tylko na łokciu i małym palcu. 

HTTP://SIERYSUJE.PL/PRZEDWOJENNE-PISMO-SZKOLNE/ 

 

 

https://www.artgeist.pl/obrazy/reprodukcje-obrazow/vincent-van-gogh/larlesienne-madame-ginoux-38923/
http://sierysuje.pl/przedwojenne-pismo-szkolne/


  

 

Ja sobie poczytam, bo życie jest krótkie. 

Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła  

 
Zadziwiająca jest ta zdolność literatury, nawet taniej, popularnej 
literatury, do działania na wyobraźnię. 

 

Człowiek z wysokiego zamku”  Philip K. Dick 
 

Rzeczywiście, często się zdarza, że idzie się do biblioteki, bo chce się książki o 

znanym tytule, ale główną funkcją biblioteki, a przynajmniej funkcją biblioteki w moim 

domu i w domach moich wszystkich znajomych,  jest odkrywanie książek, których 

istnienia się nie podejrzewało, a które, jak się okazuje, są dla nas niezwykle ważne. 

                                                                                                                         

 

 

 

Autor „Imienia róży” zabiera nas na fascynującą wyprawę między regały pełne 

książek. Opowiada o tym, jak kształtowała się idea biblioteki. Erudycyjny tekst 

skrzy się humorem. Eco buduje obraz biblioteki doskonałej poprzez opis 

antybiblioteki, gdzie:  

 Należy zniechęcać do wypożyczania.  

 Jeśli się tylko da - żadnych toalet. 

 Czas miedzy zamówieniem a dostarczeniem książki winien być 

bardzo długi. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4802749/gra-aniola 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/24023/carlos-ruiz-zafon
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/47679/gra-aniola
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4802749/gra-aniola


Czy znacie to uczucie, kiedy zaczynacie czytać nową książkę, nim zdążyły 
ustać drgania membrany wywołane przez poprzednią? Odkładacie tę 
poprzednią, lecz jej myśli i wątki - nawet postaci - przyczepiły się do 
włókien waszego ubrania i kiedy otwieracie nową, one są jeszcze z wami.  

                                  Diane Setterfield - Trzynasta opowieść  

 

 
 
 

 

 

Jedyny przyzwoity obyczaj, którego należy bronić stanowczo, to obyczaj 
czytania, podczas gdy reszta jest kwestią sumienia każdego z osobna.                                                                                                         

Carlos Ruiz Zafón - Więzień nieba  

 

 

 

Powieść o tych, którzy kochają książki, dla tych, którzy kochają książki. Obie 

są samotne. Obie skrywają bolesną tajemnicę swoich narodzin.  Obie 

zamknęły się w świecie książek. Czytelnicy wymieniali się entuzjastycznymi 

wrażeniami w setkach blogów. Wszyscy powtarzali, że od tej powieści nie 

można się oderwać. 

Margaret Lea - zwyczajna dziewczyna, córka antykwariusza z Cambridge, 

która bardziej kocha książki niż ludzi, i Vida Winter - największa pisarka 

naszych czasów, żyjąca z dala od świata, tajemnicza legenda łącząca siłę 

starożytnej bogini i czarownicy. Vida Winter nie ma prawdziwego nazwiska, 

za to ma setki biografii. Żadna nie jest prawdą. Wszystkie są zmyśleniem. 

Teraz ponaglana śmiertelną chorobą chce wreszcie wyjawić prawdę. 

Prawdę, która prześladowała ją przez całe życie. Wybiera Margaret a 

dlaczego? Skąd wie, że tylko ta dziewczyna ją zrozumie? Rozpoczyna się 

walka z prawdą i o prawdę. Ożywają wielkie uczucia, grzeszne namiętności, 

przeklęte i tragiczne postaci, duchy przeszłości.  

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/ 

 

 

 

 

Rok 1957. Interesy rodzinnej księgarni Sempere i Synowie idą tak marnie 

jak nigdy dotąd. Daniel Sempere, bohater Cienia wiatru, wiedzie stateczny 

żywot jako mąż pięknej Bei i ojciec małego Juliana. Następny w kolejce do 

porzucenia stanu kawalerskiego jest przyjaciel Daniela, Fermín Romero 

de Torres, osobnik tyleż barwny, co zagadkowy: jego dawne losy wciąż 

pozostają owiane mgłą tajemnicy. Ni stąd, ni zowąd przeszłość Fermina 

puka do drzwi księgarni pod postacią pewnego odrażającego starucha. 

Daniel od dawna podejrzewał, że skoro przyjaciel nie chce mu opowiedzieć 

swej historii, to musi mieć ważny powód. Ale gdy Fermín wreszcie 

zdecyduje się wyjawić mroczne fakty, Daniel dowie się "rzeczy, o których 

Barcelona wolałaby zapomnieć". Jednak niepogrzebane upiory 

przeszłości nie dadzą się tak łatwo wymazać z pamięci. Daniel coraz lepiej 

rozumie, że będzie musiał się z nimi zmierzyć. I choć zakończenie 

powieści wydaje się ze wszech miar pomyślne, to Ruiz Zafón mówi nam 

wprost, że "prawdziwa Historia jeszcze się nie skończyła. Dopiero się 

zaczęła". 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4802749/gra-aniola 

 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/5193/diane-setterfield
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/7217/trzynasta-opowiesc
https://lubimyczytac.pl/autor/24023/carlos-ruiz-zafon
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/124413/wiezien-nieba
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4802749/gra-aniola


 

 

 

Fantastyka 

 

 

 

 

 

 

 Główny młody bohater trafia do miejsca znanego jako Cmentarz 
Zapomnianych Książek. Tam znajduje 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. 
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/ 

 

Wynter Moorehawke podróżuje przez nieprzebyte lasy w 
poszukiwaniu zbuntowanego księcia. W ciemnościach czai się 
wielu nieprzyjaciół. Dziewczyna nabiera otuchy, gdy spotyka 
Raziego i Christophera. W ślad za przyjaciółmi podążają też 
dawni wrogowie, a Wynter musi stawić goła strasznym Wilkom. 
Bohaterowie szukają schronienia u Merronów – tajemniczych 
ludzi z Północy. Okazuje się jednak, że Merroni sprzymierzyli się 
z odwiecznym wrogiem królestwa…  

 

Czasem zdarza się miłość nie z tego świata. Naprawdę nie z tego 

świata… 

 

Patch jest tajemniczy i zabójczo przystojny. Nic dziwnego, że 

szesnastoletnia Nora uległa jego urokowi. Niemal natychmiast w 

jej życiu zaczęły dziać się rzeczy, których nie da się wytłumaczyć.  



Romanse 

 

 

 

 

Film: ROZWAŻNA I ROMANTYCZNA cz.1, cz. 2- lektor PL 

https://www.youtube.com/watch?v=ul3_X-0tvHQ     https://www.youtube.com/watch?v=0SFX3AbkUVk 

 

 

 

Melodramat z nastrojem tajemnicy i grozy. 

Osierocona dziewczyna podejmuje pracę nauczycielki w posiadłości 

Edwarda Fairfaxa Rochestera. Zostaje jego narzeczoną, ale 

Rochester ukrywa przed światem ponury sekret. 

 

Charlotte Brontë opowiada o wielkim uczuciu, które połączyło ludzi 

z różnych, tak odległych od siebie sfer – w świecie, gdzie 

konwenanse stanowiły o towarzyskim „być albo nie być”. 

Po śmierci męża pani Dashwood wraz z dziećmi opuściła ukochany dom 

i zamieszkała w posiadłości Barton. Dwie z jej córek - panny na wydaniu 

- choć różne pod względem charakterów, tak samo szukają szczęścia i 

miłości. Uczuciowa, impulsywna Marianna marzy o mężczyźnie 

szarmanckim, wrażliwym, lubiącym te same lektury co ona. Łagodna i 

rozważna Eleonora odda serce jedynie człowiekowi spokojnemu i 

odpowiedzialnemu. Niestety świat, którym - zamiast prawdziwych uczuć - 

rządzi pozycja społeczna i pieniądz, może boleśnie rozczarować te pełne 

uroku, ufne kobiety… 

HTTPS://LUBIMYCZYTAC.PL/KSIAZKA/236897/ROZWAZNA-I-ROMANTYCZNA 

 

 

Rok 1958. Landon Carter rozpoczyna naukę w ostatniej klasie szkoły 

średniej w Beaufort. Wraz z nim do liceum uczęszcza dziewczyna inna niż 

wszystkie, Jamie Sullivan, która nie rozstaje się z Biblią, z nikim się nie 

przyjaźni, a cały czas poświęca opiece nad owdowiałym ojcem. 

 

Czy pewny siebie nastolatek pokocha niepozorną Jamie? Bal licealny i 

świąteczne przedstawienie odmieni ich życie na zawsze. Ale los szykuje 

Londonowi okrutną niespodziankę... 

 
Na podstawie powieści w 2002 roku powstał film "Szkoła uczuć".  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ul3_X-0tvHQ
https://www.youtube.com/watch?v=0SFX3AbkUVk
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/236897/rozwazna-i-romantyczna


16 typów osobowości w pigułce.  

do pobrania za darmo na: https://www.typyosobowosci.pl/do-pobrania.html 

Kim jesteś?  

Do którego z 16 typów osobowości należysz? 

To książka o Tobie !                Sprawdź !        To też dobra zabawa! 

 

ANIMATOR: Życiowe motto: Zróbmy coś! 

ARTYSTA : Motto życiowe: Stwórzmy coś! 

DORADCA : Motto życiowe: Moi przyjaciele to mój świat 

DYREKTOR: Motto życiowe: Powiem wam, co trzeba zrobić. 

ENTUZJASTA: Motto życiowe: Damy radę! 

IDEALISTA : Motto życiowe: Można żyć inaczej. 

INNOWATOR: Motto życiowe: A gdyby spróbować zrobić to inaczej... 

INSPEKTOR: Motto życiowe: Najpierw obowiązki 

LOGIK : Motto życiowe: Najważniejsze jest poznanie prawdy o świecie. 

MENTOR: Motto życiowe: Świat może być lepszy! 

OPIEKUN: Motto życiowe: Zależy mi na twoim szczęściu. 

PRAKTYK : Motto życiowe: Czyny są ważniejsze niż słowa. 

PREZENTER : Motto życiowe: Dziś jest doskonały moment! 

STRATEG: Motto życiowe: Można to udoskonalić.  

Zebrała i opracowała Grażyna Szymczyk 

Poznaj niezależnego i błyskotliwego stratega, twórczego i wrażliwego 
mentora oraz optymistycznego i ciepłego doradcę. Poznaj artystę, logika, 
entuzjastę, prezentera… Dowiedz się, czym wyróżniają się poszczególne 
typy osobowości, i sprawdź, czy rozpoznasz wśród nich swoich znajomych 
i bliskich. Czy rozpoznasz wśród nich siebie?  

https://www.typyosobowosci.pl/uploads/1/3/4/6/13469490/16-typow-osobowosci-w-pigulce.pdf 

 

 

https://www.typyosobowosci.pl/uploads/1/3/4/6/13469490/16-typow-osobowosci-w-pigulce.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


