
Promocja książek 

połączona z konkursem



Zosia z 1 klasy LO



Bardzo polecam tą trylogię, mieszanka kryminału i romansu -

dla młodzieży. 
Bardzo ciekawa, tylko !UWAGA! można przeczytać w 3 dni ;)

– Magda z 8 klasy SP



Marta z 8 klasy SP



Polecam Dawcę 

wszystkim, którzy 

nie boją się 

spotkania 

z trudną 

rzeczywistością 

świata bez 

kolorów i miłości. 

Poruszająca, 

niełatwa, 

ale warta 

przeczytania!

– Paulina Maturzystka



Zuzia z 8 klasy SP



Mama Emilki z 1 klasy SP



Antonina z 1 klasy SP



Emila z 1 klasy SP



Szymon z 1 klasy SP



Tata Emilki z 1 klasy SP



…między innymi… - Wasza bibliotekarka ☺



Pomimo nieprzeciętnej grubości książka  jest warta 

przeczytania. Opowiada o pragnieniu wolności, 

miłości i chęci zemsty… – Rafał Maturzysta



Piotr Maturzysta



Kinga z 8 klasy SP



Klara z 1 klasy SP z rodziną



Maciej z 8 klasy SP

Książka pod tytułem Alcatraz konta

Bibliotekarze; piasek Raszida to powieść autorstwa

Brandona Sandersona. Jest to pierwsza część serii

o bohaterze (tytułowym Alcatrazie), czy jest to książka

warta przeczytania?

Powieść osadzona jest w uniwersum, gdzie

bibliotekarze potajemnie kontrolują naszym światem.

Ludzie, żyjący pod nieustanną kontrolą nie wiedzą, iż

istnieją jeszcze Wolne Królestwa. Są to terytoria

stawiające opór złemu ustrojowi. Główną bronią obu

frakcji są okulary, których soczewki wytapiane są

z różnych typów szkieł, nadających przedmiotom

unikatowe zdolności. Ród Smedrych (z którego
pochodzi Alcatraz) posiada jeszcze jedną broń.

Talenty. Nie są to takie zdolności, o których każdy z na

marzy, bo zaliczają się do niech takie predyspozycje

jak a przykład mówienie niestosownych rzeczy, bądź

koszmarny wygląd o pranku.

Książka ma bardzo dużo pozytywnych cech.

Wyjątkowa jest narracja pierwszoosobowa,

poprowadzona przez nikogo innego jak samego

Alcatraza. Każdy rozdział zaczyna ciekawą i zabawną

anegdotą. Interesująca jest też różnorodność

przedstawionych postaci, która urozmaica historię na

wiele sposobów. Raz członkowie rodziny Smedrych,

bawiących swoimi talentami, a innym razem rycerze

królewscy nadający powagi sytuacji. Świetne są też

opisy zdarzeń. Wcale się one nie dłużą. Bitwy trzymają

w napięciu, a krajobrazy zachwycają jakbyśmy sami je

oglądali. Bardzo polecam przeczytanie całej sagi

opowieści, aż do samego epickiego finału.

Według mnie książka pod tytułem Alcatraz konta

Bibliotekarze; piasek Raszida nie jest pozbawiona

drobnych wad. Mimo to jest wspaniałym zabijaczem

czasu. Jeśli ktoś szuka dawki śmiechu, a równocześnie

spodziewa się ciekawej fabuły, to jest to
zdecydowanie książka dla niego.



Mama Basi z 2 klasy 

i Teresy z 6 klasy SP

Merit z Egiptu autorstwa Connilyn Cossette

to urzekająca historia młodej Egipcjanki, która w jednym

momencie traci rodzinę, narzeczonego, majątek oraz

pozycję społeczną i zostaje niewolnicą.

Powieść przenosi nas w świat starożytnego Egiptu,

jego obyczajów i wierzeń. Dzięki krótkim, ale treściwym

opisom możemy łatwo wyobrazić sobie wygląd

pomieszczeń w domu, stroje, fryzury, poznać sposoby

upiększania ciała przez tamtejsze elegantki, zobaczyć

sposób świętowania czy ich praktyki religijne.

Bardzo spodobał mi się w niej opis spotkania

z Jahwe, inny niż moje wyobrażenie o Nim. Jest to spotkanie

z Głosem, który jest dźwiękiem, zapachem, kolorem.

Dźwięk, wobec którego nikt nie mógł przejść obojętnie.

Głos, który przypomniał każdą nieprawość, również taką

ukrytą w sercu. Głos, który przyniósł cudowne obietnice.

Głos, którego sama chciałabym doświadczyć. Czy nie jest

tęsknotą każdego serca dać się poznać drugiemu aż do

końca a mimo to uzyskać obietnicę wiernej miłości?

Po przeczytaniu Merit przypomniałam sobie

i cieszyłam się, tak jak główna bohaterka, że wiara

w Jahwe nie jest zarezerwowana tylko dla bogatych, którzy

mogą ofiarować Bogu wiele dóbr materialnych, że mogę

liczyć na Jego przychylność niezależnie od mojego statusu

materialnego.

Czy tylko osoby, dla których ważne są sprawy wiary, mogą

zainteresować się tą książką? Nie sądzę. Uważam, że

szkoda byłoby gdyby przegapiły wzruszające dzieje Merit

z Egiptu.



Anna z 8 klasy SP



Książka Wyżej niż kondory Wiktora Ostrowskiego

to reporterska opowieść opisująca odkrywczo-naukową

wyprawę w Andy w latach trzydziestych zeszłego wieku

napisana przez jednego z jej uczestników.

Autor operuje bardzo żywym, plastycznym językiem.

Stara się w prosty sposób wyjaśniać niezrozumiałe dla laika

kwestie górskiej wspinaczki. Czytelnik zostaje wtajemniczony w

wszystkie etapy przygotowania wyprawy: planowania, doboru

uczestników, zbierania funduszy, podróży przez ocean, spotkań

z mieszkańcami Argentyny, w końcu przedzierania się przez

bezdroża konno oraz wyprawy górskiej.

O napotykanych trudnościach autor opowiada ze

sporą dawką humoru. Z postawy wszystkich uczestników

wyprawy przebija odwaga, optymizm, solidarność, zachwyt

nad pięknem przyrody i przyjazne, życzliwe usposobienie do

napotykanych ludzi.

Śledząc losy wyprawy możemy obserwować jak zachowania

poszczególnych uczestników stanowią wzór postępowania

człowieka gór, podróżnika oraz naukowca.

Fascynujące, że do obowiązków uczestników wyprawy

należało również zaprojektowanie oraz odpowiedzialność za

wykonanie takiego sprzętu jak namioty, śpiwory, obuwie.

Badacze czasem z dużym poświęceniem swojego zdrowia

wykonywali zaplanowane pomiary, badania czy fotografie.

Po przeczytaniu poczułam dumę z osiągnięć naszych

rodaków, którzy mimo skromnych funduszy, znosząc różnorakie

niewygody, śmiało podejmowali się odkrywania niezdobytych

szczytów i eksplorowania nieznanych krain. W znaczący

sposób przyczynili się oni do utworzenia szczegółowej mapy

Andów. Spotkanie z energią, przedsiębiorczością, odwagą

i skromnością oraz poczuciem humoru tych dzielnych Polaków
zachęcają mnie do tego, aby często wracać do książki Wyżej

niż kondory

Mama Basi z 2 klasy 
i Teresy z 6 klasy SP



Gosia - siostra Julii z 7 klasy SP



Chciałabym polecić całą serię

Percy Jackson i bogowie olimpijscy.
Książki te w ciekawy sposób przedstawiają

kulturę i mitologię grecką. Historia w nich zawarta

jest bardzo ciekawa i zabawna

– Alicja z 8 klasy SP



Laura z 8 klasy SP



Sekretarka Alina



Julia z klasy 7 SP i kot Mruk



Filip z 3 klasy SP



Sekretarka Ludmiła
Ps. Czytałam tę książkę chyba 5 razy za każdym razem 

chichocąc się niebywale – bibliotekarka ☺



Zofia z 3 klasy SP



Magdalena z 8 klasy SP



Adam z 3 klasy GIM



Jesiica Townsend: Nevermoor.

Przypadki Morrigan Crow

Niezwykła opowieść

o dziewczynce, nad którą ciąży

klątwa. W dniu swoich 11-stych

urodzin, który miał stać się także

dniem jej śmierci, zostaje porwana

do magicznej krainy, gdzie musi

stawić czoła trudnym wyzwaniom.

Mówiące koty, uciekające cienie,

loty na parasolkach to nie jedyne

dziwactwa, które spotkają Morrigan

w Nevermoorze! Czy uda jej się

znaleźć przyjaciół? Czy przezwycięży

swój strach przed odrzuceniem?

I jakie jeszcze przygody ją czekają?

Przekonajcie się, sięgając po tę

magiczną historię! Dostępna w naszej

bibliotece :)

Paulina Maturzystka



Na wakacje polecam...

Wyspa na prerii – Wojciech Cejrowski

Można go lubić albo wprost

przeciwnie, ale trzeba mu przyznać, że

ma gadane. Bardzo znany i nie mniej

niekonwencjonalny podróżnik odkrywa

przed nami sekrety amerykańskiej prerii.

W idealizowany nieco sposób pokazuje

życie mieszkańców Arizony i chwali

amerykańską wolność. Chwilami

zastanawiałam się na ile historie,

wydarzenia i opisy są prawdziwe a na

ile jest to kreacja autorska pana WC.

Część tych opowieści jest zupełnie

nieprawdopodobna. Po przeczytaniu

tej książki doszłam do wniosku, że

mieszkańcy prerii są bardzo podobni

do Indian amazońskich. Nie z wyglądu,

rzecz jasna. Jednak pod kątem intuicji

i poczucia humoru...

Posłuchajcie…

Mama Basi z 2 klasy 
i Teresy z 6 klasy SP



Bartosz z 3 klasy SP


