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Miejsce:  Biblioteka i Czytelnia 

Wystrój biblioteki i czytelni: w stylu angielskim. 

Napisy poszczególnych działów w języku angielskim.  

Słownictwo związane z biblioteką po angielsku, wyeksponowane na półkach w bibliotece  

i czytelni, np. book(s), page(s), cover, paper, illustration, text, title. 

Muzyka: angielska z wykorzystaniem zasobów biblioteki. 

Wystawa poświęcona angielskim pisarzom (zał. 1) 

Wydarzenia: 

1. Reading Room 

 

a) Czytanie wybranych fragmentów literatury angielskiej na długich przerwach przez 

uczestników koła bibliotecznego. 

(fragm. Harry Potter i Kamień Filozoficzny) 

(fragm. Romeo i Julia) 

(fragm. Hobbit, czyli tam i z powrotem) 

(fragm. Księga dżungli) 

(fragm. Tunele) 

(fragm. Chatka Puchatka) 

(fragm. Pies Baskervillów) 

(fragm. Robinson Cruzoe) 

(fragm. Folwark zwierzęcy) 

(fragm. Jądro ciemności) 

(fragm. Noc w bibliotece) 

(fragm. Alicja w krainie czarów) 

 

 

b) KOSTKA CZYTA DZIECIOM 

Czytamy bajki w języku angielsku dzieciom np. z Przedszkola Lajkonik  

Dzieci wybierają książkę, która zostaje przeczytana. Zadaniem dzieci, jest zapamiętanie jak 

najwięcej słówek, które znają. Po przeczytaniu nauczyciel prosi dzieci, aby wymieniły jak 

najwięcej zapamiętanych słówek.  

O rybaku i złotej rybce - " The Fisherman and the Goldfish" 

Jaś i Małgosia - " Hanzel and Gretel". 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/33432/romeo-i-julia
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/9084/hobbit-czyli-tam-i-z-powrotem
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/32784/ksiega-dzungli
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/143223/pies-baskervillow
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c) Angielska herbatka dla Rodziców, czyli ekranizacja powieści angielskich  

Czas trwania: wtorek godz. 18.00-20.00 

FOLWARK ZWIERZĘCY -  ekranizacja kultowego bestselleru Georga Orwella w reżyserii 

Johna Stephensona. 

OLIVER TWIST -  adaptacja powieści Karola Dickensa. Reżyseruje Roman Polański. 

WICHROWE WZGÓRZA -  nowsza wersja klasycznego romansu z 1992 roku w reżyserii 

Petera Kosminsky'ego. 

JAK ZOSTAĆ KRÓLEM (ang. The King’s Speech) 

− brytyjski niezależny dramat historyczny w reżyserii Toma Hoopera. 

2. Konkurs Sleeveface, czyli z książką mi do twarzy (wybieramy książki angielskie) 

Sleeveface jest to zdjęcie, na którym widzimy okładkę, sfotografowaną w ten sposób, że łączy 

się z sylwetkami osoby lub osób, stanowiących jej przedłużenie, dopełnienie. Całość stwarza 

iluzję jednolitego obrazu. Okładka musi być trzymana przed osobą fotografowaną, a efekt 

widoczny na zdjęciu zależy od inwencji twórcy zdjęcia. 

 

Organizacja i przebieg konkursu: 

1. Biblioteka przygotowuje zestaw książek do sleeveface (można wybrać książkę tylko w 

języku angielskim lub literaturę angielską z zestawu lub zaproponować własną) 

2. Uczestnik konkursu podejmuje działania (dokonuje wyboru okładki, gromadzi niezbędne 

akcesoria i rekwizyty). 

3. Do wykonania sleeveface uczeń angażuje trzy – cztery osoby ( modela, osobę trzymającą 

książkę, , fotografa, osobę „techniczną"- pomagającą w ustawieniu właściwej pozycji). 

4. Organizatorzy proszą o zgłaszanie chęci przystąpienia do konkursu osobiście w 

bibliotece do dnia …………. 

5. Gotowe sleeveface należy przesłać na adres: biblioteka@kostka.edu.pl  z dopiskiem w 

temacie e-maila: „Sleeveface". 

6. Wszystkie nadesłane sleeveface zamieścimy na stronie internetowej szkoły. 

7. W drodze głosowania wskazane zostanie najbardziej pomysłowe sleeveface, a jego 

autorzy zostaną nagrodzeni. 

8. Dodatkowych informacji, np. dotyczących techniki wykonania zdjęcia, udziela biblioteka 

szkolna. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kino_niezale%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat_filmowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Film_historyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tom_Hooper
mailto:biblioteka@kostka.edu.pl
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Zał. 1 

 

LITERATURA ANGIELSKA W NASZEJ BIBLIOTECE 

 

(wystawa) 

 

 

George Orwell  
właściwie Eric Arthur Blair  

(ur. 25 czerwca 1903, zm. 21 stycznia 1950) 

 

 

Folwark zwierzęcy 

Autor: George Orwell 
 

Orwell pisał: „»Folwark zwierzęcy« miał być przede wszystkim satyrą na rewolucję rosyjską. 

Jednak, jak podkreślam, przesłanie utworu jest szersze – chciałem wyrazić w nim myśl, iż ów 

szczególny rodzaj... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/25_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1903
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1950
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/48379/folwark-zwierzecy
http://lubimyczytac.pl/autor/10474/george-orwell
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/48379/folwark-zwierzecy
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Rok 1984 

Autor: George Orwell  

 
Wielki Brat Patrzy – to właśnie napisy tej treści, w antyutopii Orwella krzyczące z plakatów 

rozlepionych po całym Londynie, natchnęły twórców telewizyjnego show „Big Brother”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/47985/rok-1984
http://lubimyczytac.pl/autor/10474/george-orwell
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/47985/rok-1984
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J.K. Rowling 
właśc. Joanne Kathleen Rowling 

 (ur. 31 lipca 1965 w Chipping Sodbury) 

 

 
Harry Potter i Kamień Filozoficzny 

 

Cykl: Harry Potter (tom 1) 

 
Harry Potter to sierota i podrzutek, od niemowlęcia wychowywany przez ciotkę i wuja, którzy 

podobnie jak ich syn Dudley traktowali go jak piąte koło u wozu. Pochodzenie chłopca 

owiane jest tajemnicą,... 

 

 

Harry Potter i więzień Azkabanu 

Autor: Joanne Kathleen Rowling  

Cykl: Harry Potter (tom 3) 
Z pilnie strzeżonego więzienia ucieka niebezpieczny przestępca. Kim jest? Co go łączy  

z Harrym? Dlaczego lekcje przepowiadania przyszłości stają się dla bohatera udręką?  

W trzecim tomie przygód Harry'... 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/31_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1965
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chipping_Sodbury
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/34408/harry-potter-i-kamien-filozoficzny
http://lubimyczytac.pl/cykl/143/harry-potter
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/10176/harry-potter-i-wiezien-azkabanu
http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/cykl/143/harry-potter
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/34408/harry-potter-i-kamien-filozoficzny
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/10176/harry-potter-i-wiezien-azkabanu
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Harry Potter i Komnata Tajemnic 

Autor: Joanne Kathleen Rowling  

Cykl: Harry Potter (tom 2) 

 
Tym razem Harry będzie musiał się zmierzyć z tajemniczym potworem z komnaty tajemnic 

na zamku Hogwart. Otworzyć tę komnatę mógł jedynie prawowity dziedzic Slytherina,  

a wskutek nieszczęśliwego zbiegu... 

 

 

 

Harry Potter i Czara Ognia 

Autor: Joanne Kathleen Rowling  

Cykl: Harry Potter (tom 4) 
W tym roku w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart rozegra się Turniej Trójmagiczny,  

na który przybędą uczniowie z Bułgarii i Francjii. Zgodnie z prastarymi regułami w turnieju 

uczestniczyć ma trzech... 

 

 

 

Harry Potter i Zakon Feniksa 

Autor: Joanne Kathleen Rowling  

Cykl: Harry Potter (tom 5) 
Harry znów spędza nudne, przykre wakacje w domu Dursleyów. Czeka go piąty rok nauki  

w Hogwarcie i chciałby jak najszybciej spotkać się ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi, 

Ronem i Hermioną. Ci jednak w... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/9452/harry-potter-i-komnata-tajemnic
http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/cykl/143/harry-potter
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4872/harry-potter-i-czara-ognia
http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/cykl/143/harry-potter
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/10829/harry-potter-i-zakon-feniksa
http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/cykl/143/harry-potter
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/9452/harry-potter-i-komnata-tajemnic
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4872/harry-potter-i-czara-ognia
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/10829/harry-potter-i-zakon-feniksa
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Harry Potter i Insygnia Śmierci 

Autor: Joanne Kathleen Rowling  

Cykl: Harry Potter (tom 7) 
Po śmierci Dumbledore'a Zakon Feniksa wzmaga swoją działalność, próbując przeciwstawić 

się coraz potężniejszym siłom śmierciożerców. Harry wraz z przyjaciółmi opuszcza Hogwart, 

by odnaleźć sposób na p... 

 

 
 

Harry Potter i Książę Półkrwi 

Autor: Joanne Kathleen Rowling  

Cykl: Harry Potter (tom 6) 
Po nieudanej próbie przechwycenia przepowiedni Lord Voldemort jest gotów uczynić 

wszystko, by zawładnąć światem czarodziejów. Organizuje tajemny zamach na swego 

przeciwnika, a narzędziem w jego ręku s... 

 

 

 

Trafny wybór 

Autor: Joanne Kathleen Rowling 
 

Barry nie żyje. Ta niespodziewana śmierć pogrąża Pagford w chaosie. Na jaw wychodzą 

tajemnice mieszkańców. Urocze miasteczko z brukowanym rynkiem i wiekowym opactwem 

już nigdy nie będzie takie jak… 

 

 

 

 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/30440/harry-potter-i-insygnia-smierci
http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/cykl/143/harry-potter
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/35381/harry-potter-i-ksiaze-polkrwi
http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/cykl/143/harry-potter
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/153832/trafny-wybor
http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/30440/harry-potter-i-insygnia-smierci
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/35381/harry-potter-i-ksiaze-polkrwi
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/153832/trafny-wybor
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Harry Potter i Przeklęte Dziecko 

Autorzy: Joanne Kathleen Rowling, Jack Thornei inni...  

Cykl: Harry Potter (tom 8) 

 
Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016 lubimyczytać.pl w kategorii Fantastyka 

młodzieżowa. Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a tym bardziej teraz, gdy jest 

przepracowanym urzędnikiem M... 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/272814/harry-potter-i-przeklete-dziecko
http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/autor/127723/jack-thorne
http://lubimyczytac.pl/autor/127723/jack-thorne
http://lubimyczytac.pl/cykl/143/harry-potter
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/272814/harry-potter-i-przeklete-dziecko
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William Szekspir 

(1564 - 1616) 
 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1616
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Romeo i Julia 

Autor: William Shakespeare  
Sztuka przedstawia konflikt dwóch zwaśnionych rodzin, których członkowie zakochują się  

w sobie. Nieszczęśliwie zakochany w dziewczynie imieniem Rozalina, Romeo Montecchi 

dowiaduje się o balu w domu … 

 

 

 
 

Makbet 

Autor: William Shakespeare  

 
Makbet należy do najwybitniejszych sztuk Shakespeare a. Mimo historycznego bohatera nie 

jest to kolejny dramat królewski, ale tragedia psychologiczna w pełnym tego słowa znaczeniu.  

 

 

 

 

Hamlet 

Autor: William Shakespeare  
 

Hamlet należy do najwybitniejszych sztuk Shakespeare'a. Utarło się chyba słusznie że rola 

tytułowa w tym dramacie jest marzeniem każdego aktora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/33432/romeo-i-julia
http://lubimyczytac.pl/autor/10304/william-shakespeare
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/8341/makbet
http://lubimyczytac.pl/autor/10304/william-shakespeare
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/25186/hamlet
http://lubimyczytac.pl/autor/10304/william-shakespeare
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/33432/romeo-i-julia
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/8341/makbet
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/25186/hamlet
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Sen nocy letniej 

Autor: William Shakespeare 
 

Sen nocy letniej Shakespeare'a był początkowo traktowany jako lekka komedia weselna. Z 

biegiem czasu dostrzeżono jednak w tej sztuce zachwycające połączenie liryzmu z refleksją 

nad naturą i miłości... 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/50571/sen-nocy-letniej
http://lubimyczytac.pl/autor/10304/william-shakespeare
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/50571/sen-nocy-letniej
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Jane Austen  

ur. 16 grudnia 1775 w Steventon,  

zm. 18 lipca 1817 w Winchester 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/16_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1775
https://pl.wikipedia.org/wiki/Steventon_(Hampshire)
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1817
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winchester
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Duma i uprzedzenie 

Autor: Jane Austen  

 
Na początku zeszłego stulecia niezbyt zamożny ojciec pięciu córek nader często musiał 

zadawać sobie pytanie: kiedyż to w sąsiedztwie pojawi się jakiś odpowiedni kawaler? A 

kiedy już się pojawił.. 

 

Rozważna i romantyczna 

Autor: Jane Austen  

 
Czy Elinor nauczy się okazywać uczucia, a Marianne powściągać temperament? Kapryśna 

miłość i subtelny humor w najsłynniejszej wiktoriańskiej powieści wszech czasów. Rozważna 

i romantyczna to histori... 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/34992/duma-i-uprzedzenie
http://lubimyczytac.pl/autor/11485/jane-austen
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/28250/rozwazna-i-romantyczna
http://lubimyczytac.pl/autor/11485/jane-austen
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/34992/duma-i-uprzedzenie
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/28250/rozwazna-i-romantyczna
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John Ronald Reuel Tolkien  
ur. 3 stycznia 1892 w Bloemfontein w Oranii, zm. 2 

września 1973 w Bournemouth) 

 

 

Drużyna Pierścienia 

Autor: John Ronald Reuel Tolkien  

Cykl: Władca Pierścieni (tom 1) 
Fantastyczna epopeja Władca Pierścieni to jedno z największych dzieł literackich. Tolkien 

tchnął nowe życie w dawne tradycje i na ich kanwie zbudował jedyną w swoim rodzaju 

powieść przygodową… 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/3_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1892
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bloemfontein
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Pa%C5%84stwo_Orania
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1973
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bournemouth
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/51078/druzyna-pierscienia
http://lubimyczytac.pl/autor/3216/john-ronald-reuel-tolkien
http://lubimyczytac.pl/cykl/187/wladca-pierscieni
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/51078/druzyna-pierscienia
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Powrót Króla 

Autor: John Ronald Reuel Tolkien  

Cykl: Władca Pierścieni (tom 3) 
 

Pięknie ilustrowana edycja jednego z największych dzieł literackich i najsłynniejszej powieści 

Tolkiena w nowym znakomitym przekładzie. 

 

 

Hobbit, czyli tam i z powrotem 

Autor: John Ronald Reuel Tolkien 
 

Hobbit to istota większa od liliputa, mniejsza jednak od krasnala. Fantastyczny, przemyślany 

do najdrobniejszych szczegółów świat z powieści Tolkiena jest również jego osobistym 

tworem, a pod barwną… 

 

 

Władca Pierścieni 

Autor: John Ronald Reuel Tolkien 
 

Obecne wydanie Władcy Pierścieni J.R.R.Tolkiena, wbrew woli tłumacza, lecz za jego zgodą, 

różni się od poprzedniego wprowadzeniem nazw własnych oraz niektórych terminów 

dotychczas powszechnie używanyc... 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/51823/powrot-krola
http://lubimyczytac.pl/autor/3216/john-ronald-reuel-tolkien
http://lubimyczytac.pl/cykl/187/wladca-pierscieni
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/9084/hobbit-czyli-tam-i-z-powrotem
http://lubimyczytac.pl/autor/3216/john-ronald-reuel-tolkien
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/49617/wladca-pierscieni
http://lubimyczytac.pl/autor/3216/john-ronald-reuel-tolkien
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/51823/powrot-krola
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/9084/hobbit-czyli-tam-i-z-powrotem
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/49617/wladca-pierscieni
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Frances Hodgson Burnett 
(ur. 24 listopada 1849 w Manchesterze, zm. 29 

października 1924 w Plandome, Nowy Jork) 

 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/16252/frances-hodgson-burnett
https://pl.wikipedia.org/wiki/24_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1849
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1924
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plandome&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork_(stan)
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Tajemniczy ogród 

Autor: Frances Hodgson Burnett 
 

Mała Mary traci rodziców na skutek epidemii. zostaje zupełnie sama, a w dodatku musi 

pojechać do Anglii, gdzie ma się nią zaopiekować nieznany krewny. Przybywa do jego 

olbrzymiej posiadłości… 

 

 

Mała Księżniczka 

Autor: Frances Hodgson Burnett 
 

Sara Crewe jest szczęśliwą dziewczynką - jej kochający ojciec dba o to, żeby miała wszystko, 

czego zapragnie. Z powodu swego bogactwa, mądrości i szlachetności nazywana jest przez 

koleżanki "księżnicz... 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/37728/tajemniczy-ogrod
http://lubimyczytac.pl/autor/16252/frances-hodgson-burnett
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/97819/mala-ksiezniczka
http://lubimyczytac.pl/autor/16252/frances-hodgson-burnett
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/37728/tajemniczy-ogrod
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/97819/mala-ksiezniczka
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Paula Hawkins 

(ur. 26 sierpnia 1972) 

 
 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/109087/paula-hawkins
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1972
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Dziewczyna z pociągu 

Autor: Paula Hawkins 
Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2015 lubimyczytać.pl w kat. Kryminał sensacja 

Thriller. Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym pociągiem. Wie, że pociąg 

zawsze zatrzymuje się przed... 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/254758/dziewczyna-z-pociagu
http://lubimyczytac.pl/autor/109087/paula-hawkins
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/254758/dziewczyna-z-pociagu
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William Golding 

(ur. 19 września 1911 w Newquay,  

zm. 19 czerwca 1993 w Perranarworthal) 

http://lubimyczytac.pl/autor/25365/william-golding
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1911
https://pl.wikipedia.org/wiki/Newquay
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1993
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perranarworthal
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Władca much 

Autor: William Golding 
Opowieść paraboliczna o grupie młodych chłopców, którzy ocaleli z katastrofy lotniczej  

w okresie nieoznaczonego konfliktu nuklearnego. Rozbitkowie znajdują schronienie na 

nieznanej, egzotycznej wyspie. 

 

 

  
Emily Jane Brontë  

(ur. 30 lipca 1818 w Thornton, West Yorkshire, zm. 19 

grudnia 1848 w Haworth) 

 
 

 

Wichrowe Wzgórza 

Autor: Emily Jane Brontë  

 
Jak tu nie dziwić się wiktoriańskim krytykom, którzy uważali wspaniałą powieść Emily 

Brontë za ekscentryczną, a nawet brutalną. Nigdy jeszcze (i chyba nigdy później) taka 

opowieść o wszechpotężnym… 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/135947/wladca-much
http://lubimyczytac.pl/autor/25365/william-golding
http://lubimyczytac.pl/autor/24634/emily-jane-bronte
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1818
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Thornton_(Yorkshire)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/West_Yorkshire
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1848
https://pl.wikipedia.org/wiki/Haworth_(West_Yorkshire)
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/39139/wichrowe-wzgorza
http://lubimyczytac.pl/autor/24634/emily-jane-bronte
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/135947/wladca-much
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/39139/wichrowe-wzgorza
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Terry Pratchett  

(ur. 28 kwietnia 1948 w Beaconsfield,  

zm. 12 marca 2015 w Broad Chalke) 
 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/3221/terry-pratchett
https://pl.wikipedia.org/wiki/28_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1948
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beaconsfield
https://pl.wikipedia.org/wiki/12_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/2015
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Kolor magii 

Autor: Terry Pratchett  

Cykl: Świat Dysku (tom 1) 
 

To pierwsza część słynnego wieloksięgu rozgrywającego się na płaskiej ziemi śmieszna, 

mądra i cudownie zadowalająca jak wszystkie książki Pratchetta.  

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4560/kolor-magii
http://lubimyczytac.pl/autor/3221/terry-pratchett
http://lubimyczytac.pl/cykl/114/swiat-dysku
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4560/kolor-magii
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Charles Dickens 

(ur. 7 lutego 1812 w Landport koło Portsmouth,  

zm. 9 czerwca 1870 w Gadshill koło Rochester  

w hrabstwie Kent[1]) 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/13285/charles-dickens
https://pl.wikipedia.org/wiki/1812
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Landport&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portsmouth
https://pl.wikipedia.org/wiki/1870
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rochester_(Kent)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kent
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Opowieść wigilijna 

Autor: Charles Dickens 
 

W wigilijny wieczór, kiedy cały Londyn oczekuje z radością świąt Bożego Narodzenia, jeden 

tylko gburowaty, zgryźliwy i nieludzko skąpy bankier Scrooge pozostaje nieczuły na 

świąteczną atmosferę… 

 

 

 

Oliver Twist 

Autor: Charles Dickens  

 
Oliver Twist (1837-38) to kolejna powieść, w której Dickens, kronikarz życia ówczesnego 

Londynu, ukazuje życie społeczeństwa i prawa nim rządzące. Tytułowy bohater, sierota, 

zostaje umieszczony wraz z... 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/35545/opowiesc-wigilijna
http://lubimyczytac.pl/autor/13285/charles-dickens
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/37261/oliver-twist
http://lubimyczytac.pl/autor/13285/charles-dickens
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/35545/opowiesc-wigilijna
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/37261/oliver-twist
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Clive Staples Lewis  

(ur. 29 listopada 1898 w Belfaście,  

zm. 22 listopada 1963 w Kilns) 
 

 

 

Lew, czarownica i stara szafa 

Autor: Clive Staples Lewis  

Cykl: Opowieści z Narnii (tom 1) 
 

Nieznany świat czeka za drzwiami trzeba je tylko otworzyć. Narnia skuta wiecznym mrozem 

kraina, która czeka na wyzwolenie. Czworo śmiałków wchodzi przez drzwi szafy do Narnii, 

świata zniewolonego mocą... 

 

 

Listy starego diabła do młodego 

Autor: Clive Staples Lewis 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/8430/clive-staples-lewis
https://pl.wikipedia.org/wiki/29_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1898
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belfast
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1963
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilns&action=edit&redlink=1
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/33905/lew-czarownica-i-stara-szafa
http://lubimyczytac.pl/autor/8430/clive-staples-lewis
http://lubimyczytac.pl/cykl/151/opowiesci-z-narnii
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/49547/listy-starego-diabla-do-mlodego
http://lubimyczytac.pl/autor/8430/clive-staples-lewis
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/33905/lew-czarownica-i-stara-szafa
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/49547/listy-starego-diabla-do-mlodego
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Książka jest zbiorem listów starego diabła, postawionego bardzo wysoko w hierarchii piekieł, 

do znacznie niższego rangą, młodego siostrzeńca. 

 

 

 
Agatha Christie 

(ur. 15 września 1890 w Torquay,  

zm. 12 stycznia1976 w Wallingford) 
 

 

I nie było już nikogo 

Autor: Agatha Christie  
 

 

Dziesięć osób zostaje zaproszonych przez tajemniczego gospodarza do domu na wyspie. Gdy 

dwie z nich giną, goście zdają sobie sprawę, że to, co początkowo uważali za nieszczęśliwy 

wypadek, jest robotą... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/14083/agatha-christie
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1890
https://pl.wikipedia.org/wiki/Torquay
https://pl.wikipedia.org/wiki/12_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/12_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wallingford_(Oxfordshire)
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/227945/i-nie-bylo-juz-nikogo
http://lubimyczytac.pl/autor/14083/agatha-christie
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/227945/i-nie-bylo-juz-nikogo
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Dwanaście prac Herkulesa 

Autor: Agatha Christie  

 
Esencja stylu mistrzyni kryminału zamknięta w cyklu zgrabnych opowiadań z niezastąpionym 

Herkulesem Poirot. Detektyw postanawia efektownie zakończyć karierę – stawia sobie za cel 

rozwiązania dwunastu... 

 

 

 

Noc w bibliotece 

Autor: Agatha Christie 
 

W rezydencji państwa Bantrych zostają znalezione zwłoki młodej dziewczyny. Nikt nie wie, 

kim ona jest ani jakim cudem trafiła do Gossinghton Hall, ale mieszkańcy St. Mary Mead 

kierują swoje podejr... 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/229073/dwanascie-prac-herkulesa
http://lubimyczytac.pl/autor/14083/agatha-christie
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/28913/noc-w-bibliotece
http://lubimyczytac.pl/autor/14083/agatha-christie
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/229073/dwanascie-prac-herkulesa
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/28913/noc-w-bibliotece
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Helen Fielding  

(ur. 19 lutego 1958 w Morley,  

w hrabstwie West Yorkshire, w Anglii) 
 

 

Dziennik Bridget Jones 

Autor: Helen Fielding  

 
Książka to wspaniała komedia przedstawiająca kapitalny obraz życia niezamężnej 

dziewczyny w latach dziewięćdziesiątych. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/19_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1958
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morley_(West_Yorkshire)
https://pl.wikipedia.org/wiki/West_Yorkshire
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/24659/dziennik-bridget-jones
http://lubimyczytac.pl/autor/17211/helen-fielding
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/24659/dziennik-bridget-jones
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George Gordon Byron  

(ur. 22 stycznia 1788 w Londynie,  

zm. 19 kwietnia 1824 w Missolungi) 

http://lubimyczytac.pl/autor/24835/george-gordon-byron
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1788
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1824
https://pl.wikipedia.org/wiki/Missolungi
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Giaur 

Autor: George Gordon Byron  

 
Najbardziej znana powieść poetycka okresu romantyzmu, która w Polsce zyskała jeszcze na 

popularności dzięki przekładowi Adama Mickiewicza. Zderzenie w utworze dwu kultur: 

wschodniej muzułmańskiej i za... 

 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/39552/giaur
http://lubimyczytac.pl/autor/24835/george-gordon-byron
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/39552/giaur


Aneta Pietrzyk 

Nauczyciel-bibliotekarz  

KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki 

33 
 

 
Lewis Carroll  

ur. 27 stycznia 1832 w Daresbury,  

zm. 14 stycznia 1898 w Guildford) 
 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/25011/lewis-carroll
https://pl.wikipedia.org/wiki/27_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1832
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daresbury
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1898
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guildford
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Alicja w Krainie Czarów 

Autor: Lewis Carroll  

 
"Alicja w krainie czarów" to książka od dziesięcioleci należąca do ścisłego kanonu literatury 

światowej - nie tylko tej dziecięcej. 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/49256/alicja-w-krainie-czarow
http://lubimyczytac.pl/autor/25011/lewis-carroll
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/49256/alicja-w-krainie-czarow
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Joseph Conrad  

właściwie Józef Teodor Konrad 

Korzeniowski herbu Nałęcz  

(ur. 3 grudnia 1857 w Berdyczowie, zm. 3 sierpnia 1924 

w Bishopsbourne) – pisarz i publicysta angielski 

pochodzenia polskiego. 
 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/20609/joseph-conrad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_szlachecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Na%C5%82%C4%99cz_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Berdycz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bishopsbourne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
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Jądro ciemności 

Autor: Joseph Conrad  

 
Bolesne i niebezpieczne arcydzieło w nowym przekładzie. Anglia, koniec XIX wieku. Trzech 

gentlemanów słucha opowieści żeglarza włóczęgi Charliego Marlowa o jego wyprawie do 

Konga będącego wówczas kol... 

 

Lord Jim 

Autor: Joseph Conrad 
 

Uniwersalna powieść o elementarnych wartościach: honorze, odpowiedzialności, wierności 

samemu siebie. Przyświecają one życiu głównego bohatera. W niezrozumianym odruchu 

opuszcza on tonący statek pełen... 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/105205/jadro-ciemnosci
http://lubimyczytac.pl/autor/20609/joseph-conrad
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/36042/lord-jim
http://lubimyczytac.pl/autor/20609/joseph-conrad
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/105205/jadro-ciemnosci
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/36042/lord-jim


Aneta Pietrzyk 

Nauczyciel-bibliotekarz  

KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki 

37 
 

 

Jojo Moyes  

(właśc. Pauline Sara Jo Moyes; 

 ur. 4 sierpnia 1969 w Londynie) 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/31130/jojo-moyes
https://pl.wikipedia.org/wiki/4_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1969
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
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Zanim się pojawiłeś 

Autor: Jojo Moyes  

 
Co robisz, jeśli chcesz uszczęśliwić osobę, którą kochasz, ale wiesz, że to złamie twoje serce? 

Jest wiele rzeczy, które wie ekscentryczna dwudziestosześciolatka Lou Clark. 

 

Kiedy odszedłeś 

Autor: Jojo Moyes  

 
Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016 lubimyczytać.pl w kategorii Literatura 

obyczajowa, romans. Nie myśl o mnie za często… Po prostu żyj dobrze. Po prostu żyj. Will 

Tyle że Lou nie ma po... 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/302110/zanim-sie-pojawiles
http://lubimyczytac.pl/autor/31130/jojo-moyes
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/301478/kiedy-odszedles
http://lubimyczytac.pl/autor/31130/jojo-moyes
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/302110/zanim-sie-pojawiles
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/301478/kiedy-odszedles
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Arthur Conan Doyle  

(ur. 22 maja 1859 w Edynburgu,  

zm. 7 lipca 1930 w Crowborough) 

 
 

 

Pies Baskervillów 

Autor: Arthur Conan Doyle  

 
Sherlock Holmes i doktor Watson szukają sprawców zabójstw w rodzie Baskervillów. Tropią 

straszliwą bestię i zimnego mordercę, narażając się na mrożące krew w żyłach 

niebezpieczeństwa na bagnach Grimpe... 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/17308/arthur-conan-doyle
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1859
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edynburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1930
https://pl.wikipedia.org/wiki/Crowborough
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/143223/pies-baskervillow
http://lubimyczytac.pl/autor/17308/arthur-conan-doyle
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/143223/pies-baskervillow
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Daniel Defoe  

ur. 1660, zm. 24 kwietnia 1731 

 

Robinson Cruzoe 

Autor: Daniel Defoe  

 
Daniel Defoe, wybitny twórca nowożytnej powieści realistycznej, nieśmiertelną sławę zdobył 

opisem dziejów rozbitka. Jest to autentyczna historia szkockiego marynarza rozbitka, który na 

początku XVIII... 

http://lubimyczytac.pl/autor/6669/daniel-defoe
https://pl.wikipedia.org/wiki/1660
https://pl.wikipedia.org/wiki/24_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1731
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/11325/robinson-cruzoe
http://lubimyczytac.pl/autor/6669/daniel-defoe
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/11325/robinson-cruzoe
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John Milton 

 (ur. 9 grudnia 1608 w Londynie,  

zm. 8 listopada 1674 tamże) 
 

 

Raj utracony 

Autor: John Milton  

 
Poemat epicki, którego przedmiotem jest powstanie świata, walka dobra ze złem oraz dzieje 

stworzenia i upadku człowieka. Jest to dzieło życia Johna Miltona. 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/23297/john-milton
https://pl.wikipedia.org/wiki/9_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1608
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1674
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/50457/raj-utracony
http://lubimyczytac.pl/autor/23297/john-milton
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/50457/raj-utracony
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Alan Alexander Milne 
 ur. 18 stycznia 1882 w Londynie 

zm. 31 stycznia 1956 w Hartfield 
 

 

Chatka Puchatka 

Autor: Alan Alexander Milne 
 

Ta pełna humoru, fantazji i liryzmu opowieść, bogata w filozoficzne i satyryczne podteksty, 

stała się ulubioną lekturą nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Jesteśmy więc świadkami 

powstania chatki Pucha... 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/18275/alan-alexander-milne
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1882
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1956
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hartfield
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/52886/chatka-puchatka
http://lubimyczytac.pl/autor/18275/alan-alexander-milne
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/52886/chatka-puchatka
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Samuel Beckett  

ur. 13 kwietnia lub 13 maja 1906[2] w Foxrock  

zm. 22 grudnia 1989 w Paryżu 
 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/20388/samuel-beckett
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1906
https://pl.wikipedia.org/wiki/1906
https://pl.wikipedia.org/wiki/Foxrock
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1989
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
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Czekając na Godota 

Autor: Samuel Beckett  

 
Sztuka napisana przez Samuela Becketta, reprezentująca tzw. teatr absurdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/50135/czekajac-na-godota
http://lubimyczytac.pl/autor/20388/samuel-beckett
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/50135/czekajac-na-godota
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Roderick Gordon  

(ur. w listopadzie 1960) 
 

 

 
Brian Williams  

(ur. 5 maja 1959 r.) 

 

 

Tunele 

Autorzy: Roderick Gordon, Brian Williams  

 
Głównym bohaterem książki jest czternastoletni chłopiec - Will Burrows, który wraz ze swoją 

rodziną mieszka w małym miasteczku Highfield pod Londynem. Gdy jego tata, z którym 

łączy go pasja do archeol... 

http://lubimyczytac.pl/autor/6194/roderick-gordon
http://lubimyczytac.pl/autor/6195/brian-williams
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/48848/tunele
http://lubimyczytac.pl/autor/6194/roderick-gordon
http://lubimyczytac.pl/autor/6195/brian-williams
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/48848/tunele
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Nicholas Evans  

(ur. 26 lipca 1950 w Bromsgrove) 
 

 

Zaklinacz koni 

Autor: Nicholas Evans  

 
W spokojny, śnieżny poranek dziewczynka i jej koń dostają się pod koła czterdziestotonowej 

ciężarówki. Zarówno Grace, jak i Pielgrzym uchodzą z życiem, jednak wypadek ma 

destrukcyjny wpływ na losy osób... 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/22510/nicholas-evans
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1950
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bromsgrove
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/37454/zaklinacz-koni
http://lubimyczytac.pl/autor/22510/nicholas-evans
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/37454/zaklinacz-koni
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Rudyard Kipling 

ur. 30 grudnia 1865 w Bombaju,  

zm. 18 stycznia 1936 w Londynie 
 

 

Księga dżungli 

Autor: Rudyard Kipling 
 

Zbiór opowiadań opartych na oryginalnych motywach indyjskich. Najważniejsza z nowel 

opowiada dzieje Mowgliego, chłopca, który zagubiony w dżungli, zostaje przygarnięty i 

wychowany przez wilczycę. Porw... 

http://lubimyczytac.pl/autor/21601/rudyard-kipling
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1865
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mumbaj
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1936
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/32784/ksiega-dzungli
http://lubimyczytac.pl/autor/21601/rudyard-kipling
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/32784/ksiega-dzungli

