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BYLE DO DZWONKA 

 
TEMAT NUMERU: Z KSIĄŻKĄ PRZEZ ŻYCIE 

W najnowszym numerze pochylimy się nad niebywale szlachetną materią – książką, 

która skrywa niezwykły świat literatury. O tym, by książka była naszym 

przyjacielem na dobre i złe przekonywał m.in. Maksym Gorki, który mówił: 

„Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować 

się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was 

szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce  

uczuciem miłości dla świata, dla człowieka”. 
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Drodzy czytelnicy, czytajmy książki! – tym 

apelem otwieram pierwszy w tym roku szkolnym 

numer „Byle do Dzwonka”.  Jesienne wieczory 

sprzyjają rozmiłowaniu się w lekturze, a zatem 

zacznij od tego, by stworzyć sobie dogodne 

warunki do czytania – usiądź w wygodnym 

fotelu, otul się kocem, zaparz ulubioną herbatę, 

odłóż telefon, wyłącz komputer i telewizor i voila 

– delektuj się lekturą. Wolisz e-booki? One 

również mogą sprawić, że zasłużysz na 

zaszczytne miano oczytanego człowieka. 

Zainwestuj w siebie, zadbaj o swój rozwój i 

parafrazując hasło jednej z najskuteczniejszych 

kampanii społecznych promujących czytelnictwo 

– czytaj minimum 30 minut dziennie. 

Codziennie. 

 

Miłej lektury i udanego świętowania życzy, 
 

Magdalena Siwko  
opiekun zespołu redakcyjnego  

„Byle do Dzwonka”  

 
 
 

Sonda 

Czy warto czytać książki? 

 

– Uważam, że warto czytać książki, ponieważ 

dzięki nim można rozszerzyć swoje słownictwo i 

lepiej przyswoić zasady ortograficzne i 

interpunkcyjne. Czytanie książek na pewno 

wpływa na nasz sposób wysławiania się zarówno 

w mowie jak i piśmie, a zatem rozwija naszą 

sprawność komunikacyjną. 

Magdalena, kl.1b 

 

– Warto czytać książki, dlatego że pobudzają 

naszą wyobraźnię. Dzięki nim możemy wcielać 

się w bohaterów i przeżywać różnorodne 

historie – możemy przenieść się w przeszłość, 

wyruszyć w nieznaną przyszłość bądź przeżyć 

fantastyczną podróż w odrealnionym świecie. 

Joanna, kl.1a 

 

– Czytanie książek poprawia pamięć, dlatego 

uważam, że warto czytać. Jeśli zamiast oglądania 

kolejnego programu telewizyjnego sięgniemy po 

książkę uznanego twórcy nie tylko poznamy 

ciekawą historię, ale i pobudzimy pracę naszego 

umysłu, co w znaczny sposób wpłynie na 

przyswajanie przez nas nowych informacji.  

Kuba, kl.1b 

 

Emilia Antonowicz,  
Gabriela Narkiewicz 

kl. I a 
 

 

Jak książki wpływają 

na nasze życie? 

 

Każdy z nas miał w rękach książkę. Czy jednak 

te niepozorne, często podniszczone kartki 

papieru mają jakikolwiek wpływ na nasze życie? 
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W mojej ocenie mają, i to jak najbardziej 

pozytywny. 

 

Książki mogą mieć ogromny wpływ na 

kształtowanie naszej osobowości, od małego są 

dla nas źródłem wiedzy o wartościach. Kiedy 

byliśmy mali, rodzice czytali nam bajki i baśnie i 

dzięki zaklętym w nich historiom uczyliśmy się 

rozróżniać dobro od zła.  

 

Niezależnie od naszego wieku, informacje, które 

przyswajamy podczas czytania książek mają 

niebagatelny wpływ na kształtowanie naszego 

światopoglądu. „Zatracenie się w lekturze, które 

pozwala na doświadczanie przygód i myśli 

fikcyjnej postaci jako własnych, jest w stanie 

odmienić codziennie życie czytelnika i wpłynąć 

na jego poglądy oraz zachowania” – informują 

naukowcy na łamach amerykańskiego periodyku 

„Journal of Personality and Social Psychology”. 

Jednym słowem czytanie książek z pewnością 

wpływa na rozwój emocjonalny człowieka oraz 

uczy wyciągania wniosków i podejmowania 

decyzji. 

 

Dzięki książkom, o czym mało kto wie, żyjemy 

też dłużej. Naukowcy z Uniwersytetu Yale 

dowiedli, że dobra książka jest jak eliksir 

młodości. Osoby, które czytają regularnie – co 

najmniej przez trzy i pół godziny tygodniowo 

żyją średnio o dwa lata dłużej niż osoby, które 

stronią od książek. Dlaczego? Ponieważ książki 

usprawniają nasz umysł – rozwijają wyobraźnię, 

uczą logicznego myślenia i ćwiczą pamięć.  

 

A Ty, jak często sięgasz po książkę?  

 

Joanna Jankowska, kl. I a 

 

 

„Książka to dopiero początek…” 

– wywiad z Patrycją Motulewicz, 

 przewodniczącą  

łączników bibliotecznych 

 

Jak długo trwały przygotowania do 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych?  

Przygotowania do obchodów, których celem jest 

rozwijanie zainteresowań czytelniczych i 

podkreślenie roli biblioteki w życiu szkoły 

rozpoczęły się już we wrześniu. Wtedy też 

odbywały się spotkania łączników, którzy 

wymyślali różne konkurencje, lecz wybrane 

zostały tylko te najciekawsze. Autorzy pomysłów 
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odpowiedzialni byli jednocześnie za organizację i 

sprawne przeprowadzenie zaproponowanej 

przez siebie zabawy, dlatego też potrzebowali 

czasu na zaplanowanie szczegółów. Mimo, że 

przygotowania były bardzo pracochłonne i od 

każdego – zarówno nauczycieli bibliotecznych, 

jak i łączników – wymagały dużo pracy, nie 

ukrywam, że chciałabym, by to święto 

trwało trochę dłużej.  

 

Jakie atrakcje towarzyszyły 

październikowemu świętu? 

Na uczniów czekały zabawy słowne, gry 

literackie, wspólne czytanie i recytowanie, 

quizy oraz konkursy, takie jak  „Słodkie 

cytaty”, polegające na odgadywaniu 

zagadek związanych z literaturą, „Z 

polszczyzną za pan brat” – konkurs 

sprawdzający poprawność wymawiania trudnych 

zdań w szybkim tempie czy „Jeden z dziesięciu”, 

czyli  quiz o Henryku Sienkiewiczu. Moją 

ulubioną konkurencją była gra planszowa 

„Spacer z literaturą”, która wymagała m.in. 

udania się na wycieczkę po szkolnej bibliotece w 

celu odszukania w zgromadzonych na regałach 

książkach odpowiednich informacji. Uważam 

jednak, że wszystkie zadania były godne uwagi, 

ponieważ uczestnicy mogli w atrakcyjny sposób 

zweryfikować swoją czytelniczą wiedzę.  

 

Wydarzeniu towarzyszyły też ciekawe 

inicjatywy, możesz o nich opowiedzieć? 

Ważną inicjatywą była akcja „Przeczytałeś 

książkę, przekaż bibliotece”, czyli dar dla 

biblioteki. Uczniowie mieli możliwość wesprzeć 

zbiory biblioteczne i bezinteresownie przekazać 

na rzecz biblioteki szkolnej książkę z domowego 

księgozbioru. Wszyscy nauczyciele zapewne miło 

zapamiętają też pyszne słodkości, którymi z 

uśmiechem częstowały ich łączniczki 

biblioteczne. Pieniądze zgromadzone w ramach 

tego przedsięwzięcia przeznaczone zostały na 

zakup książek do biblioteki, a więc na cel istotny 

dla całej społeczności szkolnej. 

 

Jaka atmosfera panowała w bibliotece 

podczas Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych? 

Podczas Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych w naszej czytelni panowała miła, 

przyjacielska wręcz atmosfera. Konkurencje 

przygotowane przez łączników cieszyły się 

dużym zainteresowaniem, można powiedzieć, że 

podczas każdej przerwy biblioteka pękała w 

szwach, ku ogromnej uciesze organizatorów. 

Uczniowie bardzo aktywnie i z uśmiechem na 

ustach uczestniczyli w zabawach. Niektórych 
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motywował też fakt, że na koniec miesiąca 

oddział, który był najaktywniejszy dostanie 

nagrodę specjalną z rąk Pani Dyrektor. W tym 

roku walka o wyróżnienie była wyjątkowo 

wyrównana. Bój o pierwszeństwo toczyły klasy I 

a i I b, ostatecznie nagrodę przyznano klasie I b. 

 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 

podobnego zapału w przyszłym roku! 

 

Wywiad przeprowadziły  

Emilia Antonowicz, 

Gabriela Narkiewicz 

kl. I a                                                                                   

 

Ulubione lektury, czyli upodobania 

czytelnicze uczniów 

 

Pokutuje przekonanie, że uczniowie często mają 

zastrzeżenia do obowiązującego ich kanonu 

lektur szkolnych. Owszem, zawsze znajdzie się 

garstka, która opieszale będzie podchodzić do 

lektury. Uczniowie ci twierdzą, że odstręcza ich 

autor, którego żadnego utworu nota bene nigdy 

wcześniej nie czytali, nie interesuje treść, której 

przecież jeszcze nie znają, przeraża język, który 

w ich mniemaniu jest niezrozumiały, a czytanie 

przypisów ułatwiających zrozumienie tekstu 

wymaga za dużo zachodu. Na szczęście 

większość uczniów doskonale rozumie potrzebę 

czytania książek i stopniowo kształtuje swoje 

upodobania literackie, co ma odbicie w 

poniższym zestawieniu ulubionych lektur 

szkolnych.  

 

Listę, odzwierciedlającą gusta czytelnicze 

uczniów naszego gimnazjum przygotowały 

uczennice klasy I a: Natalia Piotrowska i 

Brygida Góralczyk. 

 

Top 5 lektur – szkoła podstawowa 

1. „Opowieści z Narnii” 

2. „Szatan z siódmej klasy” 

3. „Akademia Pana Kleksa” 

4. „Chłopcy z Placu Broni” 

5. „W pustyni i w puszczy” 

 

Top 5 lektur – gimnazjum 

1. „Mały Książę” 

2. „Oskar i Pani Róża” 

3. „Romeo i Julia” 

4. „Kamienie na szaniec” 

5. „Skąpiec” 
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O zamiłowaniu do czytania 

– wywiad z Panem  

Wojciechem Jeglińskim 

 

Czy warto czytać książki? 

Oczywiście, że warto! Przenoszą w inny świat. 

Pozwalają poznać nowe miejsca, ludzi, ich życie. 

Książki otwierają przed nami nieznane 

przestrzenie. Pobudzają do refleksji nad światem, 

życiem, samym sobą. Poszerzają naszą 

wyobraźnię.   

 

Jaki jest pana ulubiony gatunek literacki? 

Moim ulubionym gatunkiem literackim jest 

reportaż, dzisiaj nazywany również literaturą 

faktu. Lubię także czytać biografie i dzienniki 

znanych postaci z Polski i świata. Jest wielu 

autorów, których książki czytam z 

przyjemnością. Na pewno do nich należy Agata 

Tuszyńska pisząca interesujące biografie. 

Ryszard Kapuściński jako korespondent Polskiej 

Agencji Prasowej był naocznym świadkiem wielu 

rewolucji i przewrotów politycznych w Afryce i 

Ameryce Południowej, co przedstawił w 

licznych książkach.  Z kolei Mariusz Wilk, eseista 

i podróżnik, jest autorem pasjonującego 

dziennika z podróży po Rosji. Świetne teksty-

analizy piszą także Dariusz Rosiak, Paweł 

Smoleński, Jacek Hugo-Bader czy Andrzej 

Stasiuk. Myślę, że młodzi czytelnicy powinni 

czytać książki pozwalające im spojrzeć szerzej na 

otaczający świat, który poprzez swą 

różnorodność staje się bardzo ciekawy, np. 

książki podróżnicze czy przygodowe. 

 

Co sądzi Pan o Międzynarodowym Miesiącu 

Bibliotek Szkolnych – wydarzeniu, które 

odbywa się już 17 rok z kolei? 

Jest to pomysł bardzo trafiony i potrzebny. 

Każdy sposób zachęcający do czytelnictwa jest 

dobry i należy go wspierać. Miło jest widzieć, jak 

gimnazjaliści z zaangażowaniem i 

zainteresowaniem włączają się w obchody 

miesiąca bibliotek oraz są współautorami tego 

święta. 

 

Jakie książki lubił Pan czytać jako dziecko? 

Na pewno w czasach mojego dzieciństwa 

czytało się bardzo dużo. Można powiedzieć, że 

czytanie książek lub komiksów było modne. 

Oczywiście poza obowiązkowymi szkolnymi 

lekturami, których było o wiele więcej niż dziś, 

uwielbiałem czytać serię Alfreda Szklarskiego o 

podróżach i przygodach Tomka Wilmowskiego. 

Była to fikcyjna postać, ale autor uczynił ją 

bohaterem cyklu powieści, w których 

popularyzował wiedzę o polskich podróżnikach i 

przyrodnikach. Do tego Alfred Szklarski napisał 

fantastyczną trylogię indiańską „Złoto Gór 

Czarnych”. Jestem pewien, że i dziś młodzież 

czytałaby jego książki z zapartym tchem.  
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Jakie były Pana ulubione lektury szkolne? 

Na pewno w szkole podstawowej lubiłem 

„Dywizjon 303” Arkady Fiedlera czy „Robinson 

Crusoe” Daniela Defoe. W liceum największe 

wrażenie wywarły na mnie wspomnienia 

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z sowieckiego 

obozu pracy przymusowej pod Archangielskiem 

pt. „Inny świat”. 

 

Co sądzi Pan o ekranizacjach lektur 

szkolnych, które cieszą się taką 

popularnością wśród młodzieży? 

Myślę, że zarówno książka, jak i film mają swoje 

„plusy” i „minusy”. Zawsze można porównać 

przekaz filmu i książki. Obie formy są 

potrzebne, w pewien sposób uzupełniają się i 

stanowią dodatkowy, wartościowy element 

odbioru wybranego dzieła. 

 

Czy odnalazłby się Pan w roli twórcy 

tekstów literackich? Chciałby Pan kiedyś 

napisać książkę? 

Na dzień dzisiejszy nie mam takich planów. 

Niemniej jednak lubię pisać krótkie relacje 

prasowe z imprez biegowych, w których 

uczestniczę wspólnie z moimi przyjaciółmi ze 

Stowarzyszenia Olecko Biega. 

 

Wywiad przeprowadził Piotr Kaszuba 

kl. I a 

   

 

Pisanie rodzi się z emocji 

– wywiad z Pauliną Jachimską – 

absolwentką naszego gimnazjum 

 

Co wpłynęło na to, że zaczęłaś tworzyć? 

Z pewnością zauroczeniem do poezji natchnęła 

mnie moja mama, która czytała mi do poduszki 

dużo bajek, baśni i powieści. Taka lektura 

rozwinęła moją wyobraźnię i wrażliwość na 

słowa – tak myślę. Później sama sporo czytałam 

w sumie wszystko, co wpadło mi w ręce. 

Polubiłam bibliotekę szkolną i miejską – w obu 

byłam częstym gościem. Z perspektywy czasu 

mogę przyznać, że przygoda z pisaniem zaczęła 

się właśnie od zauroczenia literaturą i tym, jak w 

magiczny sposób słowa mogą stworzyć piękną 

opowieść.  

 

Czym się inspirowałaś? 

Źródłem inspiracji może być wszystko – 

wirujący liść na wietrze, uśmiech przechodnia na 

ulicy czy łzy bliskiej osoby. Pisanie rodzi się z 

emocji. Osobiście weny szukałam w 

codzienności – w domu, w szkole, w 

przeróżnych sytuacjach, których byłam 

świadkiem.  

Inspirowałam się twórczością ulubionych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Defoe
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autorów, dużo czytałam i poznawałam różne 

style pisania. Zauważyłam, że warto więcej uwagi 

poświęcać swoim przeżyciom. Te najsilniejsze – 

jak gniew, miłość, smutek czy radość – często 

pozwalają nam znaleźć odpowiednie słowa. 

Jeżeli czujemy w sobie taką wewnętrzną iskierkę 

tworzenia, wystarczy tylko ubrać myśli w słowa. 

Tematy do pisania są zazwyczaj na wyciągnięcie 

ręki. Oczywiście, nie wszystko przychodzi od 

razu – czasami trzeba trochę cierpliwości.    

 

Jak rówieśnicy odbierali twoje zamiłowanie 

do poezji? 

Z tego, co pamiętam często spotykałam się z 

wieloma wyrazami sympatii ze strony 

rówieśników. Miałam wrażenie, że dla 

niektórych z nich pisanie wierszy mogło 

wydawać się czymś poważnym, 

skomplikowanym, a nawet dziwnym. Szczerze 

cieszyłam się, gdy ktoś poprosił mnie, żebym mu 

przyniosła do poczytania kilka utworów. 

Koleżanki nawet żartowały, że koniecznie muszę 

złożyć swój autograf na amatorsko 

wydrukowanym tomiku wierszy, który powstał w 

czasie mojej nauki w gimnazjum przy ogromnym 

wsparciu ze strony życzliwych pedagogów na 

czele z Panią Dorotą Włodarską.  

 

Co ujmuje cię w poezji, co jest 

jej największym walorem 

według ciebie? 

Poezja jest dla mnie przystanią. 

Uspokaja i pozwala zatrzymać się 

na chwilę. Teraz cały czas biegam – 

tak, dorosłość nie jest łatwa. Może 

to zabrzmi banalnie, ale poezja 

wyzwala i daje człowiekowi szansę 

na pełniejsze doświadczanie 

otaczającej nas rzeczywistości.  

Moim skromnym zdaniem, gdyby 

więcej ludzi dziś czytało poezję znacznie 

wzrósłby poziom wrażliwości i empatii w 

społeczeństwie.  

Nic tylko - czytać, czytać, czytać… A kiedy 

poczujemy impuls to tworzyć, pisać – i nie tylko 

dla siebie do szuflady, ale brać udział w 

konkursach literackich, uczestniczyć w zajęciach 

humanistycznych, spotykać się z ludźmi, którzy 

kochają literaturę. Nie ma czasu do stracenia.     

 

Czy poezja – jej tworzenie i czytanie – 

wpłynęła na twój rozwój osobisty? 

Zdecydowanie. Na początku były nieśmiałe 

próby pisarskie. Później zaczęłam brać udział w 

konkursach literackich. Pierwsze sukcesy dodały 

mi skrzydeł. Pisanie stało się moją pasją. 

Chciałam się rozwijać w tym kierunku, dlatego 

chodziłam na spotkania z ludźmi pióra, 

konsultowałam swoje wiersze z Panem 
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Wacławem Klejmontem – oleckim poetą i 

fraszkopisarzem.  

Mogę przyznać, ze czas poświęcony na czytanie 

poezji i powieści oraz tworzenie własnych 

utworów procentuje. Nauczyłam się 

kreatywności i analizowania, rozwinęłam 

wrażliwość i poczucie kultury słowa.  

 

Czy nadal piszesz, jak potoczyła się twoja 

nauka, jak wspominasz naukę w 

gimnazjum? 

Życie pisze różne scenariusze. Obecnie jestem 

absolwentką prawa i dziennikarstwa, a że bardzo 

podoba mi się bycie studentką – studiuję teraz 

bezpieczeństwo narodowe. Poza tym, pracuję, 

trenuję taniec towarzyski i czytam kryminały. 

Chyba mam artystyczną duszę, bo nie mogę 

znaleźć sobie miejsca – cały czas poszukuję. 

Jestem niespokojnym duchem. Czy piszę? Jak 

mam natchnienie – to tak. Nadal wysyłam 

wiersze na konkursy. Wciąż szukam tematów i 

zapisuję strofy. Na studiach dziennikarskich 

pracowałam w telewizji uniwersyteckiej, a także 

pisałam sporo przeróżnych form 

dziennikarskich. Lubię tworzyć felietony i 

reportaże.  

Z pewnością ogromny wpływ na moje życie 

wywarła przygoda z poezją w gimnazjum. 

Bardzo serdecznie wspominam te lata nauki i 

pamiętam, że nigdy się nie nudziłam – były 

konkursy recytatorskie, były wieczornice, były 

spotkania literackie, dodatkowe zajęcia 

polonistyczne.  

Młodszym kolegom i koleżankom 

chciałabym powiedzieć, że warto się 

rozwijać i spełniać swoje marzenia, mimo 

wszystko – choćby świat bywał okrutny, a 

rzeczywistość szara i ponura, a ludzie wokół 

siedzieli z nosami w smartfonach. A ja 

wierzę, że w końcu nastąpi przesyt 

technologiczny i niejedna osoba zatęskni za 

czymś głębszym, duchowym, intymnym i 

emocjonalnym – takim jak poezja. 

 

Dziękujemy za rozmowę i cenne wskazówki dla 

gimnazjalistów. 

 

 

Czas na twórczość 

Chwila z poezją 

 

„Nic tylko – czytać, czytać, czytać… A kiedy 

poczujemy impuls to tworzyć, pisać – i nie tylko 

dla siebie do szuflady, ale brać udział w 

konkursach literackich, uczestniczyć w zajęciach 

humanistycznych, spotykać się z ludźmi, którzy 

kochają literaturę. Nie ma czasu do stracenia” – 
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zachęca Paulina Jachimska, która za czasów 

nauki w gimnazjum wydała tomik wierszy. Oto 

jeden z jej utworów. 

 
Paulina Jachimska, „Fortepian” 
 
Cicha dziewczyno przy fortepianie 
zagraj nam proszę ostatni raz 
Zagraj melodię odczaruj dźwięki 
niech o milczeniu zapomni czas 
 
To ta pokusa niesie cierpienie 
to ona żywi się twym natchnieniem 
to ona rzuca słowa na stos 
 
Cicha dziewczyno schowana w cieniu 
unieś swe palce ostatni raz 
dotykiem dłoni ocal wspomnienie 
niech żyje wiecznie tej nocy blask 
 
Mroczny muzyku w nieśmiałej pozie 
czaruj melodią utkaną z chmur 
Melodię raz obcą raz znaną 
która kusiła cię mrokiem 
która dręczyła urokiem 
 
Z szaleństwa nut i znaków  
z wędrówki brzmienia 
niech zrodzi się wizja 
ze spotkania świateł - nadzieja 
 
Cicha dziewczyno przy fortepianie 
zagraj nam proszę ostatni raz 
Zagraj melodię odczaruj dźwięki 
niech pod powieką zatańczy łza 
niech nawet serce w smutnej sukience 
rozpali chłodem oblany świat 
 
Zagraj  
zagraj tak cicho 
zagraj tak pięknie 
żeby uciszyć pustkę i ból 
Niech w takt piosenki 
leniwie dźwięki popłyną w górę 
W górę - gdzie nie ma strachu błędu i mgieł 
W górę - żebyś tam mogła 
cicha dziewczyno  
odnaleźć gwiazdę - iskrę tworzenia 
która w twych oczach 
tańczy płomieniem 
Tańczy - pod ciemną taflą szkła 
 

 

Półka z książkami 

 

„Obcy ptak”, 

czyli o sile i odwadze 

 

Książkę „Obcy ptak”, czyli pierwszy tom sagi 

„Raija ze śnieżnej krainy” pożyczyła mi 

koleżanka, mówiąc, że jest świetna. Miała rację – 

lektura już od pierwszych stron przypadła mi do 

gustu. 

 

Akcja powieści rozgrywa się w XVIII wieku w 

urzekającej swym surowym pięknem północnej 

Skandynawii. Tornedalen – rodzinne miasto 

tytułowej bohaterki od lat nękane jest 

nieurodzajem i wojną. Niektórzy mieszkańcy 

opuszczają rodzinne strony, szukając dla siebie 

lepszego miejsca. Erkki Alatalo, pragnąc 

uchronić od głodowej śmierci ukochaną córkę, 

postanawia wysłać ją do Norwegii. Ma nadzieję, 

że wędrujący za stadem reniferów Lapończycy, 

których opiece powierzył ośmioletnią Raiję, 

znajdą dla niej nową rodzinę. Dziewczynka nie 

ukrywa niezadowolenia z decyzji rodziców, jest  

przygnębiona, ponieważ nie wie, jaka przyszłość 

czeka ją z dala od rodziny. Raija dorasta w 

obcym świecie, jest jej bardzo trudno odnaleźć 

się w nowej sytuacji, a w zmaganiach z niechęcią 
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otoczenia i przeciwnościami losu wspiera ją 

jedynie starszy o kilka lat Mikkal. Bohaterka 

traktuje go jak starszego bratam, prawdziwego 

przyjaciela. Niestety los nie jest im przychylny i 

młodzi ludzie zostają rozdzieleni.  

 

Moim zdaniem „Obcy ptak” to bardzo 

wzruszająca lektura, która w przekonujący 

sposób opowiada o trudnościach, z jakimi 

musiała mierzyć się młoda, osamotniona 

dziewczyna. Książka chwyta za serce, a przy tym 

jest skarbnicą mądrości życiowych, dlatego też z 

chęcią sięgnę po kolejne tomy, by poznać dalszą 

historię Raiji. Polecam przeczytać ją każdemu. 

Julia Morawska, klasa II a 

 

 

 

18 ciekawostek o książkach 

 

1. Jedne z pierwszych książek na ziemiach polskich 

pojawiły się około 900–1000 lat temu. Składały 

się one z pergaminowych kartek, umieszczonych 

między dwiema deseczkami, stąd pochodzi 

frazeologizm: przeczytać od deski do deski. Były 

to wyłącznie kroniki, zapisy prawne oraz 

modlitwy i dzieła religijne przepisywane ręcznie. 

 

2. Pomysłodawcą książki był ponoć Juliusz Cezar. 

To on wpadł na pomysł, żeby zamiast zwijać 

papirus, składać go na dwie części. 

 

3. Jedna, drukowana w średniowieczu książka 

kosztowała tyle, że z powodzeniem można było 

kupić za nią kilka wsi. 

 

4. Pierwszą książką wydaną w całości po polsku był 

„Raj duszny” – średniowieczny modlitewnik 

przetłumaczony przez Biernata z Lublina, 

wydany w 1513. 

 

5. Najpopularniejszą książką na świecie jest 

„Biblia”. „Biblię” przetłumaczono na 310 

języków, a jej fragmenty na dalsze 597 języków. 

Szacuje się, że pomiędzy 1815 a 1975 rokiem 

wydrukowano około 2,5 miliarda egzemplarzy 

Biblii. 

 

6. Największa książka – „Super Book” – mierząca 

2,74 na 3,07 m została wydana w Denver w 

stanie Colorado w roku 1976. Składa się z 300 

stron i waży 252,6 kg. 

 

http://polski24.pl/index.php/biblia-jako-zrodlo-kultury
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7. Zygmunt Szkocny – pracownik Wojewódzkiego 

Biura Projektów w Katowicach – w 1976 roku 

stworzył ręcznie, wyłącznie przy użyciu piórka 

technicznego i szkła powiększającego, jedyne w 

swym rodzaju dzieło – „Alfabet łaciński”, liczący 

28 stron o mikroskopijnym formacie 1 x 0,8 

mm. Pozycja ta została umieszczona w Księdze 

Rekordów Guinessa jako najmniejsza książka 

świata. 

8. Najwięcej, bo ponad 600 powieści, napisał Polak 

– Józef Ignacy Kraszewski. 

 

9. Najdroższą na świecie książką jest czterotomowe 

dzieło „The Birds of Amerika” („Ptaki 

Ameryki”) Johna Jamesa Audubona – wybitnego 

ornitologa. Na aukcji w Nowym Jorku zostało 

ona sprzedane za 8 milionów 802 tysiące 500 

dolarów. 

 

10. Najdroższa, polska książka to „O obrotach sfer 

niebieskich”  Mikołaja Kopernika z 1566 roku. 

Jej drugie wydanie kosztowało 103 tys. złotych. 

 

11. Pierwszą książką w formie elektronicznej, 

napisaną specjalnie do internetowej dystrybucji, 

jest powieść Stefana Kingo „Riding the Bulet”, 

którą w ciągu 24 godzin od wprowadzenia do 

sprzedaży zamówiło prawie 400 tysięcy osób.  

12. Zanim Dan Brown napisał „Kod Leonarda da 

Vinci” był autorem tekstów piosenek i śpiewał. 

 

13. W Japonii wydrukowano zapachową książkę 

kucharską. Żeby poznać zapach danej potrawy, 

wystarczy tylko potrzeć dłonią konkretną stronę. 

 

14. Jakiś czas temu w Chinach nie można było 

dostać książki „Alicja w krainie czarów”, 

zakazano jej dlatego, że występują w niej 

mówiące zwierzęta. 

 

15. Trylogia „Władca pierścieni” została napisana na 

maszynie, ale tylko przy pomocy dwóch palców. 

 

16. Książka najmłodszego pisarza świata – Dorothy 

Straight została wydana, kiedy autorka miała 4 

lata. 

 

17. Pierwsza książka dla osób niewidomych 

powstała w roku 1786. 

 

18. Dzień Książki i Praw Autorskich 

obchodzimy 23 kwietnia. Tradycja ta 

powstała w 1996 roku. 

 


