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Zapraszamy  Gimnazjalistów po… 

  „Czarny Młyn”  Marcina Szczygielskiego  

Ta znakomita, mroczna powieśd trzyma w napięciu już od 

pierwszych zdao i zrazem przepełnia czytelnika energią 

pozytywnych uczud. 

 

 „Pieśniarza Wiatru”  Williama Nicholsona 

W mieście Aramanth egzaminy są wszystkim. Kestrel Hath ośmiela 

się zbuntowad. Główny Egzaminator skazuje jej rodzinę na 

najstraszniejszą z kar. Próbując ocalid swoich bliskich, Kestrel 

odkrywa sekret Pieśniarza Wiatru. 

 

 „Agrafkę” Izabeli Sowy 

„Stylizowane meble, nowa terenówka co trzy lata, markowe 

ubrania na każdy sezon, dwupoziomowy apartament i na deser 

wakacje, do tego podziw bliskich, szacun sąsiadów i zazdrośd 

kumpli z Naszej Klasy…”  Czy to wystarczy, aby stad się 

najszczęśliwszą osobą na świecie? 

Autorka rozprawia się w słodko-gorzki sposób z polskim bagienkiem, jego 

stereotypami i zaściankowością, zachęcając do zmierzenia się z naszymi lękami i 

do zrobienia rachunku uczud. 

 „A niech to czykolada!” Pawła Beręsewicza 

Książka jak mistrzowski pokaz sztuki magicznej. Czytelnik (chod 

oczywiście ani trochę w magię nie wierzy!) jak dziecko daje się 

zwieśd iluzji. Zafascynowany, ulega sprytnym sztuczkom autora, 

brnie coraz głębiej w kreowany przez niego świat, a potem… 

 

 

 



 Serię „Zwiadowcy” Johna Flanagana 

 

 „Wybraoców” Margaret Peterson Haddix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Licealistów po… 

 

 Zbiór opowiadao Raymonda Carvera pt. „Słoo” 

Książka zawiera siedem ostatnich opowiadao R. Carvera ( 

wybitnego prozaika amerykaoskiego), uznawanych za jedne z 

najwybitniejszych w jego dorobku. Trudno je zapomnied: są 

niejednoznaczne, złowieszcze, pełne tłumionych emocji. 

 

 „Brak wiadomości od Gurba” Eduarda Mendozy. 

„Wybierając się na planetę Ziemię, warto opanowad następujące 

umiejętności: 

- bieganie na nartach latem główną ulicą Barcelony, 

- picie bez umiaru i uciekanie przed policją, 

- głośne nocne śpiewanie piosenki „Całuj mnie, całuj” i podobnych…” 

W Barcelonie kosmita o matematyczno-logicznym umyśle trafia prosto w 

realia ludzkiej codzienności. Dla niego zaczyna się wędrówka przez świat 

nieodgadnionych rytuałów i tajemniczych zachowao. Dla nas – wyborna 

zabawa przy jednej z najśmieszniejszych książek E. Mendozy. 

 

 „Polskie znaki” Wojciecha Bonowicza 

Zbiór wierszy poety, który gościł w naszej szkole 19 października 

b.r. z „Lekcją czytania”. 

„Polskie znaki to właściwie znaki uniwersalne, ich lokalnośd jest 

tylko pozorna. Kim jest poeta, czym historia, jak przetrwad rozpacz 

pożegnania – o tym, i nie tylko, są te wiersze.” 

 

 


