23.04.2020 r. Obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to
wyjątkowe święto i miejmy nadzieję, że ostatnie w takich okolicznościach.
Książki są doskonałym źródłem wiedzy i rozrywki – teraz szczególnie mogą
nam pomóc - w czasie kwarantanny.
Moimi ulubionymi książkami są:
1. „Oskar i pani Róża” Erica Emmanuela Schmitta
Oskar Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy.
Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego najgłębszy sens?
Dziesięcioletni Oskar leży w szpitalu i nie wierzy już w żadne bajki. Na jego drodze staje
tajemnicza pani Róża, która ma za sobą karierę zapaśniczki i potrafi znaleźć wyjście z każdej
sytuacji…
"Oskar i Pani Róża" to najsłynniejsza powieść Érica-Emmanuela Schmitta, znakomitego
francuskiego pisarza i filozofa, którego książki przetłumaczono na 35 języków. Czytelnicy na
całym świecie pokochali go za niezrównaną wrażliwość i mądrość, z jaką opisuje nawet
najbardziej skomplikowane emocje.
Dzięki małemu Oskarowi ponad pół miliona Polaków przekonało się, że warto się cieszyć każdą
chwilą życia.
/źródło:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4
805264/oskar-i-paniroza&ved=2ahUKEwjqmcrezP7oAhVO_CoKHbLpC7UQFjAKegQIBBAB&usg=AOvVaw2fdkVsPcp
bf6KG3VKDYZCi
2. „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego
„Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego to wierny faktom, reporterski zapis
formowania młodzieżowych grup oporu w Warszawie w latach niemieckiej okupacji.
Niech żywi nie tracą nadziei
Wśród młodzieży Szarych Szeregów istniał wyrastający z dziedzictwa Józefa Piłsudskiego i
Legionów szczególny kult Juliusza Słowackiego. Oddaje to tytuł książki Aleksandra
Kamińskiego, zaczerpnięty z poematu wieszcza:
"Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei
............................
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec…"
[Juliusz Słowacki, "Testament mój"]
Książkę otwiera autorskie przesłanie:
"Posłuchajcie opowiadania o Alku, Rudym, Zośce i kilku innych cudownych
ludziach, o niezapomnianych czasach 1939–1943 roku, o czasach bohaterstwa
i grozy. Posłuchajcie opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych
latach potrafili żyć pełnią życia, których czyny i rozmach wycisnęły piętno na
stolicy oraz rozeszły się echem po kraju, którzy w życie wcielić potrafili dwa
wspaniałe ideały: BRATERSTWO I SŁUŻBĘ."
[Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec", Warszawa 1999]

Źrodło:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://culture.pl/pl/dzielo/aleks
ander-kaminski-kamienie-na-szaniec&ved=2ahUKEwjQ3LKAz_7oAhWmyoKHbWMDU8QFjAUegQIDxAB&usg=AOvVaw2eoaan0A2554r38hzwvmF6&cshid=15876475
30244

3. „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego
Kto z nas nie zna Małego Księcia?
Jego wymagającej róży i planety o trzech wulkanach?
Narysujesz mu baranka?
„Na zawsze zostaniesz moim przyjacielem. Będziesz miał ochotę śmiać się razem ze mną. Czasami
otworzysz okno, bez powodu, dla przyjemności… A twoi znajomi bardzo się zdziwią, widząc, jak śmiejesz
się, patrząc w niebo. Powiesz im wtedy: „Gwiazdy zawsze doprowadzają mnie do śmiechu!”. Pomyślą, że
zwariowałeś. Spłatam ci niezłą psotę…"
Ponadczasowa historia z pięknymi ilustracjami autorstwa Pawła Pawlaka, które pozwalają na nowo odkryć
emocje związane z opowieścią i jej symbolikę.
Źródło :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4855903/mal
y-ksiaze&ved=2ahUKEwjYw8SX0P7oAhUmposKHe_cDW4QFjAWegQIFBAB&usg=AOvVaw2MSF8wIkqKXaI9UMdPrNP&cshid=1587647747696

4. Zofia Kossak-Szczucka „Rok polski”
"Rok polski. Obyczaj i wiara" - tytuł oddaje treść książki, pięknie ilustrowanej w tym wydaniu.
Polskie zwyczaje i tradycje związane z mijającym czasem, od stycznia do grudnia, ukazujące
cykliczność, ale też upływ czasu.
Źrodło:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lubimyczytac.pl/ksiazka/
111958/rok-polski&ved=2ahUKEwjy95E0f7oAhUllYsKHfJND3oQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw2v3KS_eXf_G49l6yqudPPX&c
shid=1587649775156
Drodzy czytelnicy! Jakie są wasze ulubione książki, jakie polecacie?
Proszę podzielcie się ze mną-proszę wysyłajcie propozycje na adres:
karolinasztuczka@edupolis.pl

