
 

Patrząc na dzisiejszą młodzież, można odnieść wrażenie, że sztuka czytania wśród 

młodych ludzi zupełnie zanikła. 

Widok nastolatka trzymającego w ręku książkę wydaje się dziś zjawiskiem wręcz 

niezwykłym. Nic dziwnego - w dobie komputerów, telewizorów i innych atrakcji 

elektronicznych książka przestaje być źródłem wiedzy i ucieczką od szarej codzienności. 

Chyba każdego kusi czasem przerwanie monotonnej na dłuższą metę rozrywki, jaką 

zapewniają techniczne cuda XXI wieku. Czy ciekawa książka nie jest miłym pretekstem do 

oderwania zmęczonych oczu od komputera i zanurzenia się w nowy świat? 

Mamy otwierać się jedynie na nowoczesne wynalazki, a te starsze, m. in. właśnie 

literaturę, która służyła ludziom przez tyle lat, lekceważyć? 

Książka zawsze jest w modzie i o tym należy pamiętać. 

 

KILKA PROPOZYCJI CZYTELNICZYCH 

 

Bo odwaga jest kobietą! 

Dwanaście reporterek, dwanaście odważnych historii, 

które dzieją się blisko. Pozbawione sensacji a trzymające 

w napięciu do ostatniego zdania. W każdej pozornie 

zwyczajne sprawy, a jednak bardzo niezwykłe. 

No bo jak opisać kobietę, która od lat szuka ciała 

swojej córki? 

Albo ortodoksyjną katoliczkę, która wychodzi 

za ortodoksyjnego muzułmanina? 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/82366-mlodziez


A lesbijkę, która żyje w szczęśliwym związku, ale w nieszczęśliwym miejscu? Często 

waży drobiazg - przypadkiem znaleziony papierek po batonie, kolory szlafroków w łazience, 

lodówka wypełniona fasolą… 

Wszystko ma znaczenie. Każdą z bohaterek cechuje nieprzeciętna odwaga, czasem 

wrodzona, częściej pochodząca nie wiadomo skąd, przecież odwaga jest kobietą! 

 

Książka autorstwa Kamila Janickiego  „Damy 

przeklęte” opowiada o trzech kobietach, które w historii 

Polski swój udział zaznaczyły dość stanowczo. Rzecz w tym, 

że wcale nie są wspominane pozytywnie - przez nie XI i XII 

wiek stały się dla polskiego narodu ciężkim okresem. 

Judyta, żona Władysława I Hermana, wbrew 

pozorom nigdy nie była godna swojego miejsca przy tronie. 

Mistrzyni podstępu, inicjatorka cierpienia podwładnych. 

Taka właśnie była polska księżna. Zbysława była 

księżniczką Rosji, później jedną z żon Bolesława III 

Krzywoustego. Krążą teorie, że to na jej rozkaz książę oślepił i zamordował swojego brata. 

Salomea to najmłodsza z opisywanych kobiet, kolejna żona Bolesława III Krzywoustego. 

Książę miał szczęście do tego typu kobiet. Nieustępliwa, stanowcza manipulantka. 

Każda żyła w innym czasie, a wszystkie mają ze sobą wiele wspólnego. Wniosły do 

Polski negatywną atmosferę i przysporzyły wielu konfliktów. To one sprawiły, że nad nasz 

kraj zawędrowały czarne chmury. Mało kto dziś o nich słyszał - kiedyś za to były jednymi 

z najbardziej znanych kobiet w narodzie. 

 

Los trzydziestoletniej służącej, Marianny 

Zaczkiewicz, zdaje się przesądzony. Wyrokiem sądu 

w roku 1896 zostaje skazana na wieloletnie ciężkie roboty 

na Syberii. Popełniła zbrodnię i musi za nią zapłacić, choć 

w jej mniemaniu to ona jest skrzywdzoną ofiarą, 

niesłusznie skazaną i uwięzioną. Trafia na koniec świata 

ciężko chora i umierająca, lecz wbrew wszystkiemu się 

nie poddaje. Przystosowuje się do nowych warunków 

życia na zesłaniu i marzy o powrocie oraz… zemście. 



Poruszająca historia kobiety zdradzonej i wykorzystanej, która postanowiła sama 

wymierzyć sprawiedliwość i odnaleźć odebrane jej szczęście. 

Czy w pogoni za wymierzeniem kary swoim oprawcom Marianna zaleczy rany 

i zapomni o koszmarach przeszłości? 

 

To koreańska baśń, w której spełniają się 

niebezpieczne życzenia. „Piekarnia Czarodzieja” 

autorstwa Gu Byeong-mu. 

Diabelskie Ciastko Cynamonowe, Migdałowa Lase-

czka Wspomnień, a może Pokojowy Scone z Rodzynkami? 

W piekarni czarodzieja czekają na ciebie magiczne przysmaki, 

jednak uważaj, co wybierasz. 

Całodobowa piekarnia, z której unosi się aromatyczny 

zapach cudownych wypieków, od wielu lat była jego jedynym 

schronieniem. Chociaż - jak sam przyznaje - nigdy nie lubił 

pieczywa. 

Kiedy matka porzuciła go na stacji kolejowej, a wiele lat później jego macocha pani 

Bae i jej córka Muhee skutecznie wykluczyły go z życia rodzinnego, musiał radzić sobie sam. 

Ponownie odrzucony i tym razem niesłusznie oskarżony o okropną zbrodnię chłopak musi 

uciekać, aby ocalić swoje życie. Schronienie znajduje u Piekarza, od którego codziennie 

kupował pieczywo. Musi tylko pomóc w prowadzeniu jego strony internetowej. 

 

Poznaj zdumiewającą historię pilotek Kobiecych 

Sił Powietrznych. Ich odwaga podczas II wojny światowej 

zmieniła zwyczajne kobiety w niezwykłe bohaterki. 

Jest rok 1941. Audrey od zawsze chciała latać. Już 

jako mała dziewczynka błagała ojca, aby nauczył ją tego na 

pobliskim lotnisku w Teksasie. Dlatego, gdy rozpoczęła się 

wojna w Europie, bez wahania zapisała się na szkolenie 

pilotów wojskowych na Hawajach. Teraz nie ma już czasu 

na romantyczne uniesienia, nawet z niezwykle pociągającym 

porucznikiem Jamesem Hartem, który wkrótce będzie jej tak 

drogi, jak kobiety, z którymi lata. 



W ten pamiętny dzień nad Pearl Harbor traci tak wiele. Ta strata popycha ją do 

działania - wkrótce dołącza do korpusu kobiet pilotek. 

„Dziewczyny w przestworzach” to książka, która rzuca światło na mało znany 

fragment historii. Noelle Salazar nakreśliła portret nieustraszonych kobiet. To opowieść 

o miłości i przyjaźni napisana tak, że poczujemy wiatr we włosach… i słone łzy na 

policzkach. 

 

Zachęcam do czytania  

Katarzyna  Jankowska 


