
Poniedziałek 20 kwietnia 

 
DRODZY MŁODZI CZYTELNICY! 

 

 

 Na stronie NINATEKI znajdziecie filmy, spektakle i koncerty 

oraz wiele innych bardzo wartościowych materiałów 

związanych z kulturą. 

 My szczególnie polecamy kolekcję bajek i książek dla dzieci 

czytanych przez znakomitych polskich aktorów w ramach 

projektu "Cała Polska czyta dzieciom" - kliknij -> Czytanie 

przed spaniem 

Nasze ulubione to - kliknij -> 

Żółta koperta | Nowe przygody Misia Uszatka 

 

 

- Czy-to-od-wa-ga? Grzegorza Kasdepki - znakomita historia, 

w której robot skonstruowany przez inżyniera Ciućmę na 

własnej skórze, a raczej na własnych częściach, uczy się 

odróżniać odwagę od brawury i zwykłej głupoty 

https://ninateka.pl/filmy/cala-polska-czyta-dzieciom?page=2
https://ninateka.pl/filmy/cala-polska-czyta-dzieciom?page=2
https://ninateka.pl/film/zolta-koperta-nowe-przygody-misia-uszatka
https://ninateka.pl/film/zolta-koperta-nowe-przygody-misia-uszatka
https://ninateka.pl/film/zolta-koperta-nowe-przygody-misia-uszatka
https://ninateka.pl/film/zolta-koperta-nowe-przygody-misia-uszatka
https://ninateka.pl/film/zolta-koperta-nowe-przygody-misia-uszatka


 

Warto też zajrzeć na stronę z -kliknij -> kolekcją animacji 

Szczególnie gorąco polecamy -> Podartą książkę, czarno-białą 

animację, która opowiada o bogactwach książkowego świata. 

 

Zachęcamy też do korzystania z innych zasobów - kliknij -> 

NINATEKI czyli ponad 7000 filmów i audycji o kulturze. 

Dodatkowym atutem jest bardzo intuicyjna nawigacja i 

regularne aktualizowanie strony. 

 
Wtorek 21 kwietnia 

 

https://ninateka.pl/film/czy-to-od-wa-ga-grzegorz-kasdepke
https://ninateka.pl/filmy/film,bajki
https://ninateka.pl/film/podarta-ksiazka-smf
https://ninateka.pl/film/podarta-ksiazka-smf
https://ninateka.pl/


SPOTKANIA Z PISARZAMI DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY  
 

 Być może brakuje Wam dostępu do książek? Albo 

chcielibyście posłuchać audiobooka? A może marzyliście 

o spotkaniu z autorem ulubionej książki? Nie  martwcie się ! 

Autorzy przyjdą do Was – oczywiście wirtualnie. 

 Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, wciąż 

się rozwija. 

W tym niesamowitym wydarzeniu bierze udział wielu 

znakomitych autorów, także tych bardzo lubianych i chętnie 

czytanych w naszej szkole m.in. Agnieszka Tyszka, Marcin 

Szczygielski. Wydarzenie możecie zobaczyć tutaj -> Festiwal 

Literatury Dziecięcej 

Posłuchajcie, jak o swoich książkach opowiadają autorzy i 

posłuchajcie fragmentów - kliknij -  

- Agnieszka Tyszka "Zosia z ulicy Kociej" 

- Marcin Szczygielski "Czarownica piętro niżej"  

https://www.facebook.com/MiedzypokoleniowyFestiwal/?__tn__=K-R&eid=ARDynPgm7ZTTuL_lLCeV5hu6ShPaVZ50n-X6IZkBQWDP35YbHFwHSf605IYzChcv4qpseLcIt73r-NjH&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARC8GSO54s2uio-S_ZAwacIoZoL04IdPc4xIYSi6BryC3l3sEhhqiBz2u7lV8D4EK4IDPoZNr1lYBQyofK-MpvMtFPLyBYfpnRH-nadl8yveUkRJp5ZjzfTAu1AF3xxhAotsZdGTh3_Tjm_S8lC18_rCslF32eqnT9OW7SNAQnC6hC4xG6hy5FSYKr8vRBkbMB3pXqOjpn2_cHWzYAkseV53PWVuMvF5Fct8Q0YiPD4EbgOInEvub4cfs2DeqkqIxHFk6dTUBTBf6e6eJlInJY9SxkXYs-R3lifeWEhg22C--IfqZnXN-7eMWla9YMUdpWBm7-gWZthoVDWR40Jm13Qhtuf6Vd6Y90av699N5-Zd2qe_aswDLyPJPn0Y1zmej3i5OXwhUYW9bY77klz98llF_rRNfx2tnJ3X5rhTG5-ewwYPeVNAps9YG5GQj3rnNmoieYYtQEDiiW9b9Qx2zK-NwlgVfeepyorFBRIr1bjvPR28X9SNe3fj6NtyV-d1qDKY
https://www.facebook.com/MiedzypokoleniowyFestiwal/?__tn__=K-R&eid=ARDynPgm7ZTTuL_lLCeV5hu6ShPaVZ50n-X6IZkBQWDP35YbHFwHSf605IYzChcv4qpseLcIt73r-NjH&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARC8GSO54s2uio-S_ZAwacIoZoL04IdPc4xIYSi6BryC3l3sEhhqiBz2u7lV8D4EK4IDPoZNr1lYBQyofK-MpvMtFPLyBYfpnRH-nadl8yveUkRJp5ZjzfTAu1AF3xxhAotsZdGTh3_Tjm_S8lC18_rCslF32eqnT9OW7SNAQnC6hC4xG6hy5FSYKr8vRBkbMB3pXqOjpn2_cHWzYAkseV53PWVuMvF5Fct8Q0YiPD4EbgOInEvub4cfs2DeqkqIxHFk6dTUBTBf6e6eJlInJY9SxkXYs-R3lifeWEhg22C--IfqZnXN-7eMWla9YMUdpWBm7-gWZthoVDWR40Jm13Qhtuf6Vd6Y90av699N5-Zd2qe_aswDLyPJPn0Y1zmej3i5OXwhUYW9bY77klz98llF_rRNfx2tnJ3X5rhTG5-ewwYPeVNAps9YG5GQj3rnNmoieYYtQEDiiW9b9Qx2zK-NwlgVfeepyorFBRIr1bjvPR28X9SNe3fj6NtyV-d1qDKY
https://www.facebook.com/MiedzypokoleniowyFestiwal/?__tn__=kC-R&eid=ARCZnwrC2Avvy85pswUZVe_6G50z_qW9icofw5JYQXBt5Sp-8Ch-qe5hY0BmTWhjB4_aTjX_LzY0MCZe&hc_ref=ARTOLOy2bvGaf-ISB2hNfmHE8MhlvkelriP5CHYvClFWpLmDFo7Zt8BXezqcisNjHto&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARALeYdPMCivN_I3ubSLIS60XDFZWxOyWFayaaTaktXM4uaBAUGYUkJwgjJ0JX4N6kUvOxBcsYGE-IjbyK3uyzgJoKPTRh1k4mNYhzI49SgpfaIjE2Rje5HCfR8p2VoU6wHe3SvMxyd6n2xroMPB4M5kv5ZdLQ9uvDYnu2FCp8sgQQrGVmkXGxAztJCTliKIuqdR60nbLZ6oNYjtu6sLQs1mOzj9kDrBoYASKIHL9gj7pHo1MLUbKyHqmla6DpnRLlXx-SUYk9-LY4sAwWMcmUudmN2NM4vJO7cseYSmzJA14NunDAsbgnHc1VFYErkadxM-XOLOaKQBwbsIlAlaQd1Alia7DTYVc5k
https://www.facebook.com/MiedzypokoleniowyFestiwal/videos/2510877302507233/


 

 

Zaglądajcie na profil - kliknij ->Festiwalu , bo wciąż 

pojawiają się nowe wywiady i czytane przez Pisarzy 

fragmenty książek. 

Jeśli nie mogliście skorzystać ze spotkań autorskich na żywo, 

które odbyły się w poprzednie weekendy możecie obejrzeć ich 

nagrania - kliknij : 

- spotkanie z panem - kliknij -> Grzegorzem Kasdepke 

https://www.facebook.com/MiedzypokoleniowyFestiwal/videos/2510877302507233/
https://www.facebook.com/MiedzypokoleniowyFestiwal/
https://www.facebook.com/gkasdepke/


 

- spotkanie z panią - kliknij -> Joanną Olech 

 

- spotkanie z - kliknij -> p. Roksaną Jędrzejewską-Wróbel 

 

Warto posłuchać też fragmentów książek w ramach cyklu - 

kliknij -> Czytanie na drugie śniadanie 

https://www.facebook.com/joanna.olech.7
https://www.facebook.com/MiedzypokoleniowyFestiwal/?__tn__=kC-R&eid=ARCZnwrC2Avvy85pswUZVe_6G50z_qW9icofw5JYQXBt5Sp-8Ch-qe5hY0BmTWhjB4_aTjX_LzY0MCZe&hc_ref=ARTOLOy2bvGaf-ISB2hNfmHE8MhlvkelriP5CHYvClFWpLmDFo7Zt8BXezqcisNjHto&fref=nf
https://www.facebook.com/roksanajw
https://www.facebook.com/KrakowMiastoLiteraturyUNESCO/?__tn__=K-R&eid=ARBNiRf_R90frYuDogjf9bYPZMzUwnp6U8QrRb9AmzU4X_JERn8Vu2MYeO_d_5rUwJiGD1CwfQMgH6tI&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDq8pP0t7sHQB0p7GekhpN5HKX-z0V1i2qL9l4h3FJmb9zJbQU6QT1Y7vEWMqT4E-fw4apPMJjWNKVAApYnWU80_lMtmP_y-DvOumK0q_cjdzODWvwJqNAcKTdS0CBTz9r0NEz2d3Zb70O4BzfxP1C0muNoIh3xJHIyfsZXAYicAnX4bCtiLA9_VGFZaPwt8auUx8SGvrwsH6Hqqi0iq9p5_TtuE85fd0CYY7jjUobsB37UA8Hvp1_cYSh69H8y6wugfJrS84jHTjOuw6ulo6_jStRMUw1wd_ADKjPcbG4dT2L4JujSlw_abh4DzxMymcsGnnG6wxv3ui2wdD4RPJJIQutIOWZS4aA1yxvZJrtzfgNXr7OLK0mEsVLKeKvk52bT0jYjGvlVX90hzt6CKjWN9u5Z_Kbu5lQH73sN641uyg31kOM52xH11d3NxuBXtKWELSa6mgNeDVJE7HH6B6Odvd3oaUb9eEjSy8vWRT0LIbrTW822HOQ58ZAzL1wenfcl


 
 
Środa 22 kwietnia 

 
DRODZY  CZYTELNICY! 

 
Bardzo tęsknimy za Wami!. Przeczytajcie zamieszczone 

poniżej recenzje książek, a po powrocie do szkoły - 

wypożyczcie je i podyskutujcie o nich z nami. 

Zdecydowaną większość prezentowanych książek w wersji 

papierowej będzie można wypożyczyć z naszej szkolnej 

biblioteki po zakończeniu powszechnej kwarantanny.  

 

Babcia Rabuś                                 

 

Tytułowa babcia rabuś jest najbardziej poszukiwaną staruszką świata !!! 

Gdy zajrzycie do środka  przeżyjecie niesamowitą przygodę!  

 

Razem z Benem i jego (wydawałoby się nudną) 

         babcią,  zaplanujecie  skok tysiąclecia!  

W puszce po ciasteczkach odkryjecie ogromny ...  

Rozpocznie się niezwykła zabawa, która dla 

         babci  okaże się ..... sami zobaczycie. 

Będziecie się śmiać ............ pewnie też i płakać. 

         I na peeewno uwaaażnie przyjrzycie  się każdej Babci. 

 

A skąd wzięły się klejnoty w puszce po ciasteczkach??? 

Kim jest „Czarny Kot”??? 

Dlaczego babcia wieczorami ubiera się jak ninja??????? 

 

 

 
Czy słoik zupy kapuścianej może służyć jako broń biologiczna? 

           Książka Davida Walliamsa  ( mamy 3 egz. w naszych zbiorach ) szturmem zdobyła 

świat literatury. Nie schodzi z list najpopularniejszych tytułów w Wielkiej Brytanii. 

Sprzedano jej ponad 470.000 egzemplarzy. Została przetłumaczona na 27 języków. Jest 

uznana przez krytyków za jego najlepszą książkę. Łączy w sobie humor i ..........akcję. 

https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212


            Znudzony wnuczek i niemrawa babcia? Czy skazani są na koszmar piątkowych 

wieczorów o smaku zupy kapuścianej? 

 

 

 

Felix, Net i Nika 
 

          Premiera czternastego tomu Felix, Net i Nika oraz (nie)Bezpieczne Dorastanie odbyła 

się 18 listopada.  Jeszcze go nie mamy w naszych zbiorach. Niżej parę słów o tym, co 

znajdziecie w środku. 

 

 

         Wakacyjny Londyn to świetne miejsce na przygodę, 

lecz jeśli pojadą tam Felix, Net i Nika, a dołączy do nich 

Laura... Jak zwykle u Kosika - będzie się działo! Gang 

elegantów, Net za ladą hotelowej recepcji, londyńskie 

szczury, pewien pies rasy corgi, agent Mamrot i... kłopoty z 

Niką. W wakacyjną prozę życia bohaterów wedrze się 

technologiczna moc sztucznej inteligencji i biologiczna 

potęga... 

           Ktoś zrobił blog o Felix-ach ... jest tu.  

 

 
 

 

https://kurierlubelski.pl/uczniowie-z-lublina-dostali-juz-185-tabletow-do-nauki-od-urzedu-marszalkowskiego/ar/c5-14911212
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http://1.bp.blogspot.com/-MixWnlgpZtY/VnaAqgQ8_iI/AAAAAAAADM8/IG82kN8VaJA/s1600/felix14.jpg
https://kurierlubelski.pl/ojciec-z-ciotka-wyrzucili-go-z-mieszkania-w-lublinie-nie-ma-dokad-pojsc-wiec-nocuje-w-samochodzie/ar/c1-14912646
https://kurierlubelski.pl/ojciec-z-ciotka-wyrzucili-go-z-mieszkania-w-lublinie-nie-ma-dokad-pojsc-wiec-nocuje-w-samochodzie/ar/c1-14912646


Kroniki Archeo 
 

           Książek Pani Agnieszki Stelmaszyk jest niemało 

( i my w naszej bibliotece mamy ich także niemało ). 

Napisała też parę serii: Kroniki Archeo (niesamowite) 

czy Koalicja Szpiegów  ( mamy w bibliotece ).  

           Tu dwa słowa (no, może nieco więcej) o 

Zaginionym kluczu do Asgardu. 

           Magiczne runy! Pościg! Groza! Wykopaliska 

archeologiczne na wyspie Wolin to dla bohaterów: Ani i 

Bartka istny raj! Kiedy przypadkiem poznają Helenkę, 

sprawy przybierają zaskakujący obrót.  

 
 

         Skarb i podejrzani ludzie wyciągający w środku nocy z głębin rzeki tajemnicze 

skrzynie... Jednak zaginięcie profesora Ragnara Storma oraz widok nieznajomego mężczyzny 

rzucającego się z klifu wprost we wzburzone morze...!??? 

           Czy ten skarb wart jest takiego ryzyka? 

Zaginiony klucz do Asgardu to szósty tom "Kronik Archeo", a w nim ponure zamczyska, 

przerażające klify oraz mgły, które, spowijając bezkresne pustkowia, kryją niejedną 

tajemnicę. 

 

 

  Zwiadowcy  -  John Flanagan   (cykl książek) 

 

 

 

 

Królewski zwiadowca - tom 12 

 

"Książka mądra i wyjątkowa - fantasy bez magii, 

tylko czysta przygoda. O powodzeniu misji 

bohatera decyduje nie tyle siła jego mięśni, co 

inteligencja i spryt". 

                                       /CBC Notable Books/ 

Ten cykl przetłumaczono na 20 języków! 

 

Ruiny Gorlanu                   (tom: 1) 

Płonący most                    (tom: 2) 

Ziemia skuta lodem           (tom: 3)   i  inne 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-tjzjrGwWSZ4/WAIDFUHOwRI/AAAAAAAADpQ/hNG-7JPYCCUbQKnH2JhwivMyv91aZl1LwCLcB/s1600/zaginionyklucz%2B2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-X1gKzn1MrIE/WEiZZgirbJI/AAAAAAAADvA/FQ_VHaSVRO89MJwn6-QlmpVgA65SuQlywCLcB/s1600/Zwiadowcy.jpg


 
 
Czwartek  23 kwietnia 

 
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW  

 

 
 

AUTORSKICH 
 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to uroczystość 

obchodzona w ponad 100 krajach na całym świecie! To święto 

autorów, ilustratorów, wydawców, książek, Czytelników 

i czytelnictwa. Tego dnia odbywa się mnóstwo 

wydarzeń związanych z czytaniem, spotkań z pisarzami, a dla 

wielbicieli książek księgarnie przygotowują rozmaite akcje 

promocyjne. 

 

 
 



 

Książkowy hymn 

Światowy Hymn Książki to symboliczny projekt Światowej 

Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016. 

Ta inicjatywa to pomysł na połączenie Czytelników z całego 

świata, tak aby ani język ani kultura nie były barierą 

utrudniającą wspólne działanie. Hymn ma znaczenie 

symboliczne i jest złożeniem hołdu książce. 

Tekst hymnu, to wiersz „Włosek poety” autorstwa Tadeusza 

Różewicza. Autor muzyki to Jan Kanty Pawluśkiewicz, polski 

kompozytor muzyki poważnej i filmowej. Tekst utworu 

przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. 

 

Warto chyba przy tej okazji przypomnieć o tym, że  książki 

także mają swoją historię. 

https://www.gandalf.com.pl/os/rozewicz-tadeusz/
https://www.gandalf.com.pl/os/rozewicz-tadeusz/
https://www.gandalf.com.pl/muzyka/wykonawca/jan-kanty-pawluskiewicz/
https://youtu.be/BCjRDBt3Gok


 

Poznajcie dzieje książki od starożytności do czasów 

współczesnych  klikając w obrazki. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DVW-JE4_ujU
http://www.bsip.miastorybnik.pl/publik/szelest.pps


 

 
Piątek  24 kwietnia 

 

ZOSTAŃ W DOMU, CZYTAJ BIBLIĘ! 

 
IV NARODOWY DZIEŃ CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO 

 

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego to ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. 

św. Jana Pawła II. Pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego odbyło się 30 kwietnia 2017 

r. Głównym celem Dnia jest to, aby każdy słuchający Pisma Świętego mógł usłyszeć głos 

Boga. 

We wszystkich kościołach naszego kraju będziemy przeżywać w dniu 26 kwietnia 2020 roku 

czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Tak swoim hasłem jak i wybranymi do 

wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. 

rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój 

pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone 

apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie 

wszystkie narody!” (Mt 28,19). 

Uroczysta celebracja pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – z 

udziałem zaproszonych lektorów – będzie miała miejsce w sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

w Łagiewnikach i będzie transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 7.00. Ten sam rytuał 

czytania Pisma świętego będzie towarzyszył Mszy św. sprawowanej przez Księdza 

Arcybiskupa Wacława Depo w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, która będzie jest 

transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 11.00. 

 



CZY WIESZ, ŻE…. 

10 ciekawostek o Piśmie Świętym 

1. Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie. 

 

2. Została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów. 

 

3. Przeczytanie całej Biblii na głos może zająć osobie czytającej w przeciętnym tempie około 

100 godzin. 

 

4. Zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersety i ponad milion słów, a najczęściej padającym 

w Biblii jest słowo “Pan”. 

 
 

5. Zarówno największy jak i najmniejszy rozdział w  Biblii znajduje się w księdze Psalmów – 

najkrótszym jest Psalm 117 – ma dwa wersety, Psalm 119 jest najdłuższym rozdziałem. 

 

6. Najmniejszą księgą jest 2 List św. Jana, a największą – Psalmy. Ta księga ma 150 

rozdziałów. 

 

7. Zwrot “Nie lękajcie się” pojawia się w Piśmie Świętym 365 razy. 

 

8. Cała Biblia została napisana w okresie obejmującym ponad 1500 lat. 

 

9. W Polsce, w zbiorach Muzeum w Pelplinie znajduje się oryginalna, jedna z niewielu Biblii 

wydrukowanych jako pierwsze drukowane księgi w historii świata pomiędzy rokiem 1452 

a 1455 

 

10. Do naszych czasów przetrwało 48 egzemplarzy tej najcenniejszej książki świata, z czego 

tylko 20 kompletnych.  



 

             Pelplińska Biblia Gutenberga 

 

Kliknij w obrazek, aby zwiedzić wirtualnie muzeum w Pelplinie. 

 Biblia Czterdziestodwuwierszowa – 
pierwsze wydawnictwo dziełowe w Europie wykonane za 
pomocą druku (przy użyciu czcionki ruchomej). Jest kompletnym 
wydaniem Pisma Świętego. Została przygotowana do druku i 
wydrukowana w latach 1452-1455 w Moguncji przez Jana 
Gutenberga, który był również jej wydawcą. 

Biblia wydrukowana została prawdopodobnie w ok. 200 

egzemplarzach – 165 na papierze i 35 na pergaminie.  

  

Do naszych czasów przetrwało 48 egzemplarzy tej najcenniejszej książki 
świata, z czego tylko 20 kompletnych. Najwięcej w USA – 14. 

Muzeum pelplińskie posiada dwutomową – jedyna w Polsce – wersję na 
papierze, mającą oryginalną XV-wieczną oprawę, wykonaną przez 
mistrza Henryka Costera z Lubeki. Całość obejmuje łącznie w dwóch 
tomach 641 kart zadrukowanych obustronnie w dwóch kolumnach o 
wymiarach 285 mm x 85 mm, zawierających 40-42 wierszy. 

              

 

http://www.muzeum.diecezja.org/muzeum/wp-content/uploads/2013/04/01.jpg
http://www.muzeum.diecezja.org/muzeum/wp-content/uploads/2013/04/03.jpg
http://www.muzeum.diecezja.org/muzeum/wp-content/uploads/2013/04/03.jpg


 

 

 

Bibliotekarka pani Krystyna 

https://biblista.pl/images/Diecezje/Lubelska/TydzBib2020/PLAKATY_XII-tydzien-biblijny_czwarte-czytani_13-02-2020.pdf

