
 

Cykl „Ukryte słowa” – czytaj i baw się z dzieckiem! 

 

Zapraszamy do rodzinnej lektury wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej, 

w których część słów została zastąpiona rysunkami! 

Pobierz majowe UKRYTE SŁOWA 

W tym miesiącu wierszyk poetki to lektura urodzinowa! 1 maja 1945 r. – 75 lat 

temu – ukazał się bowiem pierwszy numer „Świerszczyka”. A tegoroczne 

majowe wydanie magazynu nosi numer 2946! Doprawdy, jest się czym 

pochwalić!  

 

„Świerszczykowi” życzymy i śpiewamy radosne „Sto lat!”  

 

Zobacz galerię 

UKRYTYCH SŁÓW 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-rodzicow/o-czytaniu/cykl-ukryte-

slowa/ 



 

Podążaj za czytaniem  

 

"Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz, pokaż to, poświęcając mu 

czas." 

                                                                                  Ulrich Schaffer 

  

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA 

MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA 

TO SPOSÓB ? CZYTAJMY DZIECIOM! 

Drodzy Rodzice! Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania 

dzieciom. 

Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego 

dziecka. 

Jeśli chcecie, by Wasze dziecko było mądre i odnosiło sukcesy          

w szkole oraz w życiu... 

  

CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT! 

Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! 

Spróbujmy  poświęcić trochę czasu naszym pociechom i książce. 

Bądźmy z nimi, poznawajmy je 

i razem odkrywajmy piękno literatury. 



Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu 

zrozumieć siebie i innych. 

Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele 

problemów wieku dorastania. 

  

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: 

 buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem; 

 zapewnia emocjonalny rozwój dziecka; 

 rozwija język, pamięć i wyobraźnię; 
 uczy myślenia, poprawia koncentrację; 

 wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka; 

 poszerza wiedzę ogólną; 
 ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole; 

 uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu; 

 zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów; 
 chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury; 

 kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. 

  

NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA 

TRZEBA WYCHOWAĆ. 

 wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie; 
 jeśli dziecko o to prosi - wielokrotnie czytaj tę samą książkę lub 

wiersz; 

 pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony; 
 unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt; 

 sam bądź przykładem - dzieci powinny widzieć dorosłych 

zagłębionych we własnych lekturach. 

  

CZYTANIE POWINNO SIĘ DZIECKU ZAWSZE KOJARZYĆ 

Z RADOŚCIĄ I PRZYJEMNOŚCIĄ, NIGDY Z PRZYMUSEM, 

KARĄ CZY NUDĄ. 

 Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki: 



 ciekawe dla dziecka; 

 napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną; 
 uczące racjonalnego myślenia; 

 niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierząt, 

prawa; 
 promujące pozytywne wzorce postępowania; 

 dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzające lęków; 

 unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp. 

 budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie. 

"Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz 

zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości 

przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne 

ograniczenie telewizji". 

Jim Trelease 

 

Wiersz Jana Brzechwy pt. „ Zoo ”                                          

- wykreślanka dla klas I - III 

 

Wysłuchaj fragmentu wiersza Jana Brzechwy i wykreśl na diagramie 

nazwy zwierząt.  

 Kliknij na link https://learningapps.org/view9692320 

   

 

https://learningapps.org/view9692320


 

Tornister z lekturami Klasy I - III  

Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania 

według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

Szkoła podstawowa - edukacja wczesnoszkolna 

Klasy I-III 

1. Hans Christian Andersen, Baśnie (np. Calineczka, Brzydkie 

Kaczątko, Dziewczynka z zapałkami, Królowa Śniegu ) 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Hans+Christian+Andersen%2C+Ba

%C5%9Bnie - darmowe pełne teksty do czytania online 

https://pl.wikisource.org/wiki/Ba%C5%9Bnie_Andersena/ca%C5%82

o%C5%9B%C4%87 - do czytania online 

http://cyfroteka.pl/ebooki/Basnie_Andersena-ebook/p100257i176523 

- do czytania online 

https://www.legimi.pl/ - dostępny odpłatnie na Legimi w formie 

ebooka  

2. Justyna Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek 

(czterech prawych i sześciu lewych) 

https://audioteka.com/pl/audiobook/niesamowite-przygody-10-

skarpetek - odpłatny audiobook 

3. Jan Brzechwa Brzechwa dzieciom 

https://www.legimi.pl/ - dostępne wybrane wiersze na aplikacji Legimi 

odpłatnie w formie audiobooka 

4. Waldemar Cichoń Cukierku, ty łobuzie! 

https://www.legimi.pl/ - dostępny na aplikacji Legimi odpłatnie 

w formie audiobooka. 

https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Hans+Christian+Andersen%2C+Ba%C5%9Bnie
https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=Hans+Christian+Andersen%2C+Ba%C5%9Bnie
https://pl.wikisource.org/wiki/Ba%C5%9Bnie_Andersena/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikisource.org/wiki/Ba%C5%9Bnie_Andersena/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://cyfroteka.pl/ebooki/Basnie_Andersena-
http://cyfroteka.pl/ebooki/Basnie_Andersena-
https://www.legimi.pl/
https://audioteka.com/pl/audiobook/niesamowite-przygody-10-skarpetek
https://audioteka.com/pl/audiobook/niesamowite-przygody-10-skarpetek
https://www.legimi.pl/
https://www.legimi.pl/


5. Agnieszka Frączek Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został 

poetą 

https://upolujebooka.pl/oferta,110929,rany_julek_o_tym__jak_julian_

tuwim_zostal_poeta.html - odpłatny ebook 

https://ebookpoint.pl/ksiazki/rany-julek-o-tym-jak-julian-tuwim-zostal-

poeta-agnieszka-fraczek,e_1cpt.htm - odpłatny ebook 

https://www.legimi.pl/ - dostępny na aplikacji Legimi odpłatnie 

w formie ebooka i audiobooka. 

6. Mira Jaworczakowa Oto jest Kasia 

https://www.legimi.pl/ - dostępny odpłatnie na Legimi w formie 

ebooka  

7. Grzegorz Kasdepke Detektyw Pozytywka 

http://www.publio.pl/niezwykle-przygody-detektywa-pozytywki-

grzegorz-kasdepke,p80031.html - odpłatny audiobook i ebook 

https://audioteka.com/pl/audiobook/detektyw-pozytywka - odpłatny 

audiobooka 

8. Barbara Kosmowska Dziewczynka z parku; 

https://virtualo.pl/ebook/dziewczynka-z-parku-i125019/ - dostępne 

odpłatnie ebook i audiobook 

https://www.swiatksiazki.pl/dziewczynka-z-parku-5442243-e-

book.html - odpłatny ebook 

9. Maria Krüger Karolcia; 

https://www.legimi.pl/ - dostępny odpłatnie na Legimi w formie 

ebooka i audiobooka 

10. Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn; 

https://www.legimi.pl/ - dostępny odpłatnie na Legimi w formie 

ebooka i audiobooka 

11. Hugh Lofting Doktor Dolittle i jego zwierzęta; 

https://upolujebooka.pl/oferta,110929,rany_julek_o_tym__jak_julian_tuwim_zostal_poeta.html
https://upolujebooka.pl/oferta,110929,rany_julek_o_tym__jak_julian_tuwim_zostal_poeta.html
https://ebookpoint.pl/ksiazki/rany-julek-o-tym-jak-julian-tuwim-zostal-poeta-agnieszka-fraczek,e_1cpt.htm
https://ebookpoint.pl/ksiazki/rany-julek-o-tym-jak-julian-tuwim-zostal-poeta-agnieszka-fraczek,e_1cpt.htm
https://www.legimi.pl/
https://www.legimi.pl/
http://www.publio.pl/niezwykle-przygody-detektywa-pozytywki-grzegorz-kasdepke,p80031.html
http://www.publio.pl/niezwykle-przygody-detektywa-pozytywki-grzegorz-kasdepke,p80031.html
https://audioteka.com/pl/audiobook/detektyw-pozytywka
https://virtualo.pl/ebook/dziewczynka-z-parku-i125019/
https://www.swiatksiazki.pl/dziewczynka-z-parku-5442243-e-book.html
https://www.swiatksiazki.pl/dziewczynka-z-parku-5442243-e-book.html
https://www.legimi.pl/
https://www.legimi.pl/


https://www.legimi.pl/ - dostępny odpłatnie na Legimi w formie 

ebooka i audiobooka 

12. Marcin Pałasz Sposób na Elfa; 

http://cyfroteka.pl/ebooki/Sposob_na_Elfa-ebook/p00625528i006 - 

dostępny odpłatnie ebook 

https://www.legimi.pl/ - dostępny na aplikacji Legimi odpłatnie 

w formie ebooka i audiobooka 

13. Joanna Papuzińska Asiunia; 

https://www.legimi.pl/ - dostępny na aplikacji Legimi odpłatnie 

w formie ebooka 

14. Danuta Parlak Kapelusz Pani Wrony; 

http://cyfroteka.pl/ebooki/Kapelusz_Pani_Wrony-

ebook/p0206626i020 - dostępny odpłatnie ebook 

https://www.taniaksiazka.pl/ebook-kapelusz-pani-wrony-pdf-p-

652793.html - dostępny odpłatnie ebook 

https://www.legimi.pl/ - dostępny na aplikacji Legimi odpłatnie 

w formie audiobooka 

15. Janina Porazińska Pamiętnik Czarnego Noska; 

http://cyfroteka.pl/ebooki/Pamietnik_Czarnego_Noska-

ebook/p130393i233042 - ebook dostępny odpłatnie 

16. Julian Tuwim Wiersze dla dzieci; 

https://www.legimi.pl/ - dostępny na aplikacji Legimi odpłatnie 

w formie audiobooka 

17. Barbara Tylicka O krakowskich psach i kleparskich kotach. 

Polskie miasta w baśni i legendzie; 

https://upolujebooka.pl/oferta,111357,o_krakowskich_psach_i_klepar
skich_kotach_-_polskie_miasta_w_basni_i_legendzie.html - odpłatny 

ebook 

https://www.legimi.pl/
http://cyfroteka.pl/ebooki/Sposob_na_Elfa-ebook/p00625528i006
https://www.legimi.pl/
https://www.legimi.pl/
http://cyfroteka.pl/ebooki/Kapelusz_Pani_Wrony-ebook/p0206626i020
http://cyfroteka.pl/ebooki/Kapelusz_Pani_Wrony-ebook/p0206626i020
https://www.taniaksiazka.pl/ebook-kapelusz-pani-wrony-pdf-p-652793.html
https://www.taniaksiazka.pl/ebook-kapelusz-pani-wrony-pdf-p-652793.html
https://www.legimi.pl/
http://cyfroteka.pl/ebooki/Pamietnik_Czarnego_Noska-ebook/p130393i233042
http://cyfroteka.pl/ebooki/Pamietnik_Czarnego_Noska-ebook/p130393i233042
https://www.legimi.pl/
https://upolujebooka.pl/oferta,111357,o_krakowskich_psach_i_kleparskich_kotach_-_polskie_miasta_w_basni_i_legendzie.html
https://upolujebooka.pl/oferta,111357,o_krakowskich_psach_i_kleparskich_kotach_-_polskie_miasta_w_basni_i_legendzie.html


https://www.legimi.pl/ - dostępny na aplikacji Legimi odpłatnie 

w formie ebooka 

18. Łukasz Wierzbicki Afryka Kazika; 

https://audioteka.com/pl/audiobook/afryka-kazika - odpłatny 

audiobook 

https://www.nexto.pl/szukaj/afryka_kazika_download_pdf#filters - 

odpłatny audiobook 

http://cyfroteka.pl/ebooki/Afryka_Kazika-ebook/p39163i96187 - 

odpłatny ebook 

https://www.legimi.pl/ - dostępny odpłatnie na Legimi w formie 

ebooka i audiobooka 

19. Łukasz Wierzbicki Dziadek i niedźwiadek; 

https://www.gandalf.com.pl/u/dziadek-i-niedzwiadek-ksiazka-audio-

mp3/ - odpłatny audiobook 

https://upolujebooka.pl/oferta,39348,dziadek_i_niedzwiadek_-

_audiobook.html - odpłatny audiobook 

 

„ Chodzi mi o to, aby język giętki, 

powiedział wszystko, co pomyśli głowa…” 

(Juliusz Słowacki) 

  

Tym, co wyróżnia ludzi ze świata zwierząt, jest mowa. Jest ona 

najbardziej złożonym środkiem komunikacji. Nie zawsze mówimy 

wyraźnie, ale możemy to zmienić. Proponujemy wam dzisiaj 
ćwiczenia do nauki wymowy, inaczej dykcji. Zachęcamy do ćwiczeń, 

które poprawią jakość waszego mówienia. To nauka śmieszna 

i radosna, ale bardzo ważna. Może zaprosisz do zabawy rodziców? 

Czytaj wiersze na głos jak najbardziej wyraźnie i zrozumiale. 

https://www.legimi.pl/
https://audioteka.com/pl/audiobook/afryka-kazika
https://www.nexto.pl/szukaj/afryka_kazika_download_pdf#filters
http://cyfroteka.pl/ebooki/Afryka_Kazika-ebook/p39163i96187
https://www.legimi.pl/
https://www.gandalf.com.pl/u/dziadek-i-niedzwiadek-ksiazka-audio-mp3/
https://www.gandalf.com.pl/u/dziadek-i-niedzwiadek-ksiazka-audio-mp3/
https://upolujebooka.pl/oferta,39348,dziadek_i_niedzwiadek_-_audiobook.html
https://upolujebooka.pl/oferta,39348,dziadek_i_niedzwiadek_-_audiobook.html


Niełatwa słów wymowa 

 
Ha, trudna na to rada. 

Jeszcze trudniejsze słowa, 

Gdy w całość się je składa. 

Spójrz w przestrzeń w blaskach zorzy, 
Gra życiem skrzy srebrzyście, 

zaś w drzewach wietrzyk hoży, 

splątane czesze liście. 

Z otchłani tchła mgła obła. 
Trząchnął trznadel, pstrąg głąb pruje, 

Wybrnęła wydra z brodła 

Dżdżownica źdźbło dżdżu żuje. 

Chrząszcz pszczołę wstrząsł w szczelinę 
Zaś pchła pchłę pchnęła w popiół, 

Trwożliwie brzmiał trzmiel w trzcinie, 

póki swego nie dopiął. 

I ty tez dopnij chociaż, 
słów kształty krztuszą krtanie, 

Co jednak umiesz pokaż, 

ułóż to w płynne zdanie. 

Czyżyk 

Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek, 
po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła 

boczkiem. 

Żaba 

Warzy żaba smar, 

Pełen smaru gar, 
Z wnętrza gara 

Bucha para, 

Z pieca bucha żar, 
Smar jest w garze, 

Gar na żarze, 

Wrze w żarze smar. 



Szczepan Szczygieł 

Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc 

Przed chrzcinami chciał się przystrzyc. 
Sam się strzyc nie przywykł wszakże, 

Więc do szwagra skoczył: „Szwagrze! 

Szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę, 
Gdyż mam chrzciny za godzinę”. 

„Nic prostszego – szwagier na to. 

Żono, brzytwę daj szczerbatą! 
W rżysko będzie strzechę szczygła 

Ta szczerbata brzytwa strzygła…!” 

Usłyszawszy straszną wieść, 
Szczepan Szczygieł wrzasnął: „Cześć!” 

I przez rzekę poza szosą 

Niestrzyżony prysnął w proso. 

(Ludwik Jerzy Kern) 

Jamnik 

„W grząskich trzcinach i szuwarach 
kroczy jamnik w szarawarach, 

szarpie kłącza oczeretu i przytracza do beretu, 

ważkom pęki skrzypu wręcza, 
traszkom suchych trzcin naręcza, 

a gdy zmierzchać się zaczyna 

z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna, 

po czym znika w oczerecie w szarawarach i w berecie…” 

 Królik 

Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk, 

a przy kranie, robiąc pranie, królik gra na fortepianie. 

 Pchła 

Na peronie w Poroninie pchła pląsała po pianinie. 

Przytupnęła, podskoczyła i pianino przewróciła. 

  



 Oto garść łamańców językowych. 

1. Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego 

w dżdżysty dzień na drzewie? 
2. Czy rak trzyma szczypcami strzęp szczawiu, czy trzy części 

trzciny? 

3. Szczyt szaleństwa to szamotać się na szczudłach w szuwarach. 
4. Narąb drew i złóż ich naręcze na skraju obory. 

5. Trzech Czechów szło ze Szczebrzeszyna do Szczecina. 

6. Wytrzep trzepaczką trzcinową te trzy trzcinowe krzesła. 
7. Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice. 

8. Krnąbrna Barbara krnąbrnej Barbarze powtarzała wstrętne 

potwarze. 
9. Skrzat pod skrzypiącym drzewem się zadrzemał, w dżungli się 

znalazłszy. 

10. Zapłać należność dentystce. 
11. W Szczebrzeszynie mieszkał szczebrzeszynianin ze 

szczebrzeszynianką pod szczebrzeszyńskim szczytem. 

12. W złoty gąszcz wleciał chrząszcz, w stawie ochoczo żaby 
rechoczą. 

13. Kup psu dropsa, jeśli masz psa, bo psy mopsy lubią dropsy. 

14. Żółć z zazdrości zalała Zuzannę. 
15. To przez siostrę zgrzytam zębami w bezsilnej wściekłości. 

16. Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie. 

17. Raz żabka z Rabki dostała sapki, bo zamiast butków nosi    
w deszcz klapki. 

18. Szara pliszka w czarnym fraczku zatrzymała się na 

krzaczku. 
19. Pan Gżegżółka grzędy grzebie, aż ma grząsko obok siebie. 

20. Szczoteczka szczoteczce szeptała coś w teczce. 

  

Opracowano na podstawie książki Mirosława Oczkosia „Sztuka 

poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu”. 

 

 

 

 



 

Kornel Makuszyński „Przyjaciel wesołego diabła” 

 

           

 

Kim jest tytułowy „Przyjaciel wesołego diabła”? 

To Janek, sierota, którego  przygarnął i wychowywał uczony mędrzec 

Witalis.  Chłopiec bardzo kochał swego przybranego ojca i wpadł      
w rozpacz, kiedy ten stracił  wzrok. Starał się pomagać mu we 

wszystkim, ale pragnął całym sercem, aby jego ukochany ojciec znów 
widział. Pojawiła się taka szansa, kiedy przyszedł do niego pewien 

tajemniczy cudzoziemiec i ofiarował mu kupno zaczarowanych oczu  

z kryształu. Janek je kupił, lecz nie za pieniądze. Zapłacił za nie 
niewyobrażalnie wysoką cenę. Musiał opuścić Witalisa i ruszyć         

w drogę, która miała trwać „rok i niedziel sześć”, aby dotrzeć do 

miasta, gdzie ów cudzoziemiec będzie na niego oczekiwał. A tam 
zostanie poddany najokrutniejszym torturom, które będzie musiał 

znosić tak długo, jak długo będzie chciał, aby żył jego przybrany 

ojciec. Janek decyduje się przyjąć swój los. Wyrusza na wędrówkę      
i zaprzyjaźnia się z pewnym sympatycznym diabelskim praktykantem, 

Piszczałką. Wraz z nim przeżywa mnóstwo przygód, wspomagając 

ludzi potrzebujących pomocy i starając się nawrócić złych na 
dobrą drogę… 

Czy Janek dotrze do tego miasta? Co się wtedy stanie z Piszczałką? 

Jak długo Janek zdoła znosić zapowiedziane tortury? 



          To bardzo ciepła opowieść o nietypowej przyjaźni, poświęceniu 

i przyjaźni, która pomaga pokonać wszelkie przeciwności losu. 

To książka, która powoduje, że chce się przy niej płakać i śmiać. 

          Mimo że powieść „Przyjaciel wesołego diabła” została wydana 
w 1930 roku  nic nie utraciła ze swojego uroku. Opowieść o 

fantastycznych przygodach Janka i Piszczałki – pełna zarówno 

wesołych, jak i smutnych wątków – nadal uczy, co w życiu liczy się 

najbardziej i jak warto postępować. 

 

Co to jest książka? 

Posłuchajcie, co na ten temat mają do powiedzenia najmłodsi. 

Zastanówcie się, czym dla Was jest książka? Zachęcam do refleksji!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PU2HkdMOBo0 

 

Kilka ciekawostek związanych z książką: 

 

 Największa książka świata – mierzy 2,74 m x 3,07 m, wydana 

została w roku 1976 w Denver (USA), składa się z 300 stron, 

waży 252,6 kg. 
 Najmniejsza książka świata – wydrukowana została w Tokio, 

ma wielkość oczka igły, liczy 22 strony, ma 0,75 mm długości, 

podczas gdy szerokość liter nie przekracza 0,01 mm. Zawiera 
nazwy japońskich kwiatów i ich czarno – białe ilustracje. 

Egzemplarze unikatowego dzieła są sprzedawane w zestawie 

z lupą. 
 Najdłuższy tytuł książki – składa się z 5633 znaków (1086 

słów) i należy do wydanej w Indiach przez Dr. Sreenathachary 

Vangeepurama książki opisującej problemy języka angielskiego.  
 Najdroższa książka na świecie – to czterotomowe dzieło 

napisane przez wybitnego ornitologa Johna Jamesa Audubona.  



 Zawiera 1000 naturalnej wielkości ilustracji blisko 500 różnych 

gatunków ptaków. Zostało wydane w 119 egz., z czego 108 
znajduje się w muzeach i bibliotekach. Cena egzemplarza XIX – 

wiecznego dzieła osiągnęła w grudniu 2010 r. ponad 10 mln 

dolarów. 

 

W tym tygodniu proponuję spotkanie z poezją dla dojrzałego 
czytelnika. Nastrojowy wiersz o miłości w wykonaniu samej jego 

autorki, czyli Wisławy Szymborskiej (polska laureatka Nagrody 

Nobla w dziedzinie literatury z 1996 r.  

Żyła w latach 1923 – 2012) … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSWx0cQgQow 

 

Natomiast młodsi czytelnicy, z pewnością chętnie dowiedzą się jak 

powstaje książka! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

 

/ filmik “Jak powstaje książka” to efekt pracy uczestników warsztatów animacji 

poklatkowej w Księgarni Dwie Siostry – Warszawa. / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Henryk Sienkiewicz – 174. rocznica urodzin 
 

                           

 

 
 

5 maja 1846 r. – 15 listopada 1916 r. 

 
    Powieściopisarz, nowelista, dziennikarz, publicysta. Pierwszy 

polski laureat literackiej Nagrody Nobla, wielbiony przez pokolenia 
rodaków za budzenie poczucia narodowej wspólnoty i patriotycznego 

ducha. Urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, 

zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey w Szwajcarii. 
ł 

oPochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej herbu Oszyk, 

wywodzącej się po mieczu z Tatarów osiadłych na Litwie. Jego 
rodzicami byli Józef Sienkiewicz (1813–1896) i Stefania z domu 

Cieciszowska (1820–1873). Wola Okrzejska w powiecie łukowskim 

należała do babki pisarza, Felicjany Cieciszowskiej. Przyszły pisarz 
został ochrzczony w sąsiedniej miejscowości Okrzeja w kościele 

ufundowanym przez jego prababkę.  

Miał cztery siostry i brata. Rodzina przenosiła się kolejno do Grotek, 

Wygnanowa, Potkanny koło Przytyka, Grabowców i Wężyczyna, aby 

od 1861 roku osiąść na stałe w Warszawie. 



Dziennikarz 

 
Portret Henryka Sienkiewicza według fotografii Jana Mieczkowskiego  

Pod wpływem otoczenia w Szkole Głównej Sienkiewicz zbliżył się    

z początku do ruchu pozytywistycznego. W 1869 roku debiutował 

jako dziennikarz recenzją sztuki teatralnej w "Przeglądzie 
Tygodniowym". Z kolei "Tygodnik Ilustrowany" wydrukował mu 

rozprawkę historyczno-literacką o Mikołaju Sępie-Szarzyńskim. 

W latach 1869–1872 publikował artykuły krytyczne w "Przeglądzie 

Tygodniowym"; w następnych latach ugruntował swą pozycję w 
prasie warszawskiej jako utalentowany reporter i felietonista. W 1873 

roku podjął współpracę z konserwatywną "Gazetą Polską". Jego 

przenikliwe felietony ukazywały się w cyklach: "Bez tytułu" (1873) i 
"Chwila obecna" (1875) pod pseudonimem Litwos. Podobnie 

podpisywał cykl "Sprawy bieżące" (1874–1875) w dwutygodniku 

"Niwa" (1874–1878), gdzie jako współwłaściciel redakcji prowadził 
dział literacki. Do "Gazety Polskiej" wrócił "Wiadomościami 

bieżącymi" (1880–1881). Wiążąc się z zachowawczym pismem 
"Słowo" (1882–1887) – początkowo był nawet jego redaktorem 

naczelnym – stał się jednym z głównych przedstawicieli tzw. obozu 

neokonserwatywnego. 

 

 

http://culture.pl/pl/tworca/mikolaj-sep-szarzynski


Powieściopisarz 

Liryczny styl, umiejętność połączenia żywej i niejednokrotnie 
humorystycznej charakterystyki postaci z powściągliwym patosem 

stanowi jedną ze znamiennych cech dojrzałej prozy Sienkiewicza. 

Największą popularność przyniosła pisarzowi jego twórczość 
powieściowa, zwłaszcza proza historyczna. Pierwszym większym 

utworem Sienkiewicza jest opowieść z życia studenckiego "Na 

marne" (powstała 1869–1871, ogłoszona w 1872 roku w "Wieńcu"), 
opisująca atmosferę rozczarowania i kryzysu ideowego, w jakim 

młodzież polska znalazła się po klęsce powstania. 

 
 

 
 

Proza Sienkiewicza w malarstwie 

Sceny batalistyczne, rodzajowe, pejzażowe i portrety – 

przedstawiające najważniejsze momenty w historii Polski, jej 

bohaterów narodowych, szlachciców i rycerzy. Oto malarze, którzy 
przenieśli wizje literackie Sienkiewicza tworzone "ku pokrzepieniu 

serc" na płótno i papier. 

 

Jako manifest niezłomnego patriotyzmu przyjęli współcześni Trylogię 

(poprzedzoną opowiadaniem historycznym "Niewola tatarska", 
1880). W "Słowie" w latach 1883–1886 pisarz opublikował w 

odcinkach "Ogniem i mieczem", "Potop" i "Pana 

Wołodyjowskiego".  

"Ogniem i mieczem" (1883–1884, osobno 1884) jest powieścią 
historyczną z czasów wojen kozackich w połowie siedemnastego 

wieku. Entuzjastycznie przyjęta przez ogół czytelników, postawiła 
Sienkiewicza w rzędzie czołowych prozaików polskich. Obok rzeszy 

https://culture.pl/pl/artykul/proza-sienkiewicza-w-malarstwie
https://culture.pl/pl/artykul/proza-sienkiewicza-w-malarstwie
http://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-ogniem-i-mieczem


żarliwych entuzjastów i apologetów znaleźli się jednak wpływowi 

przeciwnicy pisarza, którzy zarzucali prozaikowi tradycjonalizm i 
przeinaczenia historyczne, zwłaszcza brak lepiej zarysowanego tła 

społeczno-historycznego zbrojnych konfliktów na 

siedemnastowiecznej Ukrainie.  

Podobnych zarzutów ustrzegł się "Potop" (1884–1886, osobno 
1886), w którym Sienkiewicz ostro potępił samowolę magnaterii oraz 

podkreślał, że walka z najazdem szwedzkim miała charakter 

ogólnonarodowy, wyzwalając patriotyczne odruchy u prostego ludu.  

 
 

 
 

Wszystko, czego nie wiedzieliście o "Potopie" 

Czy możliwy byłby "Potop" bez Daniela Olbrychskiego? Po co 

Kmicicowi piłkarskie korki i jak szwedzkie płaszcze przerobiono na 

szkolne plecaki? Oto "Potop", jakiego nie znacie. 

 
 

 

Nagrody, odznaczenia, tytuły 

 Kawaler Legii Honorowej (Francja) 

 Członek zagraniczny Czeskiej i Serbskiej Akademii Nauk i 

Umiejętności 
 1896 – Członek korespondent Cesarskiej Akademii Nauk w 

Petersburgu –  za osiągnięcia w dziedzinie psychologii i historii 

 1900 – Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

 1902 – Honorowe obywatelstwo miasta Lwowa oraz Medal 

miasta Lwowa 

http://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-potop
https://culture.pl/pl/artykul/wszystko-czego-nie-wiedzieliscie-o-potopie
https://culture.pl/pl/artykul/wszystko-czego-nie-wiedzieliscie-o-potopie


 1916 – Nagroda Fundacji Erazma i Anny Jerzmanowskich 

przyznana przez Polską Akademię Umiejętności 

 

 

 

 

 



 

Henryk Sienkiewicz do dziś uważany jest na świecie za klasyka 
powieści historycznej,  jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii 

literatury polskiej i niezrównanego stylistę. 

 

Dzieła 

 

 
 

Henryk Sienkiewicz, "Potop"  

 

 
 

Henryk Sienkiewicz, "Rodzina Połanieckich"  

 

https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-potop
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-potop
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-rodzina-polanieckich
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-rodzina-polanieckich
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-quo-vadis


 
 

Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis"  

 

 
 

Henryk Sienkiewicz, "Pan Wołodyjowski"  

 

 
 

Henryk Siemiradzki, "Dirce chrześcijańska"  

 

https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-quo-vadis
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-pan-wolodyjowski
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-pan-wolodyjowski
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-siemiradzki-dirce-chrzescijanska
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-siemiradzki-dirce-chrzescijanska
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-ogniem-i-mieczem


 
 

Henryk Sienkiewicz, "Ogniem i mieczem"  

 

 
 

Henryk Sienkiewicz, "Bez dogmatu"  

 

 
 

"Quo vadis"  

 

https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-ogniem-i-mieczem
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-bez-dogmatu
https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-sienkiewicz-bez-dogmatu
https://culture.pl/pl/dzielo/quo-vadis
https://culture.pl/pl/dzielo/quo-vadis


 

 

Źródło: https://zyciorysy.info/henryk-sienkiewicz/ 
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Biblioteka w Mariehamn w Finlandii, fot. Fetmano, CC by-nc-nd 2.0 

Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana. 

Ten cytat można odczytać bardzo dosłownie, mając na myśli 

konkretny egzemplarz kurzący się na półce. Ileż to fantastycznych 

książek mamy w swoich prywatnych biblioteczkach, przeczytanych 
raz lub dwa? Straszliwe marnotrawstwo, nie sądzicie? Wiem, wiem, 

wydawcy narzekają, że Polacy kupują coraz mniej książek i coraz 

mniej czytają (poczytaj o tym więcej w artykule poświęconym 
Światowemu Dniu Książki).  Ale wyobraźcie sobie taki nagłówek      

w gazetach: „Polacy czytają coraz więcej, ale kupują coraz mniej 

książek. W każdej bibliotece osiedlowej kilkadziesiąt nowości 

wydawniczych tygodniowo!”. 

Nie namawiam do tego, żebyście przestali kupować książki, ale 

żebyście się nimi dzielili z przyjaciółmi i znajomymi. I częściej 

korzystali z dobrodziejstwa bibliotek! Jeśli dawno tam nie 
zaglądaliście, może nawet od czasów szkolnych/studenckich, to 8 

maja to jest ten dzień, kiedy warto bibliotekę odwiedzić. W tym dniu 

obchodzimy w Polsce Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy, a przy okazji 
rozpoczynają się obchody Tygodnia Bibliotek i z tej okazji, oprócz 

zwykłego wypożyczania książek, biblioteki zaplanowały mnóstwo 

ciekawych wydarzeń, spotkań z autorami, wystaw, konkursów, 
warsztatów itp. Im więcej osób z biblioteki regularnie korzysta, tym 

większa szansa na zdobycie funduszy na zakup nowości. Uwaga! 
Dzień Bibliotek to zwykle dzień bez kar bibliotecznych! Możesz tego 

dnia bezpiecznie oddać zalegające od dawna książki bez obawy o kary 

finansowe. 

https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/biblioteka2.jpg
https://www.flickr.com/photos/fetmano/5398413245
https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich/


Wyzwanie: 
Zapisz się do biblioteki i z niej korzystaj. Nie tylko oszczędzisz 
drzewa, ale przy okazji możesz poznać kogoś ciekawego                       

i porozmawiać o książkach. 

Zanieś do biblioteki książki, z których nie korzystasz. Może ktoś inny 

je przeczyta. Wspomóż biblioteki w krajach Globalnego Południa. 

Zobacz co jeszcze możesz zrobić Ty dla biblioteki! 

Zobacz, jak pomysłowo do swoich nowości zachęcają bibliotekarki     

z Lublina. 

Obejrzyj najpiękniejsze biblioteki świata i mobilne biblioteki 

dostarczające książki do mniejszych miejscowości na całym świecie. 
Chcesz wiedzieć więcej o bibliobusach – przeczytaj artykuł na stronie 

Programu Rozwoju Bibliotek. 

 

Mobilna biblioteka w Bogocie w Kolumbii, fot. Catalina Mendoza, CC by-nc 

3.0 

Zobacz pokrzepiający film o nauczycielu-bibliotekarzu z małej 

miejscowości w Kolumbii, który od 10 lat prowadzi mobilną 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.474318592670281.1073741846.371175786317896&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.474318592670281.1073741846.371175786317896&type=1
http://booklips.pl/galeria/najpiekniejsze-biblioteki-swiata/
http://booklips.pl/galeria/bibliobusy-mobilne-biblioteki-z-calego-swiata/
http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/776
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/biblioteka1.jpg
https://www.flickr.com/photos/70162137@N06/7947535016/in/set-72157631445818554/


osiołkową bibliotekę Biblioburro dostarczając, za pomocą dwóch 

osłów, książki do dzieci ze środowisk wiejskich.  

 

<iframe width="645" height="363" 
src="https://www.youtube.com/embed/wuTswmx9TQU" 

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; 

gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 

 
 

Aforyzmy o książkach i czytaniu 

 

 

 
 

http://elbiblioburro.blogspot.com/
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                                                                               Nauczyciele - bibliotekarze 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


