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Fantaści wyolbrzymiają zjawiska przyrody do rozmiarów 
cudu, stwarzają niesamowity, tajemniczy świat dobrych i 
złych demonów w postaci roślin, spróchniałych wierzb, 
dziur w ścianie, cieni przedmiotów itp. Do Wojtusia 
Porazińskiej przemawia kałuża wody na podłodze, 
rozsypane klepki cebrzyka, kiecki w skrzyni, iskierka w 
popielniku, nić pajęcza na stosie poduszek – słowem z 
każdego kąta wyziera doń jakaś tajemnicza złowroga 
twarz, jakieś straszydło. Jaki żołnierz będzie kiedyś z 
chłopca, który się boi własnego cienia, boi się nocy i 
samotności?

Kazimierz Króliński



Literatura awanturnicza wykoleja zbyt często
młodych chłopaków, pobudzając ich przede
wszystkim do porzucenia szkoły i wędrówki w dalekie
światy, oczywiście na początek za pieniądze
skradzione rodzicom. Bohaterowie tych utworów to
przeważnie istoty sprytne, łobuzy, wydrwigrosze,
nierzadko oszuści. Odbywają oni podróże zazwyczaj
bez pieniędzy, a więc zdobywają środki metodą
nielegalną.

Kazimierz Króliński



Nie same tylko przygody i podróże należy dawać młodzieży
w rękę; nie same tylko książki odnoszące się do zjawisk
przyrodniczych kształcą i rozwijają człowieka. Poza tym
wszystkim istnieje jeszcze świat ludzki, do którego
wprowadza nas historia. Ale historia jest nauką trudną,
wymagającą przygotowania. Otóż przygotowania tego
rodzaju zasiewają w duszy młodzieńca książki, opracowane
dla dzieci w sposób biograficzny, […] spiżowym rylcem
niejako zapisują się w duszy młodzieńca i zmuszają go do
wytwarzania sobie wcześnie gruntu dla przyjęcia
dobroczynnych ideałów, które ludzkość w pochodzie swym
wypielęgnowała.

Adolf Dygasiński



Kopciuszek […] dobry jest jako temat do

baletu, opery i komedii; ale nie kwalifikuje

się jako powieść dla wieku dziecięcego.

Tego rodzaju opowieści są resztkami

zamierzchłej przeszłości, grubszych

obyczajów i mniej delikatnego poczucia

moralnego. Zemsta, chytrość i kłamstwo są

tu jeszcze bardzo popłatne i cenione.



Cel każdej z powiastek jest
wprawdzie moralny, występek,
zbrodnia ukarane, każda cnota
otrzymuje nieraz hojną do zbytku
zapłatę. Tylko środki, które do
osiągnięcia tego celu wiodą, niekiedy
rozmijają się z moralnością, dają
wyobrażenie o występkach, o których
dzieci wcale wiedzieć nie powinny.



Czy godzi się poddawać dziecko tym
torturom lęku i grozy? Czy godzi się dla
pewnych walorów artystycznych
otaczać dziecko rojem tajemniczych
istot, targać jego nerwy, torować drogę
bojaźliwości, tchórzostwu, neurastenii –
a może nawet samobójstwu? Wszak
dziecku niewiele trzeba dodawać, abyu
wprawić je w stan nienormalny, aby je
porwać w stan cierpienia i tragedii.



Harry i jego przyjaciele przeciwstawiają
się autorytetom, kłamią, kradną,
stosują zasadę odwetu i żywią
nienawiść do innych. Występki te,
zamiast negatywnych konsekwencji
często przynoszą stosującym je
bohaterom korzyści.



***„Harry Potter to podobno jest zła
książka. Czy zatem jej czytanie to
grzech?”

*** „Za gorączką potteromanii kryje się
podpis króla ciemności, czyli diabła.”

*** „W książce Harry nigdy nie modli
się.”



Co pisarze czytali w dzieciństwie?

Stanisław Przybyszewski - Nędznicy
Jerzy Zawieyski – Dziady
Julian Tuwim – Panna Mądralińska
Jadwiga Żylińska – dramaty Szekspira
Ludmiła Marjańska – Głód
ks. Jan Sochoń – Boska komedia
Kazimiera Iłłakowiczówna – powieści Zoli,
Dostojewskiego, Tołstoja, Flauberta,
D’Annuzia



„Dobra książka” - czyli jaka książka?

 jest ciekawa, czyli …?
 jest ważna, czyli …?
 jest inspirująca, czyli …?

gdy się kończy ją czytać, to …?
gdy się o niej myśli, to ...?
gdy się o niej rozmawia, to …?



















Niełatwo być kotem Karima. Trzeba 
przepłynąć morze, wspiąć się na 
najwyższą górę i przewędrować pół 
świata. Trzeba być mądrym i 
odważnym. Taki jest właśnie Biss, 
kot Karima. A kim jest Karim? 
Syryjskim chłopcem, który ucieka 
przed wojną z małym kociakiem w 
kieszeni.
Kiedy dotrą do Polski, Biss przeżyje 
wiele zabawnych przygód. Tutaj 
pozna też nowych przyjaciół –
mysza Akysza, muchę Kluchę i 
chomika Migmiga, którym opowie o 
swojej niezwykłej wędrówce. A 
Karim ją namaluje na siedmiu 
obrazkach.



Czy ich łódź dopłynie do 
bezpiecznej przystani? Czy 
hebanowy Orion, którego 
Omenka ściska w swojej 
małej rączce, ochroni rodzinę 
chłopczyka?

Przejmująca opowieść o 
podróży małego 
afrykańskiego uchodźcy –
Omenki.



Jesteśmy z Jasminą w Aleppo, gdzie 
bezpiecznie bywa tylko… w bajce. I 
jak Jasmina poznajemy sytuacje i 
słowa, których żadne dziecko nigdy 
nie powinno poznać. Dzięki tej 
książce i my je poznamy, i staniemy 
się silniejsi. Bo jak mówi pan Safik, 
uczący potajemnie Jasminę 
matematyki, dopóki górujemy nad 
wrogami naszą wiedzą, nigdy nas nie 
pokonają. Dlatego trzeba jak 
najwięcej wiedzieć – i pamiętać o 
zwyczajnych ludziach, o Jasminie, 
Nabilu i Tariku, o ich rodzicach i 
przyjaciołach z Syrii.







Ta opowieść jest wymyślona. Ale chłopiec podobny 
do jej bohatera istnieje naprawdę. W lutym 2015 
roku – razem z innymi uciekinierami z Erytrei –
Tandżin dotarł na włoską wyspę Lampedusę. Miał 
wtedy jedenaście lat.

Gdy dziennikarze zapytali Tandżina o rodzinę, 
chłopiec odparł: „No mama. No papa. All alone”.

Te słowa sprawiły, że nie mogłem przestać o 
Tandżinie myśleć. I stworzyłem tę historię. Trochę 
dla niego, a trochę dla wszystkich dzieci w 
podobnej sytuacji – zmuszonych do opuszczenia 
swoich krajów, narażonych na trudy tułaczki, 
samotnie przemierzających świat w poszukiwaniu 
bezpiecznego domu. 























Max był naprawdę niegrzeczny....



Do łóżka bez kolacji ... „Dzikus!”



Coś dzikiego  rzeczywiście narasta....



Narasta....



Dzikusy! Król dzikusów!



Dzikusy! Król dzikusów!



Dzika awantura na całego!



Dzika awantura na całego!



Ale jednak....coś mu tęsknie pachnie



W domu... Kolacja! -



„i była jeszcze ciągle gorąca.”























Problem terminalnej choroby matki (bo 
właśnie ta tragedia spada na bohatera) 
jest ukrywany przed dzieckiem, a 
rodzice udają, że wszystko jest w 
porządku. Tymczasem to nie chłopak 
jest za młody, by zrozumieć – to dorośli 
nie są przygotowani, by wytłumaczyć 
sprawy najtrudniejsze. Na szczęście 
starzec, którego na swojej drodze 
spotyka bohater, potrafi do niego trafić. 
Jego ustami Boyne w sposób subtelny, 
jasny i wyważony opowiada o 
przemijaniu, umieraniu i godzeniu się z 
nim. 







Osobliwy dom pani Peregrine to 
wywołująca dreszcz emocji i grozy 
opowieść o domu sierot na 
tajemniczej wyspie, zamieszkiwanym 
niegdyś przez równie tajemnicze 
dzieci.

Szesnastoletni Jakub, którego 
dziadek był jednym z nich przyjeżdża 
na wyspę, żeby za wszelką cenę 
odkryć przeszłość dziwnego, 
zniszczonego domu. Czy Jakub 
zmierzy się z potworami ze swoich 
snów? Czy osobliwe dzieci ze 
starych fotografii pokazywanych 
przez dziadka naprawdę istniały? Co 
jest bajką, a co prawdą? Co jest 
faktem, a co urojeniem?









































John Green „Gwiazd naszych wina”

 „Czasami trafiasz na książkę, która przepełnia cię 
dziwną ewangeliczną gorliwością oraz niezachwianą 
pewnością, że roztrzaskany na kawałki świat nigdy 
już nie będzie stanowił całości, dopóki wszyscy żyjący 
ludzie jej nie przeczytają. Ale są też dzieła, o których 
nie możesz opowiadać innym, książki rzadkie i 
wyjątkowe, i  t w o j e , że dzielenie się nimi wydaja 
się niemalże zdradą”.




