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Akcja Narodowego Czytania rozpoczęła się w 2012 roku z ini-

cjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego, któremu przyświeca-

ła myśl, by literatura była obecna nie tylko w szkole, ale weszła na sta-

łe do życia publicznego. Od początku akcja cieszyła się wielką popu-

larnością i odbywała się w dziesiątkach miejscowości z udziałem rzesz 

słuchaczy. Pierwszym czytanym tekstem był Pan Tadeusz. Z biegiem 

lat czytanie odbywało się w tysiącach miejscowości. Od 2015 roku pa-

tronat nad akcją sprawuje prezydent Andrzej Duda wraz z żoną. Czyta-

no dzieła Aleksandra Fredy, Trylogię, Lalkę, Quo 

vadis, Wesele, a w tym roku będzie Przedwiośnie, 

którego fragmenty zostaną odczytane 8 września. 

Czytanie odbywa się na ulicach, w parkach, na 

placach, w szkołach i bibliotekach. Czytają  

politycy, aktorzy i dziennikarze. 

 Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo 

upamiętni 100-lecie odzyskania niepodległości. 

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim  

propagowanie literatury polskiej, popularyzacja czytelnictwa, a także 

zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmocnienie 

poczucia wspólnej tożsamości narodowej.   

 Bartłomiej Kaszowski 

 Spotkanie z autorem  

bajek - str.2 

 Aforyzmy o książkach  

- str.2 

 Moja książka - str.3 

 Historia książki - str.7 

 Książka papierowa  

a elektroniczna - str. 11 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BACHÓRZU 

 

Narodowe czytanie 
 

„Piękny obraz naszej literatury  

i kultury narodowej” 

 
Andrzej Duda 

DNI KULTURY, KSIĄŻKI I PRASY 



Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,  

domownik bez naprzykrzania.  

 I.Krasicki 

Pamiętajcie: książka daje tym  więcej - im więcej od niej wziąć chcemy 

 H.Radlińska 

 Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś. 

 Jarosław Iwaszkiewicz  

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera. 

 Monteskiusz  

 Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania.  

Są książki, które pochłaniają czytającego. 

 M. Pruszkowska  

Kto czyta książki, żyje podwójnie. 

 Umberto Eco  

 

AFORYZMY O KSIĄŻKACH 

 25 września uczniowie oddziału przed-

szkolnego, klas pierwszej i trzeciej wraz ze 

swoimi wychowawczyniami Paniami Ma-

rzeną Szmul, Małgorzatą Sierant i Anną 

Kucz-Koszelnik wzięli udział w spotkaniu z 

autorem bajek dla dzieci Panem Grzego-

rzem Kasdepke. Autor bardzo poczytnych 

bajek przywitał dzieci w bardzo miły sposób 

i opowiadając o sobie i swoim życiu prezen-

tował książki, które napisał, zdradzał tajem-

nice na temat tego w jakich okolicznościach powstawały. Fragmenty jego za-

bawnych bajek odczytane przez samego twórcę zachęcały naszych uczniów do 

czytania, dzięki któremu człowiek wie więcej, szybciej się uczy i rozwija. 

 W książkach Pana Grzegorza jest miejsce na morał, pouczenie i dobry hu-

mor. Po spotkaniu każdy uczeń i przedszkolak otrzymał imienny autograf i miał 

okazję porozmawiać z Panem Grzegorzem. Bardzo dziękujemy Paniom Marioli 

Kaczor oraz Marii Pałac z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z/s w Ba-

chórzu za zaproszenie na to spotkanie i miłe przyjęcie. 

Anna Kucz - Koszelnik 
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Spotkanie z autorem bajek – Grzegorzem Kasdepke 
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MOJA KSIĄŻKA... 

Peter V. Brett - „Wojna w blasku dnia” 

 Po wielkim rozczarowaniu, jakie mnie spotkało pod-

czas czytania pierwszej księgi ,,Wojny w blasku dnia” bar-

dzo niechętnie sięgnęłam po księgę drugą. Moje obawy jed-

nak rozwiały się nie od razu, bo początek smęcił, ale w dru-

giej połowie zaczęło się to, na co czekałam. Jest to bestseller 

Petera V. Bretta, który wciąga czytelnika w świat, w którym 

nocą ludzkość musi chronić się przed atakiem przerażają-

cych kreatur, a dzień przynosi tylko rozgrywki polityczne 

i walkę o władzę. Najnowsza książka Bretta to opowieść o strachu i walce 

z własnymi słabościami, o odwadze i tchórzostwie, o ludziach potrafiących coś 

zmienić i ciemności, która jest w każdym z nas. To utwór, w którym znajdzie-

my mnóstwo akcji, intrygi oraz znanych i lubianych bohaterów, a wszystko 

w złożonym świecie opanowanym przez demony.  

 Akcja w książce jest stonowana, wydarzenia przybliżające nas do zakoń-

czenia poznajemy śledząc naprzemiennie poczynania kolejnych bohaterów. 

Style, w jakich są napisane, różnią się w zależności od tego, kogo dotyczy roz-

dział. Bohaterowie to mocna strona powieści - są wyraziści i barwni. Tym  

razem na pierwszy plan wysuwa się Arlen, który dzięki nowym zdolno-

ściom  stał się osobą, z którą trzeba się liczyć - dla jednych jest wybawicielem, 

dla innych zagrożeniem. Pod pozorną fabułą kryje się ukryte przesłanie. Inne 

dla każdego czytelnika.  

  Moim zdaniem warto przeczytać tę książkę, gdyż historia, którą wymy-

ślił autor, jest bardzo wciągająca, niczym rwący strumień i zabiera czytelnika 

w niezwykłą, fascynującą podróż. Druga księga bardziej mi się spodobała, 

gdyż odsłoniła wiele tajemnic, które chciałam poznać, ale postawiła kolej-

ne…              

 Agnieszka Pończocha 

N. Vanier - „Bella i Sebastian” 

 Książką, którą ostatnio miałam okazję przeczytać, jest 

„Bella i Sebastian” Nicolasa Vaniera.  Opowiada historię 

chłopca, który nie ma rodziców i wychowuje go dziadek. 

Przeżywa wiele ciekawych przygód. Tekst jest  

bardzo „wciągający”, ale najlepiej przeczytać go samemu. 

Zapewniam, że nie będziecie się nudzić. 

 Julia Paściak 
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M.Różczka - „Gabi” 

 Książka pt. „Gabi” jest bardzo ciekawa, ponieważ ma 

żywą akcję. Autorem jej jest Magdalena Różczka,  

aktorka filmowa i teatralna. Występują w niej interesujący 

bohaterowie – Gabrysia i Bartek. Gabrysia ma sześcioro  

rodzeństwa i wychowuje się w rodzinie zastępczej. Bartek 

zaś jest jedynakiem, który przeprowadził się do jej miejsco-

wości na wakacjach. W nowym roku szkolnym razem pójdą do pierwszej kla-

sy.  

 Polecam tę książkę, ponieważ można się z niej wiele nauczyć na temat 

sposobu zachowania wobec innych osób, rozumienia ich problemów i reago-

wania na nie. 

 Wiktoria  Żak 

L. Duncan - „Korytarzem w mrok"  

 Jako nastolatka jestem pod ogromnym wrażeniem tej 

książki. Poleciła mi ją koleżanka, która uwielbia czytać 

książki tajemnicze i pełne magii. Kiedy zaczynałam ją czy-

tać nie wiedziałam, czego się spodziewać. Sądziłam, że bę-

dzie to znów zwyczajna książka o magii, ale już po kilku 

stronach przekonałam się, że nie odłożę jej, dopóki nie 

skończę. Jest to książka na jeden wieczór, a jej przeczyta-

nie zajęło mi cztery godziny. Nie jest ona zbyt obszerna, to 

zaledwie dwieście stron, lecz trzyma czytelnika w ciągłym 

napięciu. 

 Akcja rozgrywa się w Blackwood, w starej szkole. Jej główną bohaterką 

jest Kit. Towarzyszą jej trzy dziewczyny. Od samego początku panuje tu dziw-

ny, mroczny klimat, który Kit i jej przyjaciółka odczuwają. Pomimo tego, iż 

wszystkie cztery dziewczyny rozwijają swoje talenty, dzieją się tam coraz 

dziwniejsze rzeczy. 

 „Korytarzem w mrok” to książka, która już od samego początku jest 

mroczna oraz bardzo tajemnicza. Autorka świetnie manewruje wątkami i zbija 

nas co jakiś czas z tropu, byśmy zbyt szybko nie odkryli, jakie tajemnice skry-

wa ta złowieszcza szkoła. Pojawia się tam również krótki wątek miłosny. 

 Jest to krótka, lecz świetna książka, która na pewno spodoba się czytelni-

kom wolącym świat tajemniczości i grozy. Powieść ta skierowana jest głównie 

do czytelników w wieku szkolnym, nastolatków, więc to im polecam tę książ-

kę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby i dorośli wzięli ją do ręki. 
 

 Marlena Stokłosa 
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   K.Siesicka - „Zapałka na zakręcie” 

 Akcja książki, o której będę pisać, rozgrywa się 

w letniskowej miejscowości,  w której co roku spotykają 

się nastolatkowie. Przyjeżdżają tu od wielu lat. Jest tu też 

przystojny i tajemniczy Marcin. Jedna z bohaterek, Mada, 

zaczyna się nim interesować, podobnie jak inne dziewczę-

ta. Mada zakłada się z przyjaciółkami, że umówi się z 

nim. Tak się też staje. Akcja nie przebiega po jej myśli, bo 

zakochuje się w chłopaku bez wzajemności. Marcin coś 

ukrywa. Tajemnica narasta… 

 Książka uczy tego, że człowiek zawsze może naprawić swoje błędy, że 

trzeba walczyć ze swoimi wadami. Bohaterowie godni są naśladowania, są po-

zytywnymi wzorami. 

 Czytała kiedyś, jako nastolatka, tę książkę moja mama, przeczytałam i ja. 

Gorąco polecam, bo to tekst o nas, nastolatkach, zwyczajnych dziewczynach 

z problemami… 

 Czwartoklasistka 

R.Gościnny - Mikołajek 

 Kiedy zaczynałam czytać tę książkę, myślałam, ale nudy. Ale potem 

okazało się, że zostałam przez nią „wciągnięta” i już nie mogłam się oderwać.  

 Bohater to chłopiec mieszkający we Francji i przeżywający różne 

„zwariowane” przygody. Opisuje je z własnego do-

świadczenia, jako dziecko. Można się świetnie bawić, 

choć akcja rozgrywa się ponad pół wieku temu. Miko-

łajek obserwuje świat dorosłych i krytykuje jego wady. 

Świat tego chłopca jest śmieszny, zabawny, ale taki, 

z jakim my też się stykamy.  

 Polecam tę książkę na dobry, ale i na zły dzień. 

Z pewnością poprawi Wam humor. 

Anna Kryczyk 
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Uczniowie naszej szkoły pytani o to, czym dla nich 

jest czytanie książek, stwierdzili, że to …. 

Super zabawa 

Szkolny przymus 

przeniesienie w inny świat 

”kosmos” 

przyw
ilej

 dla in
tel

ige
ntnych

 

massakra 

strraszna  nuda 

praca dla nudziarzy i frajerów 

strata czasu 

obowiązek 

podróż do lepszego świata 

odskocznia od codzienności 
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 Historia książki interesowała mnie od wielu lat i za wszelką cenę chcia-

łam się dowiedzieć, jak wyglądały jej początki… Teraz już wiem i chcę się  

podzielić swoją wiedzą na ten temat.  

Pierwszą epoką ewolucji książki była starożytność. Wtedy książka przybierała 

trzy formy: 

Tabliczek glinianych - znaki w postaci klinów sta-

wiano za pomocą trójkątnych patyczków – rylców, 

tabliczki suszono na słońcu lub wypalano; 

Zwojów papirusowych (Egipt, Grecja, Rzym)-  

papirus jako materiał pisarski wykorzystywany 

był w Egipcie już od III tysiąclecia p.n.e. Rósł 

w rejonach Górnego Nilu. Łodygi papirusu są wypełnione kleistym sokiem. Cię-

to je na wąskie pasy, układano ściśle koło siebie, drugą warstwę układano na 

wierzchu „na krzyż” i prasowano. Powstawał jednolity arkusz, który suszono 

i gładzono np. kamieniem. Pisano na nich trzciną maczaną w atramencie wyra-

bianym z sadzy mieszanej z żywicą i wodą lub w farbie z czerwonej glinki; 

Pergaminów – wynaleziono go w III/II wieku p.n.e. Wytwarzany był przez spe-

cjalne garbowanie skóry koźlej, owczej lub cielęcej. 

Następną epoką w ewolucji książki było średniowiecze. Formy książki średnio-

wiecznej to: 

Zwój papirusowy – aż do XI w. używany w kancelariach papieskich. 

Kodeks rękopiśmienny pergaminowy – produkowany sposobem pecji (każdy 

skryba dostawał jedną składkę, którą wielokrotnie przepisywał) lub lectio 

(lektor dyktował, kilku skrybów spisywało tekst ze słuchu).  

Kodeks rękopiśmienny papierowy – wyparł kodeks pergaminowy na przełomie 

XV-XVI w. Papier czerpany to wynalazek Chińczyka Cai Luna (ok. 105 r.). Wy-

rabiał go z materiałów roślinnych. 

 Zdobnictwo kodeksów rękopiśmiennych – tekst pi-

sano czarnym atramentem. Litery lub wyrazy, które 

chciano wyróżnić, pisano czerwoną glinką. Zajmował 

się tym pisarz lub kopista. Stosowano też ozdobnie 

malowane inicjały. Zajmowali się tym iluminatorzy. 

Historia książki 
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Oprawy średniowiecznych kodeksów – zszywaniem składek i umieszcza-

niem ich w oprawie zajmowali się introligatorzy. Dominowały oprawy 

drewniane lub z desek pociągniętych skórą , grzbiet usztywniano papierem, 

na rogach znajdowały się metalowe narożniki. Dla ludzi mniej zamożnych 

funkcjonowały książki nieoprawne. Większość opraw XV-wiecznych to dzie-

ła anonimowe. Do zdobnictwa używano: strychulca (tępo zakończonego 

druta do wyciskania ślepych linii), tłoków z wyżłobionymi ornamentami. 

Kodeks drzeworytniczy (ksylograficzny) papierowy –jest elementem pośred-

nim pomiędzy iluminowanym kodeksem rękopiśmiennym a ilustrowaną 

książką drukowaną.  

Kolejną epoką jest renesans,  w którym książka przybierała postać: 

Inkunabułów– to wszystkie druki wydane do 1500 roku włącznie. Technikę 

druku za pomocą ruchomych czcionek wynalazł około 1450 Johannes Gu-

tenberg w Moguncji. Wzorcem dla inkunabułów była książka rękopiśmien-

na.  

 Szczególnie interesują mnie teksty renesansowe, ponieważ wiele  

lekcji historii i języka polskiego było poświęconych tej tematyce. To wiek 

odkryć geograficznych; czas, kiedy żyje i tworzy Jan Kochanowski, kiedy 

rozwija się humanizm i człowiek jest wartością nadrzędną. Wtedy rozwija 

się piśmiennictwo, a zatem i książka. 

Książka XVI-wieczna – stosowano tylko metodę typograficzną z czcionką 

antykwą. Łacińskie teksty liturgiczne i teksty w językach narodowych druko-

wano czcionką gotycką. Pozostałe teksty łacińskie drukowano antykwą. Sto-

sowano drzeworytową ramkę tytułową. Od lat 20. książka była skromniej-

sza, straciła na staranności.  

Oprawy – w zachodniej Europie podstawowym materiałem była deska ob-

ciągnięta skórą (wołową, cielęcą, świńską, sporadycznie z dzikich zwierząt, 

pergaminem); w bogatych oprawach chętnie stosowano zdobienie złotem; 

elementy zdobnictwa: palmetki (głowy ludzkie, popiersia), motywy wschod-

nie.  

Tematyka/funkcja – humanizm; rozwój języka narodowego – m.in. powieści 

w językach narodowych, poezja; odtworzenie spuścizny świata starożytnego 

– wydania dzieł literackich, przyrodniczych, filozoficznych; literatura niere-

ligijna na potrzeby uniwersytetów – np. książki z zakresu anatomii, zielniki 

obficie ilustrowane drzeworytami. 
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W epoce baroku formą książki była: 

Książka barokowa – umiar i harmonia książki renesansowej ustąpiły miej-

sca formie bardziej urozmaiconej. Charakterystyczne dla nowej epoki były: 

duży format książek, przeładowanie zdobnictwem, okazałe oprawy,  motyw 

wachlarza – bardzo charakterystyczny dla baroku. Główną techniką zdob-

niczą wykorzystywaną w książkach był miedzioryt. 

Tematyka/funkcje, to czasy kontrreformacji, kiedy  produkcja książek była 

różnorodna. Nastąpiła intensyfikacja produkcji książek naukowych; książka 

miała pełnić funkcję edukacyjną i wychowawczą. 

Wiek XVIII- epoka oświecenia, tutaj książka miała formę: 

Książka w stylu rococco – zmniejsza się format książki, zdobienie jest 

mniejsze, lecz bardziej finezyjne, oprawy harmonijnie łączące motywy geo-

metryczne i roślinne plus ekslibrisy. 

Książka oświeceniowa – książka naukowa (niewielki format, czytelna 

czcionka). Klasycyzm (koniec XVIII w.) – elementy starożytnego Rzymu, or-

namentyka na grzbietach książek. 

Tematyka/funkcje – nastawiona na świeckość literatury, powstają encyklo-

pedie, książka naukowa  i literatura dziecięca. 

Materiały opraw (od XV do XVIII w.)- skóra owcza, skóra cielęca, skóra 

wołowa, skóra świńska, skóra kozia. 

Na koniec wiek XIX i XX; formy książki były następujące: 

Kapitalizm – książka jako towar, wydawcy często przestawali dbać o po-

ziom publikacji, wydawali takie książki, które od-

powiadały gustowi potencjalnych klientów; zwięk-

szenie popytu na książki; duże nakłady. 

Książka masowa – serie wydawnicze, cykle wy-

dawnicze, powieść zeszytowa, książki dla dzieci 

i młodzieży, literatura dla ludu. Literatura popu-

larna, której czytelnik mógł pochodzić  z każdej 

klasy społeczeństwa, chociaż literatura popularna 

zwraca się głównie do ubogich, a od końca XVIII 

w. również do dzieci. 
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Książka kieszonkowa (1935, Anglia, wy-

dawnictwo PenguinBooks) – mała, maso-

wa, wielkie nakłady, tania, ukazująca się 

w  seriach. 

Ilustracje książkowe – czasem wykonywa-

ne techniką litografii.  

Ruch na rzecz książki pięknej i artystycznej – zmierzający do wznowie-

nia książki wzorowanej na dawnych stuleciach. Przewrót ten nie wyszedł 

od drukarzy, lecz od estetyków pod przewodnictwem Williama Morrisa 

w Anglii. On i jego zwolennicy głoszą powrót do wytwarzania ręcznego, 

w przekonaniu, że maszyna jest wrogiem piękna. W 1891 r. założyli na 

przedmieściu Londynu Hammersmith sławną drukarnię Kelmscott Press, 

nastawioną wyłącznie na pracę ręczną, a ich ideałem i wzorem stała się 

książka średniowieczna i mistrzowskie dzieła pierwszych drukarzy. Styl 

Morrisa znajduje naśladowców w całej Europie, lecz jego przesada 

w formie typograficznej i niesłuszne eliminowanie z wytwórczości ma-

szyn powodują szybkie zanikanie tych wpływów. W Polsce – Stanisław  

Wyspiański. 

Oprawy – od połowy XIX wieku zaczęto stosować maszyny. 

Oprawy współczesne – proces nadawania arkuszom papieru, zwanym 

składkami; okładka zapewnia funkcjonalne połączenie kartek tak. by się 

sama nie zamykała, ochronę kartek przed uszkodzeniem; nie powinna ob-

niżać funkcjonalności książki. Typy opraw: oprawa miękka (broszurowa), 

półtwarda, twarda, specjalna (np. spirala). Jeżeli grzbiet książki jest 

szerszy niż 5 mm to powinien być na nim wydrukowany tytuł, numer to-

mu, a, jeśli się zmieści, to także nazwisko autora i znak przedsiębiorstwa; 

napisy na grzbiecie powinny biec wzdłuż od góry ku dołowi, a jeżeli 

grzbiet jest szeroki to w poprzek (tzw. szyldzik). 

Mam nadzieję, że, dzięki moim informacjom przybliżyłam, choć 

trochę, historię książki i dzięki temu zachęcę do lektury książek, które 

będziemy czytać dla przyjemności, a nie tylko z obowiązku szkolnego. 

           

         Klaudia Konopka 



KSIĄŻKA... 

S T R .  1 1  D N I  K U L T U R Y ,  K S I Ą Ż K I  I  P R A S Y  

Tradycyjną  można  czytać, sie-

dząc wygodnie w fotelu, leżąc; 

Przyjemności czytania tradycyjnej 

książki, obcowania z kartkami, 

nie zastąpi wpatrywanie się 

w ekran; 

Książka nie  zużywa  prądu, łatwo 

ją przenosić, przyjazna jest dla 

oczu, a długie patrzenie  

w ekran męczy wzrok; 

W Internecie będą raczej informa-

cje o  książkach, fragmenty ksią-

żek, a nie książki w całości; 

Czytając książki, zyskujemy  

możliwość dłuższego koncentro-

wania się na lekturze, śledzenia, 

„przeniesienia się” w inny świat; 

Nie da się zatrzymać postępu  

technologicznego, w Internecie będzie 

znajdował się cały dorobek kulturalny 

ludzkości - książki również,  

dlatego  nie warto kupować jej  

w wersji papierowej; 

Świat przyspiesza, wkrótce ludzie nie 

będą mieć czasu na wielogodzinne 

czytanie, będą czytać tylko krótkie  

informacje, fragmenty; 

Książki zajmują dużo miejsca,  

są niepraktyczne, nieporęczne,  

niewygodne w czytaniu; 

Dzięki wyszukiwarkom łatwiej jest  

dotrzeć do potrzebnych informacji 

(w tym także do książek) w Internecie;  

Ekologia wymusi odejście od książki 

papierowej (coraz mniej drzew); 

Czytanie książek w wersji papierowej to inny rodzaj aktywności, 

niż czytanie z ekranu komputera, ale mogą się uzupełniać;  

Obecność w Internecie to raczej szansa niż zagrożenie dla książki 

(możliwość dostępu do szerszego grona odbiorców). 

wiecznie żywa 

skazana na  wymarcie,  

wyparta przez Internet 
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