LEKTURA NA JESIENNE WIECZORY
Czy są powieści historyczne, które wciągają czytelników
wartką akcją i humorem? Czy są książki opisujące
niebezpieczne podróże i ciekawe miejsca, jednocześnie
zmuszające do patriotycznej zadumy? Czy książka może być
ciekawą propozycją na jesienny wieczór dla młodego
człowieka? Jeśli nie sprawdzisz to się nie dowiesz!
Biblioteka szkolna zaprasza i proponuje:
Książki Łukasza Wierzbickiego
„To opowieść o Aleksandrze
Dobie, pełnym optymizmu i
pogody ducha marzycielu, który
w 2010 roku jako pierwszy
człowiek na świecie przepłynął
kajakiem ocean Atlantycki z
kontynentu na kontynent.”
Nota z okładki książki

To niezwykła opowieść o wyprawie Polaka
- Kazimierza Nowaka, który w latach
30 -tych XX wieku, w czasach gdy nie było
GPS –ów, przemierzył Afrykę na rowerze.
Barwne spotkania z mieszkańcami czarnego
lądu, mrożące krew w żyłach, a niekiedy
zabawne przygody, które zdarzyły się
naprawdę! A cała akcja zaczyna się w
Poznaniu, do którego przyjeżdża Ryszard
Kapuściński, żeby odsłonić tablicę
poświęconą Kazimierzowi Nowakowi.

„To kolejna powieść przygodowa
Łukasza Wierzbickiego oparta na
prawdziwej historii.
Halina i Stach to para nieco
szalonych podróżników. Są lata 30te, a oni właśnie się pobrali.
Postanawiają wyruszyć w podróż
poślubną... motocyklem do Chin.
Na szlaku, pośród azjatyckich
pustyń i dżungli, czeka na nich cała
masa zdumiewających przygód.”
Lubimyczytac.pl

„Drzewo to barwna podróż przez świat
słowiańskich mitów - zapomniany, tajemniczy,
ale jakże intrygujący.
Nasi przodkowie, jak wszystkie narody,
posiadali własną mitologię. Przez stulecia snuli
fascynujące opowieści o powstaniu świata,
narodzinach człowieka. O postępkach i sporach
słowiańskich bogów. Przekazywane z pokolenia
na pokolenie mity pomagały zrozumieć
zjawiska zachodzące w przyrodzie i miejsce
człowieka w otaczającym go świecie.”
"A czy stare jak świat słowiańskie mity mają coś
do zaoferowania dzieciom XXI wieku?" zastanawia się Łukasz Wierzbicki. - "To już
zależy od nas samych. Bo mit to opowieść, w
której każdy odnajduje swą własną mądrość, z
której czerpie inspirację."
Lubimyczytac.pl

KSIĄŻKI Z SERII „Ale historia…”

W czasie, w którym w szkole i w mediach przewija się stale 100 rocznica
odzyskania niepodległości proponowałybyśmy trochę pochylić się na historią
Polski, sięgając po tytuły z serii „Ale historia…” , które z humorem pokazują
fakty historyczne i zmuszają do logicznego kojarzenia faktów. Bohaterem
łączącym wszystkie tomy jest … Cebula – nauczyciel historii, twierdzący. „że
aby zrozumieć przeszłość trzeba się w niej rozsmakować i na własnej skórze
poczuć wiatr dziejów”… jak to robi i co na to uczniowie …..to już trzeba samemu
doczytać.

To najnowsza pozycja z cyklu
jest w tej chwili zamówiona i
mamy nadzieję, że do końca
października dotrze do
biblioteki.

