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TOP LISTA powstała w ramach realizacji 

projektu  

„Ogólnopolski  

Dzień Głośnego Czytania”. 

Kolejność czytanych pozycji jest 

przypadkowa. 



Grupa z pracowni ceramicznej przygotowana 

do czytania 



„Pies w czasach 

zarazy”  

Doroty 

Combrzyńskiej-

Nogali 

„Spójrzcie na to biedne 
zwierzę – wskazał psa 
teatralnym gestem, który 
przybiegł z zgłębi 
ciemnego korytarza. – 
Zaspacerowany.  

Na amen zaspacerowany.” 

Karolinka  

rozpoczyna czytanie 



„Cień smoka” 
Andrzeja Maleszki 

Wojtek zaprasza 

do czytania 

„W głębinie 

morza śpi 

smok. Lecz 

zbudzi go 

czar. Jego 

moc jest 

olbrzymia           

i służą mu…” 



„Rewizja” 
Remigiusza Mroza 

Szary człowiek kontra 

wielka korporacja. 

 

Dyskryminacja kontra 

tolerancja. 

 

Chyłka kontra… 

Emilka – miłośniczka 

kryminałów 



„Poznańskie   

 koziołki” 

Maja, Klara i Jan 

czytają legendę 

Dwa bardzo psotne 

koziołki rozrabiają      

w całym mieście. 

Zjadają kapcie, taczki  

i zapasy ze spiżarni. 

Niech je ktoś wreszcie 

zatrzyma! 



„Chmurdalia”  

 
Joanny Bator 

„Pod mym oknem 

Cyganka stojała cała 

zbroczona w krwi, śpiewa 

córce Jadzia Chmura.  

 

Matka wydobywa z siebie 

głos, kusi śpiewem syrenim  

i krąży jak nakręcona.” 

Licealistka Zuzanna 



„Chciałbym mieć psa, czyli 

jak wychować człowieka”  

Elfa i Marcina 

 Pałasza 

Razem z nami 

pani Beata 

„Moimi psimi 

łapami 

trochę 

trudno się 

pisze,  

         więc 

wpadłem na 

wspaniały 

pomysł…” 



„Księgi 
Jakubowe”      

Olgi Tokarczuk 

Ksiądz i poetka - osoby 

rozmiłowane w księgach, 

szybko znajdują wspólny 

język. Rozpoczynają 

rozmowę, którą później 

kontynuować będą         

w listach. 

Nieco później, także na 

Podolu, pojawia się 

młody, przystojny                  

i charyzmatyczny Żyd... 

Szymon zainteresował 

się twórczością noblistki 



„W pogoni za życiem” 
Przemysława Wechterowicza 

Pani Grażyna  

wśród pierwszaków 

„To co ja 

mam teraz 

robić, 

Mucho?  

 

Jak ja 

mam teraz 

żyć?!” 



„Miasto kości” 
Cassandy Clare 

Clary Fray wiedzie życie 

normalnej, nieco 

zbuntowanej nastolatki.  

 

Gdy jednak pewnego razu 

w klubie staje się świadkiem 

bezwzględnego 

morderstwa na rówieśniku, 

jej dotychczasowa 

rzeczywistość kompletnie 

się rozpada. 

Karolina wybiera 

fantastykę 



„Smokologia”  

Ernesta Drake’a 

Pana Pawła  

interesują ilustracje 

„Spośród 

licznych 

bestii 

plemienia 

wężowego 

żadna nie 

może się 

równać ze 

smokiem.” 



„Tajemniczy 

ogród”  
Frances Hodgson 

Burnett 

„W tejże chwili stało się 

coś zadziwiającego. 

Usłyszała cichy lot           

w powietrzu.  

Był to…” 

Zuzia czyta z nami 



Koło Rysunku po lekturze książki 



Wybierz 

sam! 



Wszyscy 

razem! 



Koordynator projektu  
Grażyna Hrebeniuk – nauczyciel-bibliotekarz 

Biblioteka  Pedagogiczna przy  PCEiK w Oleśnicy 

 

Współpraca: 

- Koło Ceramiki Młodzieżowego Domu Kultury   

    przy PCEiK w Oleśnicy  

    pod kierunkiem Beaty Szynol 

- Koło Rysunku i Malarstwa  Młodzieżowego Domu  

    Kultury przy PCEiK w Oleśnicy   

    pod kierunkiem Pawła Oleszkiewicza 

- II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy   

    nauczyciel-bibliotekarz Wanda Chirowska 

- Szkoła Podstawowa w Twardogórze   

    nauczyciel-bibliotekarz Dorota Kamaszyło 
 



Dziękujemy za udział! 


