
„Klub ciekawej książki” 
Podziel się „książką” 

Zachęcam wszystkich nauczycieli do dzielenia się swoimi opiniami na temat książek, 

które czytali i które poleciliby innym nauczycielom. 

Na początek przedstawiam swoje (wybrane) propozycje (preferencje) książek, które 

wywarły na mnie ogromne wrażenie i na zawsze zapadły mi w pamięć. 

 

 

Nino Haratischwili 

 

„Ósme życie (dla Briki) ” (tom 1 i 2)  

Monumentalna, przerażająca i piękna zarazem powieść, rozgrywająca się 

na tle zmieniającej się Europy XX wieku. Początek XX wieku. Mroźna zima. 

Na świat przychodzi Stazja Jaszi, córka najsłynniejszego w carskiej Rosji 

gruzińskiego wytwórcy czekolady. Wraz ze Stazją i kolejnymi 

pokoleniami rodziny Jaszi zanurz się w gąszcz historii najkrwawszego ze 

stuleci. 

 

 

 

Paullina Simons 

 

Cykl: „Jeździec miedziany” (tom 1), „Tatiana i Aleksander” (tom 2), 

„Ogród Letni” (tom 3) 

Wybucha II wojna. Siedemnastoletnia Tatiana błyskawicznie staje się 

dorosła. Podczas blokady Leningradu jest podporą dla całej rodziny. 

Wielką miłością do Aleksandra, młodego oficera, nie ma kiedy się 

nacieszyć. Gdy chłopak, skrywający politycznie niebezpieczną 

tajemnicę, nagle znika, Tatiana jest w ciąży i udaje się w głąb Rosji, by 

odnaleźć ukochanego. Wspaniała historia uczucia, które pozwoliło 

przetrwać wojenny koszmar. 

 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/25772/paullina-simons
https://lubimyczytac.pl/cykl/899/jezdziec-miedziany


 

Pierre La Mure 

 

 „Miłość niejedno ma imię” 

Feliks Mendelssohn to ulubieniec losu. Wszystko mu sprzyja: bogactwo 

i koligacje bankierskiego rodu, uroda, łatwość nawiązywania kontaktów  

z ludźmi i serdeczna atmosfera w domu. Olśniewający talent muzyczny 

otwiera przed nim drzwi arystokratycznych i królewskich rezydencji,  

a także kobiecych sypialni. Dramatyczny zwrot w jego życiu następuje  

w momencie odnalezienia rękopisu J. S. Bacha... 

 

 

„ 

Moulin Rouge” 

Powieść o życiu Henryka de Toulouse-Lautrec. Zbeletryzowana biografia 

francuskiego malarza i grafika, Henri de Toulouse-Lautreca, artysty  

o światowej sławie, którego prace jeszcze za jego życia zawisły w Luwrze. 

Nie jest to jednak monografia twórczości, ale przede wszystkim 

wzruszająca opowieść o potrzebie miłości, o życiu człowieka, który został 

przez los potraktowany ze szczególnym okrucieństwem, a zmarł, mając 

zaledwie trzydzieści siedem lat.  

 

 

„Prywatne życie Mony Lisy” 

 Kim była kobieta z najsłynniejszego na świecie portretu? Jakie koleje losu 

zetknęły ją z malarzem? Skąd na jej twarzy ten niezwykły tajemniczy 

uśmiech? Na te pytania próbuje odpowiedzieć w swej powieści Pierre La 

Mure. Dzieje Giocondy wplata umiejętnie w epicki opis barwnej epoki 

włoskiego renesansu, w czasy Leonarda da Vinci i Michała Anioła, Rodriga 

Borgii i Lodovica Sforzy, wspaniałych artystów i światłych despotów. 

Florencja za życia Mony Lisy to Miasto Kwiatów, rozkwitające w złotym 

okresie Medyceuszy, ale gnębiona przez fanatycznego mnicha Savonarolę. 

Tu Mona Lisa, mieszczańska córa i żona, przeżywa pierwszą nieszczęśliwą 

miłość, tu w spokoju i dobrobycie wiedzie żywot u boku wielbiącego ją 

starszego męża. Tutaj również przypadek zetknął ją z mistrzem Leonardem, 

dzięki któremu zyskała nieśmiertelność.  

 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/24336/pierre-la-mure
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moulin_Rouge_(powie%C5%9B%C4%87)


Herbjørg Wassmo 

 

Trylogia Diny: „Księga Diny” (tom 1), „Syn szczęścia” (tom 2),  

„Dziedzictwo Karny” (Tom 3.) 

Dzika, namiętna i mroczna opowieść o niepokornej kobiecie łamiącej 

wszelkie zakazy.  Księga Diny jest kontynuacją najlepszych rozdziałów  

w norweskiej tradycji literackiej. To książka pod każdym względem 

niezwykła – pełna napięcia i zabawna, przejmująca w opisach 

dramatycznego losu bohaterki. Dina nazywana przez autorkę amazonką 

i wojowniczką, wilczycą i olbrzymką, pozostaje przede wszystkim 

głęboko zranionym dzieckiem, którego uczucia uległy dewiacji w wyniku 

strasznych przeżyć. 

 

 

 „Stulecie” 

Głównymi bohaterkami "Stulecia" są Sara Susanne, Elida i Hjørdis, czyli 

prababka, babka i matka Herbjørg Wassmo. To opowieść o ich życiu,  

o mężczyznach, których pragnęły mieć albo którzy tylko przypadli im  

w udziale, o dzieciach, które urodziły. Jest to również historia małej 

dziewczynki, która ucieka do stodoły, żeby tam ukryć się przed Nim. 

Nosi ze sobą żółty ołówek, który ostrzy za pomocą kozika. Używa go do 

pisania. Ta dziewczynka urodziła się w roku 1942, dokładnie sto lat po 

swojej prababce, silnej Sarze Susanne, która pozowała pastorowi do 

portretu anioła. Portret ten stanowił element ołtarza, który do dziś 

znajduje się w katedrze na Lofotach. "Stulecie" jest opowieścią o Sarze 

Susanne, Elidzie, Hjørdis i Herbjørg, o ich znoju, wolności i tęsknocie za 

innym życiem. 

  

„Te chwile” 

W książce zostajemy porwani przez wir historii rozgrywającej się na 

przestrzeni lat, a właściwie całego jej życia. Podróż jest długa i trudna – 

od dziewczynki, która wyrosła w biednych warunkach w Vesterålen do 

pisarki u szczytu sławy, żyjącej wśród artystycznej elity. 

Podobnie jak Tora i Dina – główne bohaterki w twórczości Wassmo – 

powoli wyłania się przed nami postać głównej bohaterki. Wrażliwej  

i nieskończenie silnej. Serce i ból. "Chwile" to na jednym poziomie 

fascynująca powieść o dorastaniu i rozwoju, a na innym – ujawnienie 

drastycznej prawdy o głównej bohaterce, o byłym mężu, matce i ojcu,  

o łatwo rozpoznawalnych mężczyznach, z którymi ją łączyły uczuciowe 

relacje. 

https://lubimyczytac.pl/autor/33679/herbjorg-wassmo
https://lubimyczytac.pl/cykl/2235/dina
https://sklep.smakslowa.pl/stulecie-wassmo.html


Trygve Gulbranssen 

Cykl: „ A lasy wiecznie śpiewają” (tom 1):   

„Dziedzictwo na Björndal” (tom 2) 

Akcja powieści "...A lasy wiecznie śpiewają" toczy się w Norwegii  

w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku. Jest to przypominająca 

skandynawskie sagi opowieść o niezależnych, dumnych 

przedstawicielach starego chłopskiego rodu, mającego swoją siedzibę 

wśród gór i lasów na północy Norwegii. Surowe życie, regulowane przez 

rytm natury i wielowiekową tradycję, walka z przeciwnościami losu, 

ludzką zawiścią i moralnymi zagrożeniami, które pojawiają się wraz ze 

zdobywanymi przez rodzinę bogactwem i władzą - oto treść tej 

poruszającej książki.  

 

Sigrid Undset:  

 „Krystyna córka Lavransa” (3 tomy) 

Opowieść zaczyna się w 1306 roku, a kończy w 1349 i zawiera historię 

życia Krystyny, córki Lavransa. Ojciec Krystyny był szanowanym  

i bogatym norweskim szlachcicem, osiadłym na dworze Jorund  

w północnej Norwegii. Trzy tomy powieści to trzy etapy życia Krystyny - 

"Wianek", "Małżeństwo", "Krzyż". Zwykłe życie, lecz tak wspaniale 

zajmujące - piękne, radosne dzieciństwo, miłość, narodziny dzieci, 

śmierci bliskich, tęsknota, powodzenie i upadki,trudne wybory i odwaga 

w kształtowaniu własnego życia. 

 

Gorąco też polecam książki chilijska pisarki Isabel Allende, np.:  

„Ewa Luna” i kontynuacja „Opowieści Ewy Luny” 

Ewa Luna, historia dziewczynki poczętej na łożu śmierci, to opowieść 

współczesnej Szeherezady. Zanim Ewa znajdzie prawdziwą miłość, 

stanie się kobietą i wziętą pisarką, wprowadzi nas w swoją baśń tysiąca 

i jednej nocy, w której rzeczywistość miesza się z cudownością, miłość 

odnosi triumf nad nienawiścią, radość życia zwycięża nędzę  

i upokorzenie. Geniusz opowieści prowadzi nas od przygody do 

przygody, płata figle i zostawia w przekonaniu, że jego władza nie ma 

sobie równej: niemożliwe staje się konieczne, beznadziejne znajduje 

swoje szczęśliwe rozwiązanie, historia dobiega kresu, a przecież się nie 

kończy... 

Dom duchów , Miłość i cienie , Niezgłębiony zamysł , Paula, Córka 

fortuny,  Miasto bestii , Inés, pani mej duszy, Podmorska wyspa,  Suma 

naszych dni, Japoński kochanek i inne. 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/36656/trygve-gulbranssen
https://lubimyczytac.pl/cykl/18818/a-lasy-wiecznie-spiewaja
https://lubimyczytac.pl/autor/31292/sigrid-undset
https://lubimyczytac.pl/cykl/12677/krystyna-corka-lavransa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_duch%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=In%C3%A9s,_pani_mej_duszy&action=edit&redlink=1


Justyna Kopińska 

Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?  

„Czy Bóg wybaczy…” – opowiadająca z różnych stron historię koszmaru 

w Ośrodku, procesu z przesłuchaniami zastraszonych wychowanków - to przede 

wszystkim porażająca opowieść o przyzwoleniu. Głośnym i cichym. Jak to możliwe, 

że sprawy przez lata nie nagłośniły nauczycielki, widząc brudnych i pobitych 

uczniów, przychodzących z Ośrodka? Jak to możliwe, że kontroli nie sprawowało 

kuratorium, ale zakon? 

 

 

Z nienawiści do kobiet 

Książkę otwiera premierowa opowieść syna o Violetcie Villas, artystce, która 

odniosła ogromny sukces, była podziwiana przez miliony, a zmarła w samotności. 

Tekst „Ksiądz pedofil odprawia dalej” to szokująca historia trzynastoletniej 

dziewczynki podstępem wywiezionej od rodziców i gwałconej przez księdza, 

a reportaż „Z nienawiści do kobiet” pokazuje, jak wojsko zamiata pod dywan 

molestowanie seksualne kobiet przez wysokiej rangi oficera.  

 

 

 

Polska odwraca oczy  

W zbiorze znajduje się reportaż o dręczonych nieletnich pacjentach szpitala 

psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim („Oddział chorych ze strachu”), 

tuszowaniu przez policję najtrudniejszych spraw związanych z zabójstwami („Ten 

trup się nie liczy”) oraz – nigdy niepublikowana – rozmowa z żoną Mariusza 

Trynkiewicza osadzonego w ośrodku specjalnym w Gostyninie, zabójcy czterech 

chłopców.  

 

„Na F/Aktach”  

Serię „Na F/Aktach” tworzą powieści zainspirowane 

autentycznymi wydarzeniami z ostatnich dekad, napisane przez 

cenionych polskich autorów. Hubert Klimko-Dobrzaniecki 

„Preparator„, Łukasz Orbitowski „Inna dusza„, Janusz 

Wiśniewski „I odpuść nam nasze...”, Wojciech Kuczok 

„Czarna”, Jacek Ostrowski „Ostatnia wizyta”, Magda 

Omilianowicz „Bestia. Studium zła”, Sylwia Chutnik 

„Smutek cinkciarza”, Anna Fryczkowska „Równonoc„ opisali 

zbrodnie, które naprawdę się wydarzyły! 

Bożena Ciemińska 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/252962/preparator
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/223796/inna-dusza
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/265323/i-odpusc-nam-nasze
https://lubimyczytac.pl/autor/24702/jacek-ostrowski
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4108807/ostatnia-wizyta
https://lubimyczytac.pl/autor/65003/magda-omilianowicz
https://lubimyczytac.pl/autor/65003/magda-omilianowicz
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/299694/bestia-studium-zla
https://lubimyczytac.pl/autor/30446/sylwia-chutnik
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/3858038/smutek-cinkciarza
https://lubimyczytac.pl/autor/22574/anna-fryczkowska
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4861580/rownonoc

