
Rozwiązanie plebiscytu na najciekawszą książkę 

 
Uczniowie naszej szkoły w ciągu ostatnich 5 miesięcy mogli głosować na 

swoją ulubioną książkę. W plebiscycie zwyciężyła: 

 

Dorota Masłowska – „Wojna polsko – ruska”. 

 

Ponadto uczniowie najczęściej wymieniali książki autorstwa:  

Paulo Coelho, Stephana Kinga, Stephenie Meyer, Dana Brona oraz Katarzyny 

Grocholi. 

         Wasze opinie bardzo pomogły przy zakupie nowych książek do biblioteki. 

Oto tytuły i recenzje kilku z nich:  

 

Recenzja „Wojny polsko – ruskiej” Doroty 

Masłowskiej 
              W głównej warstwie narracyjnej opowiada            

o przygodach dresiarza Silnego z pięcioma kolejnymi 

dziewczynami. Jednocześnie stanowi nadrealistyczną 

alegorię polskiej tożsamości narodowej                               

w rzeczywistości małego miasta w województwie 

pomorskim.  

            Wątki kryminalne przeplatają się w książce z nadzwyczaj dojrzałą 

egzystencjalną refleksją. Jest to utwór dość brutalny, uświadamiający jak 

wielkim zagrożeniem jest dla człowieka narkotyk (w tym wypadku 

amfetamina), niszczący osobowość i generujący niebezpieczne urojenia. 

Uwagę zwraca doskonale stylizowany język podkultury marginesu 

społecznego. Książka ukazuje się z rekomendację znanego poety Marcina 

Świetlickiego, który podsumował ją następująco: „Podejrzewam, że Masłowska 

jest ruskim szpiegiem. Książkę tę napisała po to, by bezkarnie poruszać się        

w naszej polskiej rzeczywistości i zamydlić nam, Polakom, oczy. Nigdy w życiu 

nie chciałbym się z nią osobiście spotkać, albowiem obawiam się, że wyssie ze 

mnie wszystko co najcenniejsze i na swój szpiegowsko-rosyjski sposób 

przetworzy to dla siebie. Z drugiej jednak strony, jeżeli chodzi o tę książkę, to 

jestem bardzo zadowolony”. 

 

 

Recenzja książki zmierzch Stephenie Meyer  
  

               "Zmierzch" to pierwszy tom z sagi Zmierzch, pióra 

Stephenie Meyer. Książka ta opowiada o młodej 

dziewczynie, która zakochuje się w wampirze. 

Akcja książki rozgrywa się w zachmurzonym Forks,              



w stanie Waszyngton.     17-letnia Isabella Swan, przeprowadza się do swojego 

ojca, ze słonecznego Pheonix. Bella chciałaby rozpocząć nowe życie.                  

W nowej szkole zauważa tajemniczego chłopaka, które jej (z niewiadomych 

przyczyn) nie lubi. Bohaterka za wszelką cenę, chce się dowiedzieć dlaczego…  
            Książka Meyer to porywający romans, łączący w sobie elementy horroru 

i przygody, który oferuje czytelnikom specyficzną atmosferę oraz wprawnie 

nakreślone postacie - żywe, kolorowe i łatwo zdobywające sympatię. Akcja 

książki zawsze jest napięta, gdy czytelnik kończy czytać rozdział, autorka 

stosuje zaskoczenie. Ciekawość nie zna granic i czyta się dalej.  

             "Zmierzch" jest jak narkotyk.  Zasmakujesz i  się  uzależniasz. Chce  się 

więcej i więcej” 

  

 

Recenzja książki „ A nie mówiłam” Katarzyny Grocholi  

 
Ideologiczna gimnastyka Judyty przeradza się w 

długie wywody o życiu, dojrzałych związkach po 

trzydziestce, polityce i współczesnych realiach, 

dotyczących stanu polskich dróg, czy koncertu Eltona 

Johna w Operze Leśnej. Spiralnie ułożona fabuła zdaje 

się spokojnie wprowadzać czytelnika w nurt 

prozatorskiej fikcji, symbiotycznie połączonych z 

rzeczywistością. Przeplata się w niej m.in. ślub rodziców 

Judyty, wspólna podróż dojrzałych kochanków za 

granicę, spotkania z przyjaciółmi ze szkolnych lat oraz 

sekrety życia nastoletniej Tosi.  

Niewątpliwie ,, A nie mówiłam” jest książką jednej nocy, czyta się ją 

równie szybko i przyjemnie jak trzy poprzednie części. Język, jakim posługuje 

się pisarka jest wręcz kontemplacyjny, aczkolwiek bardzo dynamiczny, 

miejscami chaotyczny, przypominający naszą codzienną gonitwę myśli.  

         Teraźniejszość przedstawiona w powieści jest ukazana z perspektywy 

trzydziestokilkuletniej kobiety, matki i rozwódki. Spostrzeżenia Judyty mogą się 

wydawać dość odważne i niekiedy absurdalne. Jednak jeśli przyjrzymy im się 

bliżej, zauważymy niebywałą zgodność naszych myśli. Judyta nie patrzy na 

świat przez różowe okulary. Stara się raczej tłumaczyć rzeczywistość, aby nie 

ugiąć się pod jej naporem. Bohaterka nie odkłada problemów do antykwariatu 

doświadczenia, ale interpretuje i rozwiązuje je na bieżąco, aby się nie 

nawarstwiały. Niestety jej pochopność, roztargnienie i niefrasobliwie 

postawione tezy, przynoszą niekiedy przykre niespodzianki. 
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