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LIBRARY NEWS NR. 2 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

      Biblioteka Szkolna zakończyła  świąteczny okres takimi projektami jak : 

Konkurs na Mistrza Pięknego Czytania , Tworzymy własną książkę oraz  

konkurs plastyczny , które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1. 

     Nie tak dawno przywitaliśmy nowy 2023 rok . Dla każdego z nas to kolejny 

rok nowych zadań, oczekiwań, jak również czas stawianych sobie co roku 

nowych postanowień.  

     To również czas nowych działań i projektów bibliotecznych, zaplanowanych 

na nowy semsetr . Przed nami wiele świąt związanych z książką, biblioteką,.  

    O każdym nowym projekcie planowanym przez bibliotekę uczniowie jak i 

nauczyciele informowani będą przez facebooka bądź wiadomościach na librusie.  

    Mam nadzieję, że zarówno w Szkole Podstawowej oraz w Liceum nie 

zabraknie uczniów, którzy chętnie wesprą działania biblioteki, mające na celu 

promowanie czytelnictwa  

A oto co możecie znaleźć w nowym wydaniu gazetki bibliotecznej – Library 

news  
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Library News – Luty 2023 

 

1. Biblioteki w filmach i książkach 

2. Nietypowe wydania książek 

3. Bullet Journal – czyli jak łatwo i przyjemnie ogarnąć 

własny dzień 

4. Walentynki   - czyli o co w tym wszystkim chodzi 

5. Kącik poezji 

6. Elfy i magia świąt -   spełniając marzenia 

/Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” / konkurs plastyczny – 

czyli co się działo w Szkole Podstawowej nr 1 

7. Ogłoszenia biblioteczne  

8.Recenzje książek 
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Biblioteki w filmach i książkach 

 

 
 

    Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych 

światów.   

   Biblioteki to miejsca, w których można „poczuć” i dostrzec jak na przestrzeni 

wieków zmieniała się literatura oraz formy jej przechowywania. 

    To miejsca z niezwykłą pełną tajemniczości atmosferą. Miejsca, które dla 

wielu sławnych i znanych reżyserów oraz pisarzy stały się inspiracją do 

stworzenia wielkich dzieł filmowych jak i literackich.  

    Wybierzmy się zatem na niezwykły spacer po filmowych i literackich 

bibliotekach. 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Piękna i Bestia (2017) 

 

    „Piękna i Bestia” to historia Belli, która by uwolnić ojca z rąk okrutnej 

Bestii, pozwala zamknąć się w zamku. 

     Czas bez wolności starają się jej urozmaicić zaczarowane przedmioty (zegar 

Trybik, świecznik Płomyk, czy miotełka Puf Puf), a także sama Bestia, która z 

czasem okazuje się być zdecydowanie lepszą osobą, niż początkowo się 

wydawała.  

    W jednej ze scen Bestia podarowuje Belli piękną i bogato wyposażoną 

bibliotekę, która jest dla zakochanej w książkach dziewczyny istnym 

spełnieniem marzeń. 
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2. Gwiezdne wojny (1977-2005) 

Kilkakrotnie pojawia się w całym cyklu. Biblioteka Jedi, w której zgromadzona 

jest cała wiedza Zakonu. 

  

 
 

 

3. Bibliotekarz I: Tajemnica Włóczni (2004) 

Mól książkowy Flynn Carsen otrzymuje ofertę pracy jako bibliotekarz. Jego 

nowym zadaniem jest pilnowanie tajemniczego pokoju w podziemiach 

biblioteki, w którym znajdują się najwieksze legendarne skarby świata, takie jak 

Excalibur, czy Puszka Pandory.  
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5. Harry Potter (2001-2011) 

   Niemal w każdym filmie z serii przygód o Harrym Potterze biblioteka 

odgrywa ważną rolę, jednak w tej części jest bez wątpienia szczególnie ważna.  

Grupka przyjaciół z magicznej szkoły w Hogwarcie stara się rozwikłać zagadkę, 

która skrywa się za jednymi z tajemniczych drzwi budynku.  

W tym celu przesiadują godzinami w bibliotece i próbują znaleźć jakiś trop w 

kolejnych książkach.  

Biblioteka w tym filmie jawi się, jako miejsce niekończących się zasobów 

wiedzy, miejsce tajemnicze i bez wątpienia magiczne 
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4. Imię Róży (1986) 

Labiryntem jest biblioteka opactwa, ukryta w Gmachu i strzeżona przez 

bibliotekarza. Do labiryntu przyrównać można także tajemnicę, jaką owiana jest 

śmierć zakonników. Wilhelm z Baskerville radzi sobie z ujawnieniem sekretów 

obu labiryntów, ale nie odnosi zwycięstwa – księga której szukał, a razem z nią 

inne, spłonęły w gigantycznym pożarze. 

 

 

 

 

 

6.Opowieści z Narni. Podróż Wędrowca do Świtu. 

 

   Łucja i Edmund postanawiają pomóc Kaspianowi znaleźć rozwiązanie 

zielonej mgły oraz odnaleźć siedem mieczy należących do lordów. Na jednej z 

wysp na której postanowili przenocować podczas podróży Łucja zostaje 

porwana przez niewidzialne stwory, które kazały jej wejść do niewidzialnego 
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 dworu i przeczytać zaklęcie z księgi zaklęć NIEWIDZIALNE STAJE SIĘ 

WIDZIALNE. Gdy dziewczynka  przeczytała to zaklęcie  jej oczom ukazała się  

niezwykle przepiękna biblioteka i  osobliwy czarodziej , który odstraszając 

tajemnicze istoty zaprosił do środka Łucję, Edmunda, Kaspiana i Eustachego. 

Pokazał im mapę, gdzie się maja udać. Dał im niebieska gwiazdę, która miała 

ich prowadzić do celu. Gdy tak płynęli nagle dopadł ich sztorm przez parę 

tygodni. Będąc przy księdze zaklęć, Łucja wyrwała zaklęcie, które zmienia w 

osobę, która góruje urodą. 
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Oryginalne wydania  -  

książki, których raczej nie kupisz w księgarniach 
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Bullet Journal – czyli jak łatwo i przyjemnie ogarnąć własny 

dzień 

 

     Każdy z nas wie, jak to jest, kiedy czasem zdarzy nam się nie usłyszeć rano 

budzika, a potem w pośpiechu pakować się do szkoły, na uczelnie czy też do 

pracy.  

     Życie staje się coraz szybsze. Wskazówki zegara z każdą sekundą 

pochłaniają nasz czas na nauce, pracy i nim się spostrzeżemy brakuje nam 

chwili na ulubione zajęcia jak choćby przeczytanie dobrej książki ;). 

     Jest taka złota myśl – Nigdy nie znajdziesz czasu na nic. Jeśli chcesz więcej 

czasu musisz go sobie stworzyć. 

     I w tym momencie przychodzi nam z pomocą bullet journal  - tzw. planner 

organizacyjny. 

Co to jest bullet journal ? 

 

     Bullet to z języka angielskiego kula lub punktor, którego używamy przy 

tworzeniu list. Natomiast Journal oznacza notes.  

    Bullet journal ma na celu  - pomóc ci śledzić przeszłość, organizować 

teraźniejszość i planować przyszłość . 

     Metoda ta skupia w sobie : 

 planowanie,  

 przypomnienia,  

 listy rzeczy do zrobienia, 

 burzę mózgów  

 inne rozmaite zadania organizacyjne w jednym notesie. 

    Wielokrotnie zdarza nam się zapisywać coś na różnych kartkach, a potem je 

gubić.  Bullet journel pomoże nam to wszystko zorganizować – to 

spersonalizowany, według twoich potrzeb i wymagań  - dziennik, notes, a w 
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organizacji tegoż notesu, najprzyjemniejsze jest to, że możesz zupełnie od 

początku stworzyć go sam, według własnych myśli. 

 

Bullet Journal – Słowniczek pojęć 

 

 Rozkładówka – to wykorzystanie strony do określonego zadania np. 

rozkładówka z planem miesiąca. Często rozkładówką nazywa się również 

dwie strony obok siebie, połączone w jedną spójną całość.  

 Migracja – to  możliwość przenoszenia zadań na nowe strony. Nazywa 

się to migracją. Jeśli okaże się, że zadanie nie zostało wykonane i nadal 

chcesz je wykonać, migruj je na bieżącą stronę codzienną, aby zachować 

jej istotność. 

 Tracker - to tzw. moduł śledzący używany do monitorowania 

określonych informacji przez pewien okres. 

 Monthly, weekly, daily – p od tymi nazwami kryją się rozkładówki, czyli 

strony poświęcone zorganizowaniu miesiąca, tygodnia i dnia. Możesz 

stworzyć je w zależności od swoich potrzeb np. w formie kalendarza, 

tabeli lub listy zadań. 

 Indeks  - Indeks w bullet journalu to nic innego jak spis treści. Ze 

względu na brak określonego układu, warto jest numerować strony i na 

ich podstawie stworzyć taki spis treści. Pomoże on zorganizować 

zawartość i łatwiej odnaleźć się w naszych zapiskach. 

A o to propozycje do samodzielnego wykonania bullet journal  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ogn4mIbyDtc 

 

Mam nadzieję, że ten krótki artykuł zachęci Was do spróbowania i założenia 

własnego , nietypowego  - Bullet Journal. 

Katarzyna Kwiatkowska 

https://www.youtube.com/watch?v=ogn4mIbyDtc
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Walentynki – czyli o co w tym wszystkim chodzi 

 

     Walentynki – z angielskiego Valentine’s Day to coroczne święto 

zakochanych, przypadające na 14 lutego.  

     Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w 

Kościele katolickim obchodzone jest również tego samego  dnia. 

     Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania 

miłosne . 

     Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 

czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc 

okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. 

      Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze 

zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, 

polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej 

imienia ze specjalnej urny.  

     Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z 

jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi 

postaciami z mitologii jak np. Kupidyn. 
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Jak obchodzone są Walentynki na świecie 

 

 W Ameryce, a właściwie w USA, walentynkowe kartki wysyła się do 

wszystkich osób obdarzanych sympatią. Podstawowym prezentem dla od 

lat są bombonierki, najlepiej w kształcie serca, i czerwone róże. 

 W Walii w dniu walentynek zakochani obdarowywali się drewnianymi 

łyżeczkami, zdobionymi w motywy serduszek, kluczy i kłódeczek. 

Przesłanie było jasne „Otwórz moje serce!”. 

 W Austrii w St. Valentin przez miasteczko przejeżdża orszak młodych par 

w ustrojonych dorożkach. Towarzyszy im dęta orkiestra, każda z par 

otrzymuje od miejskich władz 15 tysięcy szylingów, a każda panna młoda 

bukiet. W miastach odbywają się uliczne pochody. 

 We Francji walentynki to święto o charakterze narodowym. Zamiast 

kartek wysyła się bukiety kwiatów zaopatrzone bilecikiem, zaprasza 

ukochanych na kolację lub do teatru. 

 W Hiszpanii prezenty mają charakter bardziej praktyczny i użyteczny. 

Panie otrzymują: sprzęt AGD, pralki, zmywarki, lodówki. Panowie sprzęt 

komputerowy, audio-video, gry. 

 W Umbrii w niedzielę poprzedzającą Święto Zakochanych odbywa się 

Święto Zaręczyn. Setki par z różnych zakątków świata zgromadzone przy 

grobie św. Walentego ślubują sobie miłość i wierność do czasu połączenia 

węzłem małżeńskim. 

 W Polsce w niektórych miastach (Kraków i Warszawa) z okazji 

walentynek zabytkowe tramwaje obwożą zakochanych turystycznymi 

trasami 

 W Tajlandii 14 lutego stał się ulubionym dniem zawierania małżeństw. 
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Kącik poezji 

 

      Poezja – jeden z tak bardzo ważnych dla nas, bo oddziaływujący 

na nasze emocje, uczucia i wrażliwość gatunek literacki , ale w 

dzisiejszym świecie niestety coraz bardziej pomijany. 

      To prawda, że kiedy czytamy rozwija się nasz punkt patrzenia i 

widzenia świata, poznajemy nieznane nam dotąd pojęcia.      

      Kiedy jednak z gatunku prozy przechodzimy w świat poezji, nasza 

wrażliwość pogłębia się, staramy się być bardziej empatyczni, patrzeć 

na świat w trochę prostszy i delikatniejszy sposób bo czytając poezję 

patrzymy na świat uczuciami. 

      21 marca będziemy obchodzić coroczne święto poezji ustanowione 

przez UNESCO jesienią 1999 roku. Mam nadzieje, że w ramach 

działań biblioteki szkolnej uda nam się zorganizować mini 

uroczystość aby również i w naszej szkole uświetnić ten dzień. 

    Dziś w naszym kąciku z okazji zbliżającego się święta św. 

Walentego, pojawi się kilka, bardziej lirycznych i nastrojowych 

utworów.  

 

Zapraszam do czytania  
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Wisława Szymborska 

Miłość od pierwszego wejrzenia 

 

Oboje są przekonani, 

że połączyło ich uczucie nagłe. 

Piękna jest taka pewność, 

ale niepewność piękniejsza. 

 

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, 

nic między nimi nigdy się nie działo. 

A co na to ulice, schody, korytarze, 

na których mogli się od dawna mijać? 

 

Chciałabym ich zapytać, 

czy nie pamiętają – 

może w drzwiach obrotowych 

kiedyś twarzą w twarz? 

jakieś „przepraszam” w ścisku? 

głos „pomyłka” w słuchawce? 

– ale znam ich odpowiedź. 

Nie, nie pamiętają. 

 

Bardzo by ich zdziwiło, 

że od dłuższego czasu 

bawił się nimi przypadek. 

 

Jeszcze nie całkiem gotów 

zamienić się dla nich w los, 
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zbliżał ich i oddalał, 

zabiegał im drogę 

i tłumiąc chichot 

odskakiwał w bok. 

 

Były znaki, sygnały, 

cóż z tego, że nieczytelne. 

 

Może trzy lata temu 

albo w zeszły wtorek 

pewien listek przefrunął 

z ramienia na ramię? 

Było coś zgubionego i podniesionego. 

Kto wie, czy już nie piłka 

w zaroślach dzieciństwa? 

 

Były klamki i dzwonki, 

na których zawczasu 

dotyk kładł się na dotyk. 

Walizki obok siebie w przechowalni. 

Był może nawet pewnej nocy jednakowy sen, 

natychmiast po zbudzeniu zamazany. 

 

Każdy przecież początek 

to tylko ciąg dalszy, 

a księga zdarzeń 

zawsze otwarta w połowie. 
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Bolesław Leśmian 

Nie obiecuję i prawie nic 

 

Nie obiecuję ci wiele... 

Bo tyle co prawie nic... 

Najwyżej wiosenną zieleń... 

I pogodne dni... 

Najwyżej uśmiech na twarzy... 

I dłoń w potrzebie... 

Nie obiecuję ci wiele... 

Bo tylko po prostu siebie... 

 

 

Jonasz Kofta 

Trzeba marzyć 

 

 

Żeby coś się zdarzyło 

 

Żeby mogło się zdarzyć 

 

I zjawiła się miłość 

 

Trzeba marzyć 

 

 

Zamiast dmuchać na zimne 

 

Na gorącym się sparzyć 

 

Z deszczu pobiec pod rynnę 

 

 

Trzeba marzyć 
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Gdy spadają jak liście 

 

Kartki dat z kalendarzy 

 

Kiedy szaro i mgliście 

 

Trzeba marzyć 

 

 

W chłodnej, pustej godzinie 

 

Na swój los się odważyć 

 

Nim twe szczęście cię minie 

 

Trzeba marzyć 

 

 

W rytmie wietrznej tęsknoty 

 

Wraca fala do plaży 

 

Ty pamiętaj wciąż o tym 

 

Trzeba marzyć 

 

 

Żeby coś się zdarzyło 

 

Żeby mogło się zdarzyć 

 

I zjawiła się miłość 

 

Trzeba marzyć 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Elfy i magia świąt -   spełniając marzenia 

 

/konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” / konkurs plastyczny – czyli co się działo 

w Szkole Podstawowej nr 1 

 

      W szkolnej bibliotece odbywa się również wiele projektów przeznaczonych 

dla szkoły podstawowej. Jednym z takich działań, była druga już edycja 

projektu pod hasłem „Tworzymy własną książkę”. 

      Nie jest łatwo pisać bajki, szczególnie dla najmłodszych bo to bardzo 

wymagający czytelnicy.  

      Bajka, którą napisała pani Kasia Kwiatkowska, to opowieść o magicznym 

przesłaniu jak bardzo ważne są dobre uczynki oraz dziecięce marzenia. 

     Mała dziewczynka Maja, aby uratować muzyczny świat Elfów musi 

uwierzyć, że jej marzenia oraz uśmiech i dobroć przekazana innym, uwolnią 

uśpioną od wielu lat Muzykolandię, krainę Elfów. 

      Uczennice z klasy 3a szkoły podstawowej stworzyły do tejże bajki 

niezwykłe i przepiękne ilustracje, które uczyniły ją jeszcze bardziej magiczną 

     Naszą bajkę można znaleźć i przeczytać oraz zobaczyć wykonane ilustracje 

na stronie szkoły w zakładce biblioteka, do czego serdecznie zapraszamy i 

zachęcamy. 

     Kolejnymi projektami były działania takie jak np. konkurs na Mistrza 

Pięknego Czytania, który odbył się w czwartych klasach z okazji dnia 

pluszowego misia. Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy. 

    Wyniki konkursu plastycznego na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową, 

zostaną ogłoszone niebawem więc prosimy jeszcze o chwile cierpliwości  

    Przed nami jeszcze wiele ciekawych do zrealizowaniu projektów, które będą 

ogłaszane na bieżąco nauczycielom i wychowawcom. 

    Mam nadzieję, że grono dzieci chętnych do brania udziału w konkursach 

jeszcze się powiększy   
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    Każdego ucznia serdecznie zapraszam czy to do udziału w konkursach czy w 

różnych innych projektach. 

    Projekt „Tworzymy własną książkę”, nie jest przeznaczony wyłącznie dla 

szkoły podstawowej.  

    Jeśli ktoś z uczniów liceum, byłby zainteresowany do udziału w takim 

projekcie i chciałby spróbować stworzyć własną bajkę, powieść, książkę – 

również serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych edycjach. 

 

 

 

 

Ogłoszenia biblioteczne  

      

    Lubisz czytać, piszesz wiersze, malujesz – biblioteka szkolna zaprasza do 

udziału w kole przyjaciół biblioteki szkolnej. 

    Jesteś zainteresowany pomocą przy prowadzeniu gazetki bibliotecznej? -   

zbieraniu artykułów, prowadzeniu wywiadów – zapraszamy !!!  

    Biblioteka szkolna chciałaby realizować jak najwięcej ciekawych projektów, 

jednak do realizacji tych działań potrzebni jesteście wy – szkolna młodzież  

     Serdecznie zapraszamy każdego, kto chciałby się włączyć w inspirujące 

działania biblioteki mające na celu promowanie czytelnictwa jak również 

promowanie twórczości literackiej bądź artystycznej naszych uczniów. 

 

Biblioteka Szkolna ZS3 Wołomin 

Katarzyna Kwiatkowska 
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Koło Przyjaciół Biblioteki Szkolnej  - poleca 

 

The Interiance Games – Jennifer Lynn Barnes 

 

      Avery Grambs chce przetrwać szkołę średnią, zdobyć stypendium i uciec od 

swojego dotychczasowego życia. Ale jej losy zmieniają się w jednej chwili, gdy 

umiera miliarder Tobias Hawthorne i zostawia jej praktycznie cały swój majątek.  

     To jakaś pułapka? Avery nie ma pojęcia, nigdy na oczy nie widziała Tobiasa 

Hawthorne’a. Aby otrzymać swoje dziedzictwo, Avery musi przenieść się do 

rozległego, pełnego sekretnych przejść i zagadek Hawthorne House, zajmowanego 

również przez rodzinę, którą właśnie wywłaszczył stary miliarder.  

     Jego czterech błyskotliwych wnuków dorastało w przekonaniu, że odziedziczą 

fortunę. Czy Avery jest oszustką, czy też ostatnią zagadką dziadka, który 

uwielbiał zaskakiwać wnuków? Uwięziona w świecie bogactwa i przywilejów 

dziewczyna zostanie wciągnięta w niebezpieczną grę. 

 

  

      Książka ta, bardzo przypadła mi do gustu. Nie ma w niej oczywistej fabuły, co 

jest bardzo rzadko spotykane. Spodziewałam się czegoś mroczniejszego, więcej 

walk o fortunę, ale jednak, spodobały mi się te wszystkie zagadki. 

     Spodobał mi się także fakt, że każdy z braci jest inny. 

     Na początku nie byłam przekonana do stylu pisania pisarki, ale 

przyzwyczaiłam się do niego.. 

     Książkę czyta się bardzo szybko, nie tylko dlatego, że jest wciągającą historią, 

ale również ze względu na krótkie rozdziały. 

     Z niecierpliwością czekam na ostatni tom. 

                                                                                               Natalia Zacharjasz 
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Lepiej niż w filmach – Lynn Painter 

 

Czasem życie ma dla nas gotowy scenariusz. Lepszy niż w filmach. 

 

      Liz Buxbaum miłość do romansów i szczęśliwych zakończeń ma we krwi. Dziewczyna 

już dawno temu oddała swoje serce Michaelowi, który wyjechał, kiedy oboje byli młodsi. 

Teraz, gdy chłopak wrócił do miasta, Liz zrobi wszystko, żeby znowu ją zauważył. Naprawdę 

wszystko. Zaprzyjaźni się nawet z Wesem Bennetem – jej sąsiadem i wrogiem z czasów 

dzieciństwa, z którym z jakiegoś powodu koleguje się Michael. 

 

Tylko że nic nie idzie zgodnie z planem... 

 

    Im więcej czasu spędzają razem, tym lepiej zaczynają się dogadywać. Liz jest zaskoczona, 

że tak bardzo lubi przebywać w towarzystwie Wesa. I będzie musiała przeanalizować to, co 

dotychczas wiedziała i wyobrażała sobie o miłości. 

    Czy wychowanej na komediach romantycznych dziewczynie uda się odejść od scenariusza, 

który zawsze miała w głowie? 

 

 

    Cudowny słodki romans. Nie wiem czemu, ale kocham tą jakże oczywistą 

historie.  

     Bardzo dobrze się ją czyta (przeczytałam ją w jeden dzień ).  

    Jest napisana fajnym, prostym stylem. Zabawna i urocza komedia 

romantyczna na papierze. 

    Idealna na zastoje czytelnicze. 

 

Natalia Zacharjasz  
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Pani bibliotekarka poleca  

Maryla z Zielonego Wzgórza – Sarah McCoy 

 

(Życie przed Anią Shirley) 

 

       Jak żyli Maryla i Mateusz na swojej farmie na Zielonym Wzgórzu zanim pojawiła się u 

nich Ania? Czy byli szczęśliwi? 

      Co takiego wpłynęło na Marylę, że czytelnicy książek o Ani z Zielonego Wzgórza 

całkiem słusznie odbierali ją jako surową i pozbawioną czułości?  

      Z pozycji „Maryla z Zielonego Wzgórza” dowiesz się, że bohaterka nie zawsze taka była, 

a jej charakter jako dorosłej osoby ukształtowały m.in. relacje z ojcem Gilberta, Janem.  

      Czy Maryla była kiedyś zakochana? Jak mogłoby się potoczyć jej życie i dlaczego 

spędziła je samotnie, podobnie jak jej brat? 

      

 

       Książka ta, trafiła w moje ręce przypadkiem, bo jako prezent pod choinkę   

       Historię Ani Shirley zna chyba każdy, ale czy ktoś zastanawiał się jaka była Maryla 

Cuthbert zanim zaopiekowała się Anią ?  Jakie było jej dzieciństwo, młodość? 

      Każda kolejna strona powieści odkrywa przed nami losy tej niezwykłej postaci.  

     Idealna książka na zimowe wieczory, czyta się szybko, narracja jest prosta, lekka, choć w 

fabule przeplatają się również wątki polityczne ówczesnej Kanady. 

      Jeśli ktoś lubił, /lubi/  Anie z Zielonego wzgórza - Maryla z Zielonego Wzgórza  na 

pewno przypadnie mu do gustu. 

     

 

 Katarzyna Kwiatkowska 

 

Redaktorzy Gazetki – Library News 

 

Koło Przyjaciół Biblioteki Szkolnej  - Natalia Zacharjasz 

Pani Bibliotekarka- Katarzyna Kwiatkowska 
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