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      Projekt zrealizowano z uczniami klasy III gimnazjum Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Marzeninie. Jego głównym celem było rozwijanie aktywności 

czytelniczej, otwarcie na literaturę, uwrażliwianie na jej piękno. Pokochanie 

książek jest bowiem najlepszą drogą do poznawania świata. W ramach projektu  

przeczytaliśmy ciekawe książki i w grupach zrecenzowaliśmy je dla innych 

czytelników. Kinga Nowaczyk i Natalia Gomuła opracowały bestseller Johna 

Greena pt.”Gwiazd naszych wina”. Kolejna grupa w składzie: Mikołaj Bagrowski, 

Bogusz Kapsa i Eryk Wojciechowski wydali opinię na temat powieści Suzanne 

Collins pt.”Igrzyska Śmierci”. Natalia Rosiejka z Alicją Nicińską i Mikołajem 

Nicińskim napisali recenzję książki Arkadego Fiedlera pt.” Dywizjon 303”. Dawid 

Chełma oraz Kacper Bartkowiak wydali ocenę na temat książki „Krótka historia 

czasu”, której autorem jest Stephen Hawking. 

   Przykładowe recenzje: 

 

KRÓTKA HISTORIA CZASU 

                       Stephen Hawking    

     

                  Książka pt ,,Krótka Historia Czasu” napisana w Wielkiej Brytanii w 

 1988 roku jest jedną z najbardziej znanych pozycji popularnonaukowych 

ostatnich czasów. Została napisana przez Stephena Hawkinga zmarłego 14 marca 

2018 roku.  

                    Na samym początku lektury możemy przeczytać krótkie 

wprowadzenie Carla Sagana, który stawia tezę, iż Hawking w swojej książce 

odrzuca istnienie Boga jako stwórcy świata. Naukowiec od czarnych dziur, teorii 

inflacji i unifikacji fizyki opowiada o nich w sposób zrozumiały dla zwykłego 

człowieka, który pierwszy raz ma styczność z takimi tematami. Z książki możemy 

dowiedzieć się np. jak zostały stworzone czarne dziury, czym one są oraz w jaki 

sposób możemy je wykryć. Również możemy pojąć, co działo się z Ziemią 



podczas jej stworzenia. Autor wymienia pytania, na które nadal nie potrafimy 

odpowiedzieć np. czy wszechświat ma granice? Na końcu książki możemy 

przeczytać podsumowanie wszystkich tez i krótkie biografie ważnych ludzi dla 

rozwoju nauki takich jak Netwon.  

           Książka podobała nam się ze względu na to, iż dowiedzieliśmy się wielu 

ciekawych rzeczy o kosmosie, dlatego polecamy ją każdemu.  

 

                                                                          Dawid Chełma i Kacper Bartkowiak 

 

IGRZYSKA ŚMIERCI 

Suzanne Collins 

 

RECENZJA Mikołaja Bagrowskiego i Bogusza Kapsy 

 

 "Igrzyska śmierci" to powieść, a nawet trylogia autorstwa Suzanne Collins. 

Autorka  to amerykańska scenarzystka telewizyjna i pisarka, specjalizująca się w 

literaturze z gatunku fantasy i science fiction dla dzieci i młodzieży. Książka 

ukazała się  14 lipca 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce 12 listopada 

2009 roku i z miejsca stała się międzynarodowym hitem. 

 Główna bohaterka -Katniss Everdeen zostaje wciągnięta w sam środek 

sporu w Panem – w fikcyjnym kraju powstałym na gruzach Ameryki Północnej. 

Jego centrum administracyjne stanowi Kapitol, który rządzi trzynastoma 

podległymi mu dystryktami. Po krwawo stłumionym buncie dystryktów, dla 

upamiętnienia tych wydarzeń, Kapitol organizuje „Głodowe Igrzyska”, w których 

udział bierze po dwóch nastolatków losowanych z każdego dystryktu. Do domu 

wróci tylko jeden z nich – ten, który pozostanie ostatnią żywą osobą na arenie. 

Całe to wydarzenie jest transmitowane na żywo przez telewizję. 

 Książka zdecydowanie nakierowana na młodego odbiorcę.  Brak tu jakichś 

nużących opisów, charakterystyk bohaterów, dłuższych dialogów, wywodów,  



przestojów w akcji. Narratorką książki jest Katniss, główna bohaterka, która 

relacjonuje wszystko na bieżąco. Swoją drogą , idzie ją polubić za jej upór, to jak 

sobie świetnie radzi w życiu, za odwagę z jaką sprzeciwia się światu w którym 

żyje. Choć czasami zachowuje się emocjonalnie, to potrafi też zachować się 

racjonalnie. Poza tym, fabuła jest ekscytująca, ale też niesie ze sobą przesłanie. 

Zwraca uwagę na niepokojące zjawiska, występujące w świecie ogólnie pojętego 

„show-biznesu”. Autorka genialnie opisuje swoją wizję przyszłości całkowicie 

zdominowaną przez media, w której najbiedniejsi ludzie jako jedyni nie 

zapomnieli o tym co najważniejsze.  

Osobiście książka bardzo nam się podobała i polecamy ją każdemu. 

 

“Gwiazd naszych wina”-John Green 

       Niedawno przeczytałyśmy bestsellerową powieść Johna Green’a pt. 

“Gwiazd naszych wina”. Jest to książka młodzieżowa, wydana 10 stycznia 

2012 r. Opisywane w niej wydarzenia są fikyjne. 

       Powieść ukazuje szesnastoletnią Hazel, która choruje na nowotwór. 

Przyjmuje dużo leków, lecz one tylko wstrzymują rozwój raka, a nie likwidują 

choroby. Spędza czas wśród rodziny, aż pewnego dnia wybiera się na 

spotkanie grupy wsparcia. Na jednym z zebrań poznaje chłopaka z 

amputowaną nogą. Nazywa się August Waters. Szybko się zaprzyjaźniają. 

Ulubiona książka Hazel to ”Cios udręki”, w której akcja kończy się bez 

wyjaśnienia. Przyjaciele postanawiają wybrać się do Asterdamu, aby spotkać 

się z jej autorem i dowiedzieć się, jakie jest jej zakończenie. Ich spotkanie nie 

wygląda tak, jak powinno. Życie Hazel i Augusta komplikuje się jeszcze 

bardziej. 

       Jest to niesamowicie uczuciowa i doprowadzająca do łez książka. Główna 

bohaterka jest świadoma swojej choroby. Wiedziała, że niebawem odejdzie i 

starała się nie nawiązywać z nikim bliższych relacji, aby później nikt nie 

cierpiał. Wyjątkiem był August. Szczerze polecamy tę lekturę. Bohaterowie 

okazali się bardzo naturalni i autentyczni zarówno ze swoimi wadami, jak i 

zaletami. 

                                                                Natalia i Kinga z lll gim. 



 

Recenzja Dywizjonu 303 Arkadego Fieldera 

      Książka “Dywizjon303” napisana przez Arkadego Fiedlera opowiada o 

losach polskich lotników biorących udział w  Bitwie o Anglię. 

 

      Dywizjon 303’’ powstał ‘’na rozkaz’’ Naczelnego Wodza Polskich Sił 

Zbrojnych - generała Władysława Sikorskiego, a jego pierwsze wydanie 

miało miejsce jeszcze w 1942 roku. Sam autor opowiada, że spośród 

wszystkich książek ,,Dywizjon 303” był napisany najbardziej na gorąco. W 

utworze opisane są losy autentycznych postaci i sytuacji z pola bitwy. Autor 

pokazuje wątki ogromnej, bezinteresownej przyjaźni panującej w polskim 

dywizjonie. Książka opowiada o dumie, odwadze i poświęceniu polskich 

żołnierzy. Czytając ją, mamy zaszczyt poznać wielu asów polskiego lotnictwa 

tj. Józefa Frantiszka, Mirosława Ferića, Witolda Urbanowicza, Witolda 

Łokuciewskiego, czy Ludwika Paszkiewicza. Duży plus dla Fiedlera za to, że 

w utworze wszyscy są równi, bohaterami byli mechanicy, którzy mimo iż nie 

wychodzili na front, to odgrywali bardzo istotną rolę. Dywizjon 303 jest 

pisany językiem prostym i przestępnym, autor nie obarcza nas 

skomplikowanymi zwrotami i słownictwem. 

 

Słowa Winstona Churchilla, które zostały wypowiedziane tuż po ogłoszeniu 

zwycięstwa Anglii nad Niemcami: ,,W historii ludzkich konfliktów tak wielu 

nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu”. Mowa tu oczywiście o zasługach 

członków Dywizjonu 303. 

 

Uważamy, że książka Arkadego Fiedlera w stu procentach pokazuje oddanie 

żołnierzy dla ojczyzny. Gdyby nie oni, losy całej Europy i świata mogłyby się 

potoczyć inaczej. 

                 Natalia Rosiejka, Alicja Nicińska i Mikołaj Niciński 

 


