
„ULUBIONA KSIĄŻKA LUB BOHATER”

Chcąc ułatwić rodzicom wybór książek dla dzieci, w poprzednich prezentacjach 

polecałam autorów, bądź książki przeznaczone dla młodszych czytelników. To 

były tylko moje osobiste wybory. Mogłabym polecić znacznie więcej autorów 

książek z klasyki jak i literatury współczesnej, zasługujących na uwagę małych 

czytelników i ich rodziców. Jednak jest jeszcze jedna grupa odbiorców, którzy już 

sami, poza lekturami szkolnymi, dokonują wyboru książek z różnych gatunków 

literackich. Właśnie w ostatniej prezentacji umieściłam wypowiedzi młodych 

czytelników, dotyczące ich ulubionych książek lub bohaterów. Są to prace 

nadesłane do biblioteki na zorganizowany przez Książnicę Kopernikańską 

konkurs literacki „Ulubiona książka lub bohater”. Na konkurs wpłynęły 22 prace. 

29 listopada 2021 r. jury w składzie: Anna Broda, Anna Tatarzycka-Ślęk i Karolina 

Szostak-Lubomska, po dokonaniu oceny nadesłanych prac, przyznało 

uczestnikom konkursu nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

Młodzież  w wieku 13- 15 lat 

 I miejsce “Mały Książę przypomniał mi, kim jestem” autorka pseudonim “Róża”

 II miejsce “Niezwykła wyprawa” autor pseudonim “Rower”

 III miejsce “K-pop tajne przez poufne” “Hej Imani!” autorka “Kinga”

 Młodzież w wieku 16-18 lat

 I miejsce “Percy Jackson” pseudonim autora “Safo”

 II miejsce “13 powodów” “Droga Aniu!” pseudonim autorki “Kasia”

 III miejsce “Władca Pierścieni” autor pseudonim  “Popoś”

       Nagrodzone prace zamieściłam poniżej. Warto je przeczytać, bo może zachęcą 

w ten sposób do przeczytania książek polecanych przez tych młodych ludzi, a nam 

jeszcze nieznanych. 

    



         

 Władca Pierścieni – tytuł, który chyba każdemu choć raz obił się o uszy. Większość pewnie 
widziała choć jedną część filmowej adaptacji. Wiele osób w tym ja przeczytało również książkowy 
pierwowzór. Jednak czy w dzisiejszych czasach warto pochylić się nad tą grubą trylogią, której 
autorem jest John Ronald Reuel Tolkien? Oczywiście! Jeśli ktoś nie przeczytał jeszcze tej 
najwspanialszej powieści przygodowej i ojca gatunku fantasy, niech pędzi do biblioteki by ją 
zdobyć i zanurzyć w się w przepiękny świat i wyruszyć w niezwykłą przygodę z bohaterami 
wykreowanymi przez Tolkiena. Książka ta, jak już wspomniałem, jest niejako początkiem gatunku 
fantasy. Orkowie i gobliny jako uosobienie zła i potworności , krasnoludy jako najwybitniejsi 
kowale oraz nieustraszeni wojownicy, czy elfy lud niezwykle mądry, dostojny i wręcz nieśmiertelny 
-to elementy bez których prawie żadna współczesna powieść fantasy się nie obejdzie. To właśnie 
Tolkien stworzył te rasy, właśnie w takiej postaci. To on stworzył sam od podstaw ich języki i 
gramatykę, a później za pomocą tych języków nadawał nazwy krainom i imiona ludziom tam 
mieszkającym - w Śródziemiu. 

     Właśnie, Śródziemie. Miejsce w którym rozgrywa się akcja tej powieści. Głównym bohaterem 
jest Frodo Baggins – Hobbit. Hobbici to lud lubiący sielskie życie i spokój, stronią od przygód. Frodo 
jednak wyrusza w podróż od której zależą losy całego Śródziemia. Odziedziczył on od swojego wuja 
pierścień, który okazał się pierścieniem władzy poszukiwanym przez Saurona, władcę ciemności i 
twórcę owego pierścienia. Jeśli go odzyska zapanuje nad całym Śródziemiem i zniewoli wszystkie 
ludy. Frodo wraz z przydzieloną mu Drużyną Pierścienia wyrusza w niebezpieczną drogę. Garstka 
mężnych przeciw ogromnemu złu. Ta historia może skończyć się tylko w jeden sposób… 

  

  Polecam ogromnie tę trylogię każdemu, małemu i dużemu. To niezapomniana przygoda, która 
pomimo czarów, smoków czy nieistniejących ras pokazuje tak wiele ludzkich wad, zalet i wartości, 
którymi warto kierować się w życiu. 

           

                                                                                                             

                                                                                                                      Popoś , 16 lat 

                                                                                                                  



Mały Książę przypomniał mi, kim jestem.

            Jestem Ala. Mam 55 lat i jestem torunianką. W grodzie Kopernika mieszkam od 
urodzenia. Od wielu lat jestem pracowniczką miejskiego Planetarium. Uwielbiam opowiadać 
ludziom o gwiazdach. Swoje opowieści powtarzam kolejnym grupom zwiedzających. Fakt, 
może trochę wpadłam w rutynę, lecz tę historię, którą zaraz opowiem, usłyszycie po raz 
pierwszy. 

Tamtego dnia o poranku czekała na mnie, jak zwykle, szkolna wycieczka. Zabrałam ją 
i zaczęłam opowieść o gwiazdach. Później miałam jeszcze kilka innych grup, więc na koniec 
dnia, zmęczona, usiadłam na miejscu dla widzów. Nagle zauważyłam, że nie jestem tam 
sama. Podeszłam do małego chłopca siedzącego w drugim rzędzie.

- Gdzie twoja grupa? Zgubiłeś się? - zapytałam.

- Narysujesz mi baranka? - zapytał chłopiec i wręczył mi tabliczkę.

- Słucham? - zdziwiona zaczęłam rysować.

Podałam chłopcu rysunek i zaczęłam myśleć, że gdzieś już słyszałam te słowa. Tylko 
gdzie???

- Dziękuję – odpowiedział.

- Faktycznie, kiedyś to już słyszałaś - odpowiedział na pytanie, które zadawałam sobie cały 
czas w głowie.

- Czy pamiętasz, jak świetnie bawiłaś się z książką, której głównym bohaterem jestem? – 
zapytał złotowłosy chłopiec.

Wtedy doznałam olśnienia!

- Mały Książę! – krzyknęłam. - To ty?!

- Zastawiam się, czy gwiazdy świecą po to, żeby każdy pewnego dnia mógł znaleźć swoją  – 
odparł, przyciskając do serca czerwoną różę.

- Nie wiem – odpowiedziałam zdziwiona.

- Pamiętaj, kim byłaś, jak byłaś dzieckiem – dodał, dźwięcznie się śmiejąc. I zniknął.

          Obudził  mnie chłód nocy. Zasnęłam we własnym ogrodzie. Ja – trzynastoletnia Ala, 
torunianka, która marzy o pracy w Planetarium! A Mały Książę? Od tamtej pory widziałam 
go tylko w snach. Czy nauczył mnie czegoś? Zdecydowanie tak! Przypomniał mi, kim jestem 



i kim mam być przez całe życie. Chcę odkrywać nowe zainteresowania, miejsca, smaki i chcę 
być otwartą dla świata. Nie dopuszczę do siebie rutyny codzienności, nawet jeśli odnajdę 
swoja gwiazdę. I dziękuję mu za to! 

                                                                        pseudonim autora pracy: Róża lat 13

“NIEZWYKŁA WYPRAWA”

Dziś rozmawiam z braćmi Dawidem Andresem i Hubertem Kisińskim. W latach 2015 – 2016 
mężczyźni  ci pokonali na rowerach największą rzekę świata – Amazonkę. Piotr Chmieliński 
opisał ich wyprawę w książce pt. „Rowerem po Amazonce”. Celem tej rozmowy jest 
zachęcenie młodych ludzi do odnalezienia w sobie pasji odkrywania świata i własnego 
potencjału, który w każdym z nas drzemie. 

Skąd pojawił się u Was pomysł przemierzenia Amazonki?

Dawid Andres: Moim marzeniem była podróż do Indii, ale pewnego dnia dostała się w moje 
ręce książka o Amazonce i, kolokwialnie mówiąc, przepadłem.

Hubert Kisiński: Dawid postanowił przemierzyć Amazonkę. Miał tam jechać ze swoim 
przyjacielem, który w ostatniej chwili zrezygnował i wybór padł na mnie.

Pewnie wiele osób zastanawia się, jak pokonaliście rzekę na rowerach. Czy moglibyście to 
wyjaśnić?

H.K.: Jeśli wzdłuż koryta rzeki biegła droga - jechaliśmy nią na rowerach. Gdy jej nie było, 
przerabialiśmy nasze pojazdy na rowery wodne.

D.A.: Zmienialiśmy ich konstrukcję około pięciu razy. Ostatecznie nazwaliśmy je rowerami 
amazońskimi.

Jak wyglądało Wasze życie w podróży?

D.A.: Noce spędzaliśmy na lądzie, a wcześnie rano wypływaliśmy. Wszystkie posiłki jedliśmy 
na wodzie. W czasie naszej podróży mieliśmy wiele szczęścia, gdyż spotykaliśmy dobrych i 
wspaniałych ludzi. Usnuliśmy nawet taki zwrot: „skaner wychwytujący przyjaciół”.

H.K.: Dzięki pomocy innych udało nam się wybrnąć z wielu trudnych sytuacji, takich jak: 
ogromne wiry i wielkie fale na rzece. W tzw. Czerwonej Strefie opanowanej przez piratów i 
bandy narkotykowe pomagał nam indiański przewodnik, Jose.

Panie Hubercie, w książce dowiadujemy się również o Pańskich problemach…



H.K.: Tak, ta wyprawa była dla mnie czymś w rodzaju katharsis. Wskutek uzależnienia od 
narkotyków i dopalaczy straciłem dobrą pracę w Norwegii, a potem szczęśliwe życie w 
Polsce. Czułem, że tonę, dlatego postanowiłem zawalczyć o siebie i w tym pomogła mi 
podróż do Amazonii. 

Co czuliście, gdy po pokonaniu rzeki dotarliście do wybrzeża Atlantyku?

D.A.: Byłem bardzo szczęśliwy, że udało nam się spełnić marzenie, ale najbardziej jestem 
dumny z mojego brata, który skończył z nałogiem.

H.K.: Nareszcie poczułem, że skończyłem z przeszłością i nie zmarnuję kolejnej szansy, którą 
dał mi los.

Dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że ten wywiad zachęci młodych ludzi do 
przeczytania książki pt. „Rowerem po Amazonce” oraz stanie się dla wielu inspiracją w 
odnalezieniu „własnej Amazonki”. Bracia myślą o kolejnych przygodach i dzielą się 
informacjami o swoich planach na portalach społecznościowych. Warto do nich zajrzeć.

Autor: Rower lat 13



pseudonim autora: Safo lat 16

Każdy z nas słyszał o greckich herosach, 

O wielkiej sile oraz pięknych głosach,

Którzy dzień w dzień potwory zwyciężali,

Aby się ludzie zagłady nie bali. 

Lecz czy współcześnie potrzeba ochrony?

 Czy mroczne siły wciąż biją w zła dzwony?

 Potwory nadal po kątach się czają 

Mimo, że ludzi już nie zabijają.

 Jednak półbogom sen spędzają z powiek,

Na co by struchlał najmężniejszy człowiek.

 Lecz oni dzielnie do boju szarżują,

 Boską euforię przy tym stale czują. 

Syn Posejdona stoi na ich czele, 

Percy Jackson, co bitew stoczył wiele. 

Z tytanem Kronosem walkę podejmie

 I światu zmartwienie wielkie odejmie. 

Jeśli cię dzieje Percy'ego ciekawią 

Powieści Riordana wnet cię zabawią,

 Gdyż Rick sięgający do kałamarza

 Godny jest miana boskiego pisarza.



Hej Imani! 

Dzisiaj był mój pierwszy dzień stażystki do nowego dziewczęcego zespołu S.A.Y Entertainment

 i jestem wykończona! Zostałam obudzona o czwartej rano przez moją koleżankę z pokoju,

 Binnę (nie wiem, kto wymyślał te godziny?). Od razu pobiegłyśmy do przestronnej sali gimnastycznej, 

która znajduje się na setnym piętrze, aby rozpocząć rozgrzewkę. Następny był prysznic, a zaraz po 

nim śniadanie. Do zjedzenia dostałam jednego batata i dwa jajka, ale niektóre dziewczyny miały 

mniejsze porcje z powodu diet, których musimy przestrzegać. Przy posiłku poznałam BowHee 

z donośnym głosem i małomówną RaLę. Podczas śniadania otrzymałam od menadżerki mój plan 

tygodnia i zaczęłam się zastanawiać, czy ktoś nie pomylił godzin. Zaraz po śniadaniu musiałam pędzić

 na lekcję języka koreańskiego dla osób nieznających go. Te zajęcia trwały aż sześć godzin!

 Sala lekcyjna była specyficzna - nie miała okien, była pomalowana na biało, a na podłodze były 

oddzielone taśmą miejsca dla chłopaków i dziewczyn. Moja nauczycielka pani Lee kazała mi się 

przedstawić. Mimo moich obaw, powiedziała, że mój koreański nie jest taki zły. Później poznałam 

resztę grupy. Pod koniec zajęć w sali zostały tylko dwie osoby, których poziom języka był najsłabszy. 

Nauczycielka pozwoliła mi porozmawiać z YoungBae- chłopakiem, którego wcześniej widziałam 

w  stołówce. Potem lunch, a zaraz po nim trening. Moja grupa otrzymała od menadżerki piosenkę 

Ariany Grande ,,Problem” , do której będziemy musiały stworzyć układ i zaśpiewać ją w programie 

dla stażystek. Początkowo dziewczyny były zachwycone moim głosem. Jednak kiedy przyszła pora 

na naukę układu, już nie było tak miło. Wszyscy, oprócz Binny, załamali się oglądając moje próby 

tańczenia. Na końcu lekcji zostałam z Binną w sali, aby na nowo poćwiczyć cały układ i dobrze się 

bawiłam! A co u Ciebie i Ethana? Odpisz szybko! 

                                                                                      Twoja Candace 

Jeśli chcesz dowiedzied się więcej o przygodach Candace, to sięgnij po książkę Stephana Lee pod 
tytułem ,,K-pop tajne przez poufne”! 

                                                                                                                                         Kinga lat 13



                                                                                                                           Inowrocław, 10 listopada 2021 r.

                                                       Droga Aniu,

             Na wstępie mego listu pragnę Cię serdecznie pozdrowić. Chociaż minął już prawie miesiąc 
od naszego spotkania, pamiętam dokładnie naszą ostatnią rozmowę. Często wracałam do niej 
myślami i  analizowałam wszystko, o czym wówczas dyskutowałyśmy. Tak się zdarzyło, iż kilka dni 
później   w ręce trafiła mi fantastyczna książka Jay Asher pt. „13 powodów”. Chciałabym , abyś ją 
przeczytała.  
              Główną bohaterką jest Hannah Baker, nastolatka, która zdecydowała się popełnić
samobójstwo. Dlaczego? Swoją decyzję uzasadnia 13 powodami nagranymi na kasetach. Taśmy
w założeniu mają zostać przekazane wszystkim, którzy przyczynili się do tej tragicznej decyzji.
Historię Hannah poznajemy wraz z Clayem, bohaterem jednej z taśm. Okazuje się, że dziewczyna była 
bardzo samotna. Można mieś wielu znajomych, jednak nie zawsze los obdarzy nas przyjacielem, 
a prawdziwa przyjaźń jest czymś bardzo ważnym. Może ona trwać całe życie, kiedy świetnie się 
bawimy i jesteśmy szczęśliwi, ale również wtedy, gdy jest nam źle. Sprawdzianem dla przyjaźni 
są niepowodzenia i porażki. Wtedy widzimy, czy dana osoba będzie przy nas „na dobre i na złe”, 
czy odejdzie. To przyjaciel jako pierwszy zauważy, że coś złego dzieje się z jego znajomym. Może on 
zwrócić uwagę na jego zachowanie, nagłe zamknięcie się w sobie, a tym samym, mówiąc o swoich
 spostrzeżeniach dorosłym, zapobiec katastrofie.
                Żyjemy w czasach, gdzie połowa młodzieży czuje dyskomfort. Ogromny wpływ ma na to 
zaistniała sytuacja. Pandemia zbiera żniwo na wielu frontach, uderzając prawie w każdą dziedzinę 
życia. Coraz więcej młodzieży boryka się z objawami depresji. I to właśnie tutaj nasz przyjaciel może 
pomóc wyciągnąć do nas pomocna dłoń, zwyczajnie, po ludzku porozmawiać. Większość z nas jest 
w wieku, w którym cale życie ma przed sobą. Nie zmarnujmy tego. Życie, to tak naprawdę jedyne, 
co posiadamy. Gdyby główna bohaterka prezentowanej przeze mnie książki miała chociażby jednego 
przyjaciela, nie odważyłaby się odebrać sobie życia.
              Poruszany w książce temat jest bardzo ważny. Uważam, że nie tylko my powinnyśmy ją 
przeanalizować, ale również nasi rodzice i nauczyciele- być może lektura ta przybliży ich do 
niezrozumiałego nastoletniego świata.

             Teraz już kończę. Mam nadzieję, że znajdziesz czas na przeczytanie tej książki, abyśmy mogły 
później porozmawiać na jakże istotne tematy.     

                                                                                                                     Kasia    lat 16


