
Książka pt: ,,WOJOWNICY. UCIECZKA W DZICZ’’ została napisana przez ERIN HUNTER.  

Opowiada ona o domowym, ognisto – rudym kocie Rdzawym, który pewnego ranka udaje się na spacer 
do lasu. Tam spotyka dzikie koty z Klanu Pioruna, a ich przywódczyni oferuje mu, żeby dołączył do nich, 
gdyż Klan potrzebuje wojowników. Po dołączeniu do Klanu Pioruna otrzymuje imię Ognista Łapa  
i zaprzyjaźnia się z Szarą Łapą. Przeżywa różne przygody i poznaje obyczaje pozostałych klanów. 

Ta książka podobała mi się z kilku powodów. Jest ona o kotach, a ja kocham te zwierzęta. Akcja książki 
jest bardzo wartka, główni bohaterowie mają wiele przygód. Książka jest gatunkiem fantastyki, ale są 
tu wplecione motywy przyjaźni, miłości, odwagi i waleczności. 

Do czasu, kiedy poznałam serię WOJOWNICY nie przepadałam za czytaniem. Ta seria już od pierwszego 
tomu dogłębnie mnie zainteresowała. To cykl o przygodach leśnych kotów z czterech Klanów: Pioruna, 
Wiatru, Cienia i Rzeki. Jeśli tak jak ja kochacie koty i lubicie przygody, WOJOWNICY powinni się Wam 
spodobać. 

Wiktoria Ostrycharz IIB 

 
Lubicie czytać książki przygodowe i pełne zadziwiających oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji? Jeśli 
tak, to polecam wam przeczytać „Itch” Simona Mayo’a. Jest to przygoda jednego zaciekłego chemika 
Itchinghama Lofte’a, który często przeprowadza doświadczenia. Pewnego dnia jego życie radykalnie 
się zmienia. Odkrywa coś naprawdę niebezpiecznego i ważnego dla ludzi. Ktoś za wszelką cenę próbują 
mu to odebrać. Ta książka jest jedną z moich ulubionych, ponieważ pokazuje, że nie ma sytuacji bez 
wyjścia. Uważam, że jest ona godna polecenia, ponieważ podczas jej czytania doznaje się takich emocji, 
jakby się było jedną z postaci.  
 
Kasia Demkiv IIB 
 

Książka, którą chciałbym polecić została napisana przez Charlesa Dickensa w 1843 roku przed Świętami 
Bożego Narodzenia. „Opowieść Wigilijna” jest genialną książką opowiadająca o  Ebenezerze Scroogo, 
który był skąpcem żałującym na wszystko i wszystkich. Kiedy dowiedział się,  że jeżeli  się nie zmieni nie 
dożyje Świąt Bożego Narodzenia, postanowił zawalczyć o życie . Książka jest bardzo pouczająca, daje 
czytelnikowi możliwość zastanowienia się nad sobą i światem. 
Czy Ebenezer dożył Świąt Bożego Narodzenia? Czy zmienił swój stosunek do monety oraz ludzi? 
Tego najlepiej dowiedzieć się samemu, oddając się ciekawej lekturze. 
 
Jan Grabowski IB 
 

Rozmyślania  
– dzieło filozoficzne autorstwa cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. 
Marek Aureliusz, zwany był filozofem na tronie. Refleksyjna natura cesarza, jasność umysłu,  
a także świadomość istnienia ludzkich niedoskonałości sprawiły, że powstał utwór, który także dziś 
czyta się z wielką przyjemnością.  
"Rozmyślania" to traktat moralny związany z filozofią stoicką, który można uważać za wspaniałe źródło 
inspiracji oraz wskazówkę jak odnaleźć drogę do ponadczasowych wartości w świecie, w którym liczy 



się tylko pieniądz, wyścig szczurów, wygląd i prestiż społeczny. W świecie zawładniętym przez media, 
który toczy się głównie w Internecie.  
 
W książce możemy znaleźć odpowiedź na wiele egzystencjalnych pytań, radę na codzienne kłopoty,  
a przede wszystkim zastanowić się nad znaczeniem przesłania Marka Aureliusza, nad tym, co mówi do 
nas na przestrzeni lat i ile mądrości zawiera każde jego słowo. 
 
Utwór Marka Aureliusza to swoisty pamiętnik składający się rozważań, nastrojów, chwil ulotnych.  
To krótkie migawki, obrazki, mądre zamyślenia nad życiem. I z tych właśnie refleksji i nastrojów autor 
próbuje złożyć prawdę o tym świecie.  
 
,,Rozmyślania” Marka Aureliusza składają się z osobistych zapisków myśliciela i poety. Przez całe 
stulecia inspirowały one filozofów, pisarzy i zwykłych ludzi do refleksji nad rolą człowieka w otaczającej 
rzeczywistości. Książka mimo upływu czasu jest nadal aktualna. Na tym polega jej wartość i siła.  Jest 
wibracją czasów i przestrzeni. Pokazuje, co jest w życiu tak naprawdę ważne, nad czym trzeba się 
pochylić, a na czym nie skupiać uwagi. „Podobny bądź do skały, o którą się ciągle fale rozbijają. A ona 
stoi, a koło niej usypiają bałwany wody. "O ja nieszczęśliwy, że mnie to spotkało". - Ależ nie tak! Lecz: 
"O ja szczęśliwy, że chociaż mnie to spotkało, żyję bez smutku, nie gnębi mnie teraźniejszość ani nie 
boję się przyszłości". 
 
O książce ,,Rozmyślania” przeczytałam w utworze Małgorzaty Musierowicz - ,,Jeżycjada”. Jeden  
z głównych bohaterów-dziadek Borejko-bardzo cenił twórczość Marka Aureliusza i stawiał ją za wzór 
cnót i ideałów. Warto posiadać tę książkę w swojej domowej biblioteczce i wracać do niej, gdy chcemy 
na chwilę wysiąść z pędzącego świata. 
 
Anna Chmielewska IB 

 


