


 H. Sienkiewicz – „W pustyni i w puszczy”

 P. Wilk – „Lalki w ogniu”

 C. Clare – „Pani Noc”, „Kroniki Bane’a”

 K. Code – „Przyspieszenie”

 F. Nilson – „Spowiedź narkomana”

 E. E. Schmitt – „Oskar i pani Róża”, „Kwiaty koranu”

 O. Tokarczuk – „Szafa”

 H. Massanmuller – „W sidłach anoreksji”

 A. Fredro – „Zemsta”

 A. S. Exupery – „Mały Książę”

 J. R. R. Tolkien – „Władca Pierścieni”



Czy warto czytać książki? – Ankieta

1. Jak często czytasz książki? 

Można udzielić jednej odpowiedzi.

 Często 

 Od czasu do czasu 

 Kiedy muszę 

 Rzadko 

 Nigdy 

2. Jakie preferujesz książki? 
Można udzielić jednej odpowiedzi.

 Fantastyka 

 Przygodowe 

 Romanse 

 Kryminały 

 Inne 



3. Ile przeczytałeś/łaś książek w minionym 

miesiącu? 

Można udzielić jednej odpowiedzi.

0-2 

3-6 

7-10 

więcej niż 10 

4. Czy masz swoją ulubioną książkę/książki, do 

których ciągle wracasz? 

Można udzielić jednej odpowiedzi.

Tak 

Nie



5. W jaki sposób zdobywasz książki? 

Można udzielić jednej odpowiedzi.

Zamawiam przez Internet 

Kupuje w księgarni 

Chodzę do biblioteki 

Pożyczam od znajomych 

Inne 

6. Myślisz, że częstotliwość czytania książek, 

spada? 

Można udzielić jednej odpowiedzi.

Tak 

Nie 

Nie mam zdania 



7. Czym są, według ciebie książki? 

Można udzielić jednej odpowiedzi.

Odskocznią od rzeczywistości 

Zabawą 

Obowiązkiem 

Karą 

Hobby 

8. Czy czytając skupiasz szczególną uwagę na 

ukrytym sensie książki, bądź ważnych 

sentencjach? 

Można udzielić jednej odpowiedzi.

Tak 

Nie 

Nigdy się na tym nie zastanawiałam/łem

Czytam, bo czytam



10. Masz trochę wolnego czasu. Co wybierzesz -

książkę, czy komputer? 

Można udzielić jednej odpowiedzi.

Zdecydowanie książkę 

Zdecydowanie komputer 

Ani jedno, ani drugie 

9. Czy myślisz, że czytanie jest ważną 

umiejętnością? 

Można udzielić jednej odpowiedzi.

Tak 

Nie 



 Za:
 pobudzają wyobraźnię,

 inspirują do własnej twórczości,

 dają wiedzę o świecie,

 pomagają w zdobywaniu wiedzy,

 wzbogacają słownictwo,

 rozwijają wyobraźnię,

 uwrażliwiają na piękno, na krzywdę ludzką,

 kształtują hierarchię wartości,

 kształtują poglądy,

 rozwijają nasze zainteresowania,

 kształtują naszą osobowość,

 szlifują charakter

 doskonalą nasze zdolności i talenty,

 pomagają w nauce ortografii.



 Przeciw:

zabierają dużo czasu,

psują wzrok,

zbyt drogo kosztują,

działają jak narkotyk,

odciągają od obowiązków szkolnych,

znacznie ograniczają czas wolny.



Uczniowie ZSE im. Jana Pawła II 

w Staszowie

mają zaszczyt zaprosić

Pana Benedykta Kozieła

na spotkanie z poetą,

które odbędzie się dnia 17.11.2016 r.

o godzinie 11.30

w bibliotece szkolnej.



1. Kim Pan jest z zawodu?

2. Jak długo zajmuje się Pan pisaniem?

3. W jakich okolicznościach podjął Pan 

decyzję o pisaniu?

4. O czym Pan pisze w swoich utworach?

5. Co Pana inspiruje do pisania wierszy?

6. Czy pisanie sprawia Panu dużo trudu?

7. Co jest dla Pana najważniejsze podczas 

pisania?

8. Jak dużo czas poświęca Pan na pisanie?



1. Co jest potrzebne, oprócz talentu, do pisania poezji?

2. Jakie wartości ceni Pan sobie w swoim życiu?

3. Jak wiele tomików poezji stworzył Pan dotychczas?

4. Czy myślał Pan kiedykolwiek o pisaniu prozy?

5. Co daje Panu pisanie?

6. Czy łatwo jest dziś pisać wiersze?

7. Co by Pan powiedział młodym ludziom, którzy chcą 
tworzyć poezję? 

8. Czy otrzymał Pan jakieś nagrody czy wyróżnienia za 
swoją twórczość?

9. Czy należy Pan do ZLP? Jakie korzyści z tego 
wynikają dla Pana?

10. Czy mógłby Pan nam zaprezentować jakieś swoje 
wiersze?


























