
 

 

 

BIBLIOTEKA POLECA 

kl. 5 - 8 

Książki zakupione ze środków 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

 

Warto przeczytać:   

S.Gessner                                           T. Murray                              A. Tomczyszyn „Prawo 

       „LIL APRIL”                                 „Drugie bicie serca”                    pierwszych połączeń”                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warto przeczytać: Andrzej Sapkowski  

          Saga „Wiedźmin” 

 

Andrzej Sapkowski urodził się 21 czerwca 1948 w Łodzi. Polski pisarz 

fantasy, z wykształcenia ekonomista. Twórca postaci Wiedźmina. Jest 

najczęściej po Lemie tłumaczonym polskim autorem fantastyki. W 2012 roku 

minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski odznaczył go 

srebrnym medalem Gloria Artis.  

 

 

Główna, powieściowa saga o Wiedźminie liczy 5 tomów. Na wiedźmiński pięcioksiąg składają się 

powieści: 1. “Krew elfów”, 2. “Czas pogardy”, 3. “Chrzest ognia”, 4. “Wieża jaskółki, 5. “Pani Jeziora”.  

 

Publikację sagi poprzedzały jednak dwa istotne tomy opowiadań - “Ostatnie życzenie” oraz “Miecz 

przeznaczenia”. Istnieje również niekanoniczne opowiadanie “Coś się kończy, coś się zaczyna”, które nie 

jest związane z główną linią fabularną i jako zbiór najlepiej zostawić go sobie na koniec przygody                          

z Wiedźminem. Uniwersum wiedźmińskie na ten moment uzupełnia jeszcze wydana w 2013 r. powieść 

“Sezon burz”, która jest swoistym prequelem - jej akcja dzieje się jeszcze przed opowiadaniem pt. 

“Wiedźmin”, ale nie jest bezpośrednio związana z historią przedstawioną w sadze. Oto jak należy czytać 

“Wiedźmina”, jeśli chcemy trzymać się porządku chronologicznego: 

 1. “Ostatnie życzenie” 

2. “Miecz przeznaczenia” 

3. “Krew elfów” 

4. “Czas pogardy” 

5. “Chrzest ognia” 

6. “Wieża jaskółki” 

7. “Pani Jeziora” 

8. “Sezon burz” (wydarzenia sprzed pięcioksięgu, ale osobna historia) 

9.“Coś się kończy, coś się zaczyna” (opowiadanie niekanoniczne) 

  

 

Książki dostępne w naszej bibliotece: 

 

1. “Ostatnie życzenie” 

2. “Miecz przeznaczenia” 

3. “Krew elfów” 

4. “Czas pogardy” 

5. “Chrzest ognia” 

6. “Wieża jaskółki” 

7. “Pani Jeziora” 

8. “Sezon burz” 

 

 

 

 



 

Poczytaj online! 

 

W czasie kiedy nie możecie przyjśd do  biblioteki, zachęcam do skorzystania z niżej podanych adresów. Możecie czytad książki 

bez wychodzenia z domu.  

                                                                       lubimyczytac.pl    lektury.gov.pl     wolnelektury.pl 

 

 

 

 

Źródła informacji i obrazów: 

 https://www.taniaksiazka.pl/seria/wiedzmin 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Sapkowski 

• zdjęcia książek: usb, zasoby Internetu  
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