
„Przeczytaj! Naprawdę polecam” 

 

Kolejny konkurs czytelniczy za nami. I tym razem pokazaliście, że można. 

Znaleźli się bowiem tacy, którzy w przerwie miedzy nauczaniem zdalnym 

i innymi przyziemnymi obowiązkami spędzali czas na czytaniu książek. 

Przeczytali i napisali recenzje, w których zachęcają do sięgnięcia po 

rekomendowane przez nich pozycje. Wszystko to dla przyjemności, ale również 

w ramach konkursu szkolnego "Przeczytaj! Naprawdę polecam", 

przeprowadzonego 25 maja 2020r. 

I miejsce - Gabriela Glanowska  1 T4L ( Szeptucha; Katarzyna Berenika 
Miszczuk) 

II miejsce - Zuzanna Pobiarzyn 1a ( Tatuażysta z Auschwitz; Heather Morris) 

III miejsce - Yelizaveta Yurkovska  2 TL ( Bieguni; Olga Tokarczuk ) i Tadeusz 
Bochenek 2 TL ( Kroniki Bane'a; Cassandra Clare, Maureen Johnson, Sarah Rees 
Brennan ) 

 

Serdecznie gratuluję nagrodzonym i tym, którzy byli blisko zwycięstwa. Kolejne 

konkursy przed Wami. Poniżej recenzja, której w żaden sposób nie można 

ominąd. 

 Przeczytaj! Naprawdę polecam:) 

 

 

 

 

 

 

 



          W życiu codziennym nie musimy 

martwid się południcami, strzygami czy 

utopcami. Gosława Brzózka nie miała takiego 

szczęścia. W ramach praktyk na studiach 

medycznych w Warszawie, musiała udad się 

do miejscowości Bieliny w województwie 

świętokrzyskim, aby zmierzyd się z całym tym 

niebezpieczeostwem oraz uczyd się u samej 

szeptuchy Jarogniewy.  

          Książka Katarzyny Bereniki Miszczuk pt. 

“Szeptucha” jest pierwszą z cyklu “Kwiat 

paproci”. Dzieła tej autorki skupiają się na 

tematyce słowiaoskiej mitologii oraz na 

folklorze i atmosferze wiejskiej. “Szeptucha” ma na celu wprowadzenie nas do 

alternatywnej rzeczywistości w Polsce gdyby to Mieszko I nie przyjął chrztu w 

roku 966 r. Poznajemy losy Gosi, która z wielkiego miasta przyjeżdża na małą 

wioskę i musi dostosowad się do nowego stylu życia. Odmienny akcent 

Jarogniewy, gliniana podłoga w chatach czy wiejska, kamienista droga to tylko 

jedne z wielu rzeczy, które zaskoczyły główną bohaterkę. Warto dodad, iż 

Gosława nie tak wyobrażała sobie swoją medyczną karierę. Brzózka była 

zmuszona tworzyd zdrowotne nalewki dla pacjentów, uczyd się na pamięd 

uroków, czy pielęgnowad ogródek z leczniczymi ziołami i zdecydowanie nie była 

to jej wymarzona praca.  

          Nawet zwykłe wyjście do bielioskiego lasu mogło okazad się śmiertelnym 

niebezpieczeostwem. Wśród gąszczu drzew czaiły się nieznane Gosi upiory i 

stworzenia fantastyczne, takie jak rusałki czy gwałtowny i nieprzewidywalny 

Leszy. W tej niebanalnej rzeczywistości Gosława musiała porzucid swoją 

sceptycznośd wobec Bogów ze względu na silną wiarę mieszkaoców Bielin, jak 

przystało na przyszłą Szeptuchę. Nie było to jednak jedynym powodem, gdyż 

Brzózka na własnej skórze odczuła bożą obecnośd. 

          Warto zagłębid się w świat, w którym śmiertelni spotykają się z 

nieśmiertelnymi i razem nieświadomie kroczą ziemską drogą. Klimatu w 

uniwersum “Szeptuchy” Katarzyny Bereniki Miszczuk nie da się porównad z 

żadną inną powieścią. Krocząc razem z Gosią Brzózką po nieznanych leśnych 



ścieżkach, możemy zapomnied o świecie, który nas otacza. Momentami 

czujemy się jakby rzeczywistośd w książce Miszczuk była tą prawdziwą. 

          Siedząc w fotelu z ciepłą herbatą i z kocem na kolanach, trzymając w ręku 

“Szeptuchę”, możemy poczud zarówno strach jak i ekscytację, niepewnośd, 

ciekawośd, a w niektórych momentach głośno wybuchnąd śmiechem. Książka ta 

przypadnie do gustu nawet osobom, które nie przepadają za fantastyką, 

ponieważ świat rzeczywisty i magiczne stworzenia tworzą wspólnie jedną, 

idealnie zgraną całośd.  

          Według mnie ta powieśd przypadnie do gustu czytelnikom, którzy chcą 

poznad historię Polski w lekki i niezobowiązujący sposób. Po lekturze 

“Szeptuchy” każdy wyjdzie z ogromnym pokładem wiedzy o słowiaoskiej 

mitologii, jej upiorach, urokach i ciekawostkach, które nie są znane wielu innym 

ludziom. Warto poświęcid swój czas na zapoznanie się z treścią tej książki, a po 

przeczytaniu jej nie będzie można obejśd się bez poznania jej kontynuacji w 

powieściach “Noc Kupały”, “Żerca”, “Przesilenie” oraz “Jaga”. 

Gabrysia Glanowska  1 L4T 


