
Drodzy Uczniowie! 

Dziękuję Wszystkim, którzy już wysłali mi zadanie z ostatniej lekcji!  

Na dzisiejszej lekcji powiemy sobie o tym, do jakiego gatunku zaliczyć lekturę 

„Za niebieskimi drzwiami”. 

Temat: „Za niebieskimi drzwiami” Marcia Szczygielskiego powieścią 

przygodową? 

Zastanawialiście się do jakiego gatunku zaliczyć tę lekturę? Można ją nazwać 

powieścią przygodową czy obyczajową, choć znajdziemy w niej też liczne 

motywy znane z literatury science fiction, horrorów  i kryminału. 

Proszę zapisać sobie temat i poniższą notatkę: „Za niebieskimi drzwiami” 

jest powieścią mającą elementy: 

a) Powieści przygodowej-  odkrycie niesamowitego świata za niebieskimi 

drzwiami, pobyt w srebrnym świecie; 

b) Powieści fantasy- magiczny świat za niebieskimi drzwiami, owoce 

gromadzące wiadomości, białe nici, uzdrowienie kolana Łukasza, 

zniknięcie ciotki Agaty; 

c) Horroru- pierwsze spotkanie z Krwawcem, wcielenie się Krwawca w 

ciotkę Agatę;  

d) Kryminału- dziwne i zagadkowe zniknięcie ojca Łukasza, kurtka i 

scyzoryk – jedynymi śladami po ojcu. (koniec notatki) 

Jak już Wam pisałam, w książce mamy do czynienia ze śpiączką. Wiecie, co to 

jest śpiączka? Najkrócej mówiąc, jest to brak świadomości i kontaktu z 

otoczeniem. Pacjent nie reaguje na bodźce zewnętrzne, bólowe czy słuchowe. 

Śpiączka może być wywołana przez różne czynniki. Może być związana z 

chorobą, urazem po wypadku lub też niepożądaną reakcją na leki. 

Pani Ewa Błaszczyk, aktorka która w filmie wcieliła się w rolę ciotki Agaty,  

przeżyła własną tragedię związaną ze śpiączką. Jej córka- Ola- zapadła w 

śpiączkę po tym, jak zakrztusiła się tabletką. Miała wtedy 5 lat. Od tamtej pory 

do dziś ( a Ola ma już 20 lat) aktorka walczy o wybudzenie córki. 

 Założyła też fundację Akogo? ( Fundacja to organizacja założona przez 

jakiegoś założyciela- fundatora, w celu realizacji określonych społecznie 

użytecznych działań. Znacie na pewno, albo słyszeliście o : Wielkiej Orkiestrze 



Świątecznej Pomocy, (WOŚP), Polskim Czerwonym Krzyżu (PCK), albo „Nie 

jesteś sam”- to wszystko są FUNDACJE).  

 Fundacja Akogo? zajmuje się osobami w śpiączce. Z jej pomocą powstała 

klinika „Budzik”, pierwsza w Polsce placówka, do której trafiają dzieci w 

śpiączce ( od 2 do 18 roku życia).  

Złotówka ze sprzedaży każdego egzemplarza książki Marcina Szczygielskiego 

Za niebieskimi drzwiami przeznaczona jest na pomoc dla podopiecznych 

fundacji Ewy Błaszczyk.  

 To logo fundacji:  

 

A to zdjęcie pani Ewy Błaszyk i jej córki Oli ( Obok na zdjęciu jej druga córka, 

gdyż Ola ma siostrę bliźniaczkę):  

   (źródło: www.viva.pl) 

Kochani!  Na tym kończymy naszą lekturę „Za niebieskimi drzwiami”. Czeka 

nas jeszcze napisanie kartkówki, ale szczegóły w poniedziałek! Miłego 

weekendu!  

http://www.viva.pl/

