
 

 

Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie 28.04.2021 

 

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy CDN PBP w Koninie odbyło 

się 28 kwietnia – ze względu na obostrzenia związane z pandemią nadal spotykamy się online 

poprzez Skype. Przywitała nas moderatorka Iwona Wojtalik i po krótkiej wymianie zdań 

rozpoczęło się właściwe spotkanie. Tym razem omawiałyśmy książkę autorstwa Maji Lunde – 

Historia pszczół. Pani Iwona w krótkiej prezentacji przybliżyła nam postać autorki i jej 

twórczość. Maja Lunde to norweska pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży, 

scenarzystka filmowa. Historia pszczół ukazała się w 2015 roku, była pierwszą powieścią 

autorki dla dorosłego czytelnika. Przyniosła jej międzynarodowy rozgłos, ukazała się w ponad 

30 krajach. Maja Lunde została za nią uhonorowana Norweską Nagrodą Księgarzy.            

Akcja książki toczy się na trzech kontynentach (Azja, Europa, Ameryka), w trzech epokach 

(1852, 2009, 2098), ma trzech głównych bohaterów (Tao, William, George). Czwartym 

„bohaterem” są pszczoły. Autorka stworzyła poruszające historie ludzkiego życia a także 

rzuciła światło na globalną katastrofę ekologiczną. Jest to znakomita opowieść o relacjach 

między rodzicami i dziećmi, o ich marzeniach, o utracie i nadziei. Słowa M. Lunde: „Czytelnicy 

mówią mi, że Historia pszczół pozwoliła im spojrzeć na świat trochę inaczej. Mówią: >>Nagle 

widzę wokół siebie te wszystkie owady! Zauważam pszczoły, słyszę ich bzyczenie<<. Ja też 

zaczęłam je zauważać i doceniać. Jesteśmy częścią przyrody, osobno nic nie znaczymy. 

Podobnie jak u pszczół – ul jest ważniejszy niż pojedyncza pszczoła. Nie pracują dla siebie, 

pracują dla dobra ula. My, ludzie, możemy się sporo od nich nauczyć”. Wśród klubowiczek 

książka odebrana została różnie – od zachwytu po niechęć. Każda z pań podzieliła się jak 

zwykle swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury, uzasadniając takie a nie inne zdanie.  

Spotkanie DKK zakończyłyśmy ustaleniem daty kolejnego, majowego spotkania, chociaż 

jeszcze nie znamy tytułu książki, bohaterki spotkania. Mamy nadzieję, że spotkamy się  

w realnej rzeczywistości, w murach naszej biblioteki lub w ogrodzie.  

 

 

                                                                                                                                             Ewa Malin 

 

 

 



 

 


