
Witam cię kartek szelestem, Tytułem na pierwszej stronie, 
Witam! Bo po to przecież jestem, Żebyś mnie ujął w dłonie i czytał![...] 

Ja Cię bez trudu nauczę Tego, co przydać się może, Choćby i po latach paru. 
Ja tobie słowem,  jak kluczem, w Cudowny sposób otworzę pałace czarów 

Edward Szymański 

 

Wakacje z książką 
 

  

Gdy Maryla i Mateusz Cuthbertowie decydują się przygarnąć chłopca z sierocińca, nie mają 
pojęcia że od tej pory ich życie wypełnią niespodzianki. Zaczyna się od tego, że na Zielone 
Wzgórza, gdzie mieszka to sympatyczne rodzeństwo przybywa nie chłopiec, lecz 
jedenastoletnia dziewczynka. Jej obecność wywróci życie mieszkańców Avonlea do góry 
nogami. Rudowłosa, piegowata o wybujałej wyobraźni i nieprzeciętnym temperamencie Ania, 
błąkała się dotychczas po domach dziecka i kolejnych rodzinach zastępczych, by w końcu, przez 
pomyłkę, trafić do z pozoru bardzo zasadniczych opiekunów, którzy w rzeczywistości  
są kochani i jedyni na świecie. To u nich Ania Shirley znajduje prawdziwy dom… 

"Ania z Zielonego Wzgórza" to początek liczącego aż 10 tomów cyklu powieściowego pióra  
L. M. Montgomery. 

 

Kto z nas nie zna Małego księcia? Jego wymagającej róży i planety o trzech wulkanach?  
Jeśli dla ciebie rysunek kapelusza też przedstawia boa zjadającego słonia, to znaczy, że możesz 
zostać jego przyjacielem. Narysujesz mu baranka? 

Ponadczasowa przypowieść i kopalnia mądrych myśli w nowym znakomitym przekładzie 
Henryka Woźniakowskiego. 

Ania z Zielonego Wzgórza / Lucy Maud Montgomery ; przeł. Agnieszka Kuc. - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, 2008. 
Sygn. WypRz  232091 

Mały Książę : z ilustracjami Autora / Antoine de Saint-Exupery ; przeł. Henryk Woźniakowski. 
- Kraków : "Znak", 2015.  
Sygn. WypRz  244056 



  

Mikołajek to kilkanaście krótkich opowiadanek z życia szkolnego i poszkolnego małego chłopca 
i jego łobuzerskich kolegów, którzy ciągle się biją (tak radzą sobie z konfliktami), by na końcu 
stwierdzić, że zabawa była fajna. Zakończenie każdego opowiadania to zaskakujące  
i prześmieszne podsumowanie relacji panujących między ludźmi i to niekoniecznie - tymi 
najmniejszymi. Zabrzmiało poważnie, bo książka, choć napisana dla dzieci, może okazać się 
cenną lekcją wychowania również dla starszego pokolenia. Dzięki niej możemy zdać sobie 
sprawę, jak śmieszni potrafimy czasem być – my, dorośli – ci, którzy powinniśmy świecić 
przykładem. 

  

Polskie legendy i podania to zbiór najwspanialszych i najbardziej znanych podań i baśni  
z różnych regionów Polski: Legenda o Smoku Wawelskim, Toruńskie Pierniki, Syrena, 
Nieposłuszna Flądra, Bazyliszek, Janosik, Legenda o Popielu, Wiano św. Kingi, Złota Kaczka, 
Stopka Królowej Jadwigi, Studnia Trzech Braci, O Wężowej wdzięczności, Szabla Króla 
Zygmunta, Zatopione Miasto. 

  

Dzięki niezwykłym zdolnością psychologiczno-detektywistycznym Adaś Cisowski jest 
ekspertem w rozszyfrowywaniu skomplikowanych szkolnych zagadek oraz sekretów życia 
rodzinnego. Podczas wakacji na prośbę swego profesora Adaś z zapałem poszukuje skarbu  
w pewnym dworku. Przy okazji przeżywa mrożące krew w żyłach przygody, o jakich marzy 
każdy i odkrywa... miłość. 

Mikołajek / Sempe [il.] i Goscinny ; przeł. [z fr.] Tola Markuszewicz i Elżbieta Staniszkis. - 
Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2012. 
Sygn. WypRz   240370 

Polskie legendy i podania / [tekst Marta Berowska ; il. Zdzisław Byczek, Włodzimierz 
Kukliński]. - Warszawa : "Wilga", 2002. 
Sygn.  WypRz  245232 

Szatan z siódmej klasy / Kornel Makuszyński. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2014. 
Sygn. WypRz   242514 



  

Mary Lennox po stracie rodziców zostaje oddana pod opiekę wuja. Okazuje się on dziwnym, 
nieprzystępnym człowiekiem. Jeszcze dziwniejszy jest jego dom, w którym często rozlega się 
czyjś płacz, i znajdujący się w pobliżu domu ogród, do którego nikomu nie wolno wchodzić. 
Mary postanawia jednak odkryć przyczynę płaczu i dostać się do wnętrza tajemniczego 
ogrodu. Czy jej się to udało i jakie były tego skutki, przekonacie się, czytając tę przepiękną, 
mądrą książkę, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnośc8ią. Stała się ona podstawą 
wielu adaptacji teatralnych i filmowych. 

  

"W 80 dni dookoła świata" to najsłynniejsza powieść Juliusza Verne’a, pełna przygód, 
niespodzianek i napięć. Jej akcja toczy się w scenerii XIX wieku. 

Londyński dżentelmen wiódł samotne, monotonne i uporządkowane życie. Tak było do czasu, 
gdy założył się z kolegami z ekskluzywnego klubu o to, że w osiemdziesiąt dni objedzie świat 
dookoła. 

Bohater książki przemierzał lądy i oceany nie tylko po to, żeby wygrać zakład. Podjął wyścig  
z czasem również dlatego, aby obronić swoją cześć i honor; padło nań bowiem podejrzenie, że 
opuszczając Londyn, dokonał kradzieży na dużą skalę. Humanistyczne przesłanie powieści jest 
aktualne do dziś, w epoce rakiet, odrzutowców i Internetu. 

  

Tajemniczy ogród / Frances Hodgson Burnett ; [tł. Jadwiga Włodarkiewicz]. - Kraków : 
"Zielona Sowa", cop. 2005. 
Sygn. WypRz 236804 ; Sygn. WypRz  246905 

W osiemdziesiąt dni dookoła świata / Juliusz Verne ; przeł. Mieczysława Wójcik ; [il. Léon 
Benett, Paweł Dąbrowski]. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2010. 
Sygn. WypRz  236933 

Przygody Tomka Sawyera / Mark Twain ; przeł. Paweł Łopatka. - Kraków : "Zielona Sowa", 
2005.  
Sygn. WypRz  236805 



Bystry, przedsiębiorczy urwis, Tomek, mieszka w małym miasteczku nad Missisipi i robi 
wszystko, żeby się nie nudzić - przez co niejednokrotnie wpada w kłopoty, ale także trafia  
na ślad pewnej tajemnicy, z którą związana jest ponura zbrodnia i... wielki skarb. 

Ta trzymająca w napięciu, a zarazem pełna humoru powieść jednego z najwybitniejszych 
pisarzy amerykańskich, od ponad stu lat jest chętnie czytana zarówno przez młodych 
czytelników, jak i przez dorosłych. 

  

Hurra! Wakacje! W kamienicy ruch jak nigdy. Dominik jedzie na obóz, Zuzia na kolonie, Asia 
do babci. Wszyscy obładowani bagażami spieszą się na upragniony wypoczynek. Tylko 
detektyw Pozytywka nie… No bo jak tu zamknąć agencję detektywistyczną "Różowe Okulary" 
na całe dwa miesiące? Zresztą czy naszemu sympatycznemu bohaterowi rzeczywiście udałoby 
się odpocząć? Detektyw Pozytywka jest osobą wyjątkową, dlatego i jego wakacje należą do 
nietypowych i prawdę mówiąc, zapowiadają się pracowicie. Zadba o to sławny podróżnik 
Waskodegamski, niezwykle skuteczny wróżbita, a nawet ksiądz chodzący po kolędzie… 

  

Trójka przyjaciół spędza wakacje u cioci. Nie zamierzają się nudzić! Po wybudowaniu szałasu-
bazy przystępują do tropienia okolicznych przestępców. Z zaskakującym skutkiem… 

Doskonała lektura dla wszystkich miłośników zagadek detektywistycznych! 
 
 

 

  Rzeszów, 19.07.2018 r. 
opracowała  
Alina Daniel 

___________________________________________________________________________ 

  Adnotacje treściowe na podstawie recenzji Wydawców 

Wakacje detektywa Pozytywki / Grzegorz Kasdepke ; il. Piotr Rychel. - Warszawa : 
"Nasza Księgarnia", 2012. 
Sygn. WypRz  242359 

Wakacje z duchami / Adam Bahdaj ; [ il. Elżbieta Kidacka]. - Wyd. 10. - Łódź : "Literatura", 
2015. 
Sygn. WypRz  244413 


