
KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO 
PRZECZYTAĆ

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco



„KSIĄŻKA I MOŻLIWOŚĆ CZYTANIA TO JEDEN
Z NAJWIĘKSZYCH CUDÓW LUDZKIEJ CYWILIZACJI.”

MARIA DĄBROWSKA



„MARTYNKA”

Ola zachwycona jest wyjątkowo naturalną
postacią dziewczynki: przeżywa radości
i smutki, czasem musi pokonać strach przed
nieznanym, zmęczenie czy uporać się ze
zmianami w życiu. Martynka żyje bardzo
aktywnie - uczy się jeździć konno, pływać,
uwielbia zajmować się przydomowym
ogrodem, czy spacerować po łące wraz ze
swoim nieodłącznym przyjacielem: Pufkiem.
Książka nie jest przeznaczona wyłącznie dla
dziewczynek. Praktycznie w każdej części
Martynce towarzyszą bracia: Alanek i Jaś,
kuzynostwo lub nowo poznani przyjaciele.
Seria "Martynka" składa się aż z 50 części.



CYKL KSIĄŻEK „PRZYGODY 
MIKOŁAJKA” 

Pierwszy tom jego przygód to dziewiętnaście
opowiadań o przeróżnych sytuacjach, które
mają miejsce w szkole, w domu, na podwórku
i w domach kolegów. Mikołajek przedstawia
szkolny personel – „Rosół”, „Pan Bordenave nie
lubi słońca”, „Tomcio Paluch” czy „Witamy pana
ministra”. Bawi się z kolegami w kowbojów, gra w
futbol, pali cygaro, kłóci się i bije, a nawet
ucieka z domu. Zmierza się z wieloma
problemami w domu i kłótniami między
rodzicami. To w gruncie rzeczy dobry chłopiec,
który ma najlepsze intencje, choć niekiedy
wychodzi mu nieco gorzej – idealnym
przykładem jest opowiadanie „Fajny bukiet”,
gdzie Mikołajek chce kupić kwiaty na urodziny
mamy, a kończy z jednym połamanym
kwiatkiem, który wzrusza i
tak mamę do łez. Kłóci się oczywiście z
kolegami, zakochuje się, kłamie, udaje chorego,
zbiera złe oceny i w naturalny dla siebie sposób
po prostu łobuzuje.



„MAGICZNE DRZEWO”
ANDRZEJ MALESZKO

Nad Doliną Warty w roku 2000 rozpętała się straszna burza, która trwała przez
trzy dni i noce. Trzeciego dnia piorun uderzył w stary dąb, łamiąc go. Jednak
było to Magiczne Drzewo i dlatego, gdy przerobiono go w tartaku na deski a
finalnie na różne przedmioty, które rozjechały się po świecie, wszędzie dało się
odczuć magiczną moc. W tomie pierwszym śledzimy losy czerwonego krzesła,
które jak gdyby było żywe, uciekło z ciężarówki stojącej w korku i wskoczyło
do rzeki. Wyłowił ją dziewięcioletni Kuki, którego rodzice stracili pracę
i martwią się o przyszłość rodziny. "Magiczne drzewo. Czerwone krzesło" to
wyśmienita lektura nie tylko dla młodych czytelników, ale i dla dorosłych
wielbicieli lekkich historii. Zawiera nie tylko elementy magiczne jak latający
dom, niebieskie konie czy wielki lew, ale również uniwersalne przesłania jakimi
są tęsknota za rodzicami, odwaga w dążeniu do celu i pokonywaniu
trudności. Opowieść niezwykle intrygująca, pełna zaskakujących przygód
i niebezpieczeństw. Składa się z wielu tomów, każdy o innym tytule.





CHARLIE I FABRYKA CZEKOLADY 
ROALD DAHL

Charlie Bucket to młody chłopiec, który mieszka w małym drewnianym domku na
obrzeżach miasta razem ze swoimi rodzicami i dziadkami. Jego tato pracuje w
fabryce pasty do zębów jako zakręcacz tubek i jest to jedyne źródło utrzymania ich
całej, siedmioosobowej rodziny. Żyją bardzo biednie, brakuje im nawet na jedzenie.
Pewnego dnia w gazecie ukazuje się sensacyjne ogłoszenie: Willy Wonka, właściciel
miejscowej fabryki czekolady (znanej na całym świecie), pragnie zaprosić w jej progi
pięcioro dzieci, które znajdą Złote Kupony. Nagrodą będzie nie tylko możliwość
zwiedzenia tajemniczego zakładu, ale także zapas darmowych słodyczy do końca
życia.Życie nie jest sprawiedliwe, cztery Złote Kupony trafiają do bogatych,
rozpieszczonych i niegrzecznych dzieci, lecz szczęśliwym trafem do grona
szczęśliwców w ostatniej chwili dołącza również Charlie. Podczas zwiedzania on jako
jedyny stosuje się do uwag Wonki i niczego nie dotyka bez pozwolenia. Pozostałe
dzieci nie słuchają ani właściciela fabryki, ani swoich rodziców i każde z nich kolejno
ponosi tego konsekwencje. Z jednej strony ich niewłaściwe zachowanie zostaje
ukarane, ale z drugiej... pan Wonka nawet nie próbuje im pomóc. Mało tego, jest
kompletnie obojętny na to, co się dzieje, a są to dość drastyczne sceny.

https://lubimyczytac.pl/autor/17091/roald-dahl


„GLINIANY MOST”
MARKUS ZUSAK

Wielowątkowa powieść autora
Złodziejki książek. Z początku wydaje
się być chaotyczna, pełna
niedopowiedzeń, po jakimś czasie
przeistacza się w kunsztowną perełkę
literacką. Saga rodzinna o Penelopie
i Michaelu i ich pięciu synach, życiu
w rozsypce po śmierci matki
i wspólnej próbie wybudowania na
nowo mostu porozumienia. Literacka
metafora o tym, co ważne, wyrażona
specyficznym językiem. Zakończenie
to zaskakujący majstersztyk. Warto
dać szansę tej książce.



„Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku 

pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, 

uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych 

siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, 
dla człowieka”.

Maksym Gorki 



BIBLIOTEKI, KSIĘGARNIE I SERWISY 
INTERNETOWE 

Linki do darmowych audiobooków lub ebooków:

 http://chmuraczytania.pl/catalog.php (Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich                               
i zagranicznych autorów)

 https://www.empik.com/czas-w-domu (Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy 
e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i 
iPhone’a.)

 http://www.publio.pl/e-booki,darmowe.html (księgarnia internetowa, oferująca ponad 100 
ebooków za darmo.)

 https://polska-poezja.pl/ (Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich 
aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube.)

 https://www.legimi.pl,/ (W ramach akcji „TerazCzasNaCzytanie” Legimi udostępnia za darmo 
książki dla dzieci i młodzieży.)

http://chmuraczytania.pl/catalog.php
https://www.empik.com/czas-w-domu
http://www.publio.pl/e-booki,darmowe.html
https://polska-poezja.pl/
https://www.legimi.pl,/


BIBLIOTEKI, KSIĘGARNIE  SERWISY  
INTERNETOWE

 http://iczytam.pl/(biblioteka (biblioteka z darmowymi książeczkami dla 
dzieci.)

 bajkowytata.com.pl (Bajki, wierszyki i opowiadania oraz darmowe 
audiobooki mp3.)

 http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

 http://lubimyczytac.pl/

 https://czytamsobie.pl/

http://iczytam.pl/(biblioteka
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://lubimyczytac.pl/
https://czytamsobie.pl/


BIBLIOTEKI I PLATFORMY 
EDUKACYJNE

 https://wolnelektury.pl/

 https://lektury.gov.pl/

 https://epodreczniki.pl

 https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/uczen



„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,                                                                      
jaką ludzkość sobie wymyśliła”

Wisława Szymborska
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