
Propozycja lektury – klasa I 
 

Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego 
nosorożca?  

Książeczka niniejsza została napisana w 1966 r. dla mojej córki i została 
złożona w wydawnictwie, które zamierzało ją ogłosić. Jednakże czujna 
cenzura naszej PRL-owskiej ojczyzny nie dopuściła do tego, by utwór, który 
grozi tak złowrogimi skutkami dla całej ludzkości, został ogłoszony. 
Skonfiskowany tekst leżał więc gdzieś w archiwum, póki ktoś nie odkrył go 
po latach, by wydać w tak zwanym drugim obiegu. 

 

  



Propozycja lektury – klasa II 
 

Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony 

W lesie, w ogrodzie i na łące niekiedy mają miejsce niezwykłe zdarzenia.  
Na przykład w tajemniczych okolicznościach znika słynny kapelusz Pani 
Wrony i trzeba zatrudnić prawdziwego detektywa, aby przeprowadził 
dochodzenie. 

Bojaźliwy Wystraszek, ukryty zwykle pod liściem paproci, nieoczekiwanie 
dokonuje bohaterskiego czynu i wszyscy patrzą na niego z podziwem. Młody 
bocian Mikołaj zakochuje się w pięknej żabce Izabelli, a w ogrodzie pewnego 
poranka pojawia się Nic... 

 

  



Propozycja lektury – klasa III 
 

Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta 

Bardzo dawno temu żył doktor, a nazywał się Dolittle, John Dolittle. Doktor 
bardzo lubił zwierzęta i posiadał ich sporą gromadkę. Poza złotą rybką, 
mieszkającą w stawie z tyłu ogrodu, trzymał króliki w spiżarni, białe myszki 
w fortepianie, wiewiórkę w bieliźniarce i jeża w piwnicy. Poza tym posiadał 
jeszcze: kurczaki, gołębie, dwie owieczki i wiele innych stworzeń. Do jego 
ulubieńców należeli: kaczka Dab-Dab, pies Jip, świnka Geb-Geb, papuga 
Polinezja i sowa imieniem Tu-Tu. Doktor był postacią doprawdy niezwykłą - 
potrafił rozmawiać ze zwierzętami! Pewnego dnia doktor otrzymał wiadomość 
z Afryki - małpy potrzebują jego pomocy. Natychmiast więc wraz ze swymi 
zwierzęcymi przyjaciółmi doktor wyrusza w podróż na Czarny Ląd, podczas 
której przyjaciele przeżywają mnóstwo zdumiewających przygód! 

 



  



Propozycja lektury – klasa IV 
 

Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego  

Po pomyślnym sfinalizowaniu zabiegów o utworzenie legionów, w którym 
miał też swój znaczny udział, Wybicki postanowił dołączyć do polskich 
oddziałów. Wyjechał z Paryża i 7 lipca 1797 dotarł do Reggio nell’Emilia,  
w którym kwaterował Dąbrowski i jego żołnierze. Wybicki był pod dużym 
wrażeniem patriotycznej atmosfery w mieście – w całym Reggio widać było 
polskie mundury i słychać polski język. Największe wrażenie wywarły jednak 
na nim zorganizowane przez władze miejskie uroczystości w dniu 16 lipca 
1797 dla uczczenia przyłączenia Reggio do Republiki Cisalpińskiej, świeżo 
utworzonej w miejsce Republiki Lombardzkiej. Po przyjęciu na ratuszu  
i mszy w katedrze przez ulice miasta przemaszerowała defilada wojskowa,  
w której uczestniczyły też polskie oddziały legionowe. W tych okolicznościach 
Wybicki napisał słowa pieśni znanej obecnie jako Mazurek Dąbrowskiego – 
polski hymn narodowy.. 



 

  



Propozycja lektury – klasa V 
 

Adam Mickiewicz, Pani Twardowska 

Bohater ballady, pan Twardowski, podpisał z diabłem cyrograf, zobowiązując 
się oddać mu po śmierci swoją duszę, jeżeli ten będzie służył mu za życia. 
Twardowski - hulaka i żartowniś, pełnymi garściami korzysta z usług diabła. 
Ballada, napisana w porywającym rytmie i przy użyciu onomatopeicznych 
okrzyków, czyni niemal namacalnymi zabawy, śmiechy i swawole 
Twardowskiego oraz jego kompanów. W kulminującym momencie historii, w 
przeciwieństwie do zakończenia oryginalnej legendy, w której bohater zawisa 
na księżycu, sprytnemu mickiewiczowskiemu Twardowskiemu udaje się – jak 
przystało na polskiego szlachcica, przechytrzyć samego diabła. 

 



  



Propozycja lektury – klasa VI 
 

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem 

Zarówno „Hobbit", jak i „Władca Pierścieni", powstały pod wpływem dobrze 
znanych autorowi skandynawskich mitów i staroangielskich legend, pełnych 
czarodziejów, smoków i przedmiotów o nadprzyrodzonej mocy. 

 

  



Propozycja lektury – klasa VII 
 

Ignacy Krasicki, Żona modna 

Pan Piotr pojął za żonę kobietę, która została wychowana w mieście, a na 
jego prośbę przeprowadza się do dworku na wsi. Od początku nie podoba jej 
się taki styl życia i krytykuje wszystko, co jest polskie i pospolite. Nie 
smakują jej potrawy, nie odpowiada służba, pokoje są zbyt ciasne, a salon za 
mało wystawny. Szlachcic próbuje spełniać zachcianki swojej ukochanej, 
mimo to, stawia ona coraz bardziej wygórowane wymagania. 

Sytuacja zmienia się radykalnie w chwili, kiedy kobieta postanawia wydać 
wystawny bal. Zaprasza bogatych i wpływowych gości, zajmując ich zabawą, 
jej mąż musi natomiast obsługiwać wszystkich i doglądać każdej wymyślonej 
przez nią atrakcji. Jest ich sporo, a kończą się na widowiskowym pokazie 
sztucznych ogni, podczas którego przypadkowo zostaje podpalona stodoła. 
Nikt nie przejmuje się jednak takim obrotem sprawy i jedynie szlachcic stara 
się ugasić pożar. Ta sytuacja przelała szalę goryczy i sprawiła, że od tej chwili 
żałował on swojego wyboru. Małżonka wydawała mu się osobą ułożoną i 
dobrze wychowaną. Cóż jednak z tego, gdy była zadufana w sobie i 
zapatrzona w inne, obce dla niego wartości? 

 



 

  



Propozycja lektury – klasa VIII 
 

Jan Kochanowski, wybór fraszek 

Kochanowski pisał fraszki przez całe życie, jednak znaczna ich część 
powstała w okresie dworskim, kiedy pracował jako sekretarz Zygmunta 
Augusta. Genezą dla wielu utworów były biesiady oraz stosunki, spotkania i 
kontakty towarzyskie.  

 


