
Do poczytania w wolnej chwili – klasa I 

Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach 

Narodziny miast giną w mrokach dziejów. Zwykliśmy je nazywać bajecznymi, 

legendarnymi. Archeolodzy dopiero od XIX wieku świadomie drążą ziemię, 

odkrywając tajemnice zagubionych cywilizacji. Wykopaliska poświadczają, że 

źródłem rozwoju cywilizacji, kultury i nauki od tysięcy lat były miasta. To one 

wypowiadały wojny, zawierały pokój, stawały się łupem grabieżców, ginęły od zarazy 

i klęsk żywiołowych. 

O ich mieszkańcach, budowlach i wydarzeniach krążyły ustnie przekazywane 

wieści, powtarzane przez pokolenia. Razem z miastem rosła jego legenda. 

Historyczne fakty, autentyczne doświadczenia w opowieściach ludowych mieszały 

się z marzeniami i sposobem widzenia opowiadaczy. Mówiona literatura ludowa, 

spisana potem przez uczonych etnografów i ludowych twórców, ciągle jest 

przedmiotem literackich opracowań pisarzy, poetów, źródłem legend i baśni. (...)  

   



Do poczytania w wolnej chwili – klasa II 
 

Katarzyna Ryrych, Łopianowe pole  

Dzieci ze zwykłego podwórka są świadkami zupełnie niezwykłych wydarzeń. Ktoś 
zamienia się w żabę, w skarpetkach rosną czarne dziury, tajemniczy pan 
przechadza się z burzową chmurą na sznurku, huśtawka ożywa, a z pudełka pani 
Dory ucieka nuda. Czy za tym wszystkim mogą stać pewna starsza pani i jej kot?  

   



Do poczytania w wolnej chwili – klasa III 
 

Antoni Ferdynand Ossendowski, Słoń Birara  

Słoń Birara jest ważnym członkiem rodziny małego Amry. Jest silny, wytrwały i 
doskonale zna pracę w dżungli. Po nagłej śmierci dziadka, który kierował pracą 
Birary przy wyrębie drzew, dziesięcioletni Amra musiał z dnia na dzień przejąć jego 
obowiązki kornaka – poganiacza słonia, i jedynego żywiciela rodziny. Mądry Birara 
wkrótce staje się najlepszym przyjacielem chłopca, jego pomocnikiem i 
powiernikiem. Dzięki słoniowi Amra nie tylko z powodzeniem utrzymuje swą liczną 
rodzinę, ale przeżywa mnóstwo przygód, ratuje życie królewicza Nassura i zyskuje 
szansę nauki w Londynie. 

Ta fascynująca i piękna opowieść o wielkiej przyjaźni chłopca z odważnym i pełnym 
poświęcenia słoniem rozgrywa się w egzotycznych zakątkach Indii. Jej autor, 
Ferdynand Antonii Ossendowski, wiódł barwne i pełne przygód życie. Był 
naukowcem, dziennikarzem, żołnierzem, podróżnikiem, a nawet… szpiegiem. Słoń 
Birara to jedna z wielu książek, które w okresie międzywojennym przyniosły 
pisarzowi rozgłos.  

 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa IV 
 

Joanna Jagiełło, Tam, gdzie zawracają bociany  

Podczas wakacji w Bocianach Małych spotykają się Szymon, przyjeżdżający tu od 
lat do dziadków, i Lena, wysłana (za karę) do pensjonatu babci, gdzie – jak się 
okazuje – ma nie tylko odpoczywać, ale też… obsługiwać gości. Szymon też zabiera 
się do pracy, by ratować upadające po śmierci babci agroturystyczne gospodarstwo 
dziadka, który wyraźnie nie radzi sobie z życiem. Zapowiadają się pracowite i – 
według Leny – nudne wakacje. 

Żadne z nich nie przeczuwa, jak mroczne tajemnice kryją ruiny spalonego szpitala 
psychicznego (i jak wiele osób chce je poznać); jak dramatycznie uwikłani są w nie 
ich bliscy… i jak oni sami robią podobne do nich błędy. Czy Szymon zdobędzie się 
na odwagę cywilną, czy nadal będzie żył w poczuciu winy? Czy Lena i Szymon 
zdołają pomóc dziadkom… nie tylko w pracy? I czy wakacyjna miłość nastolatków 
przetrwa naprawdę trudne próby? 

 



  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa V 

Koń jaki jest, każdy widzi  

Alfabetyczny zbiór 300 konizmów  

Dwa tomy poświęcone najbardziej w dziejach cenionym przez człowieka zwierzętom 

– koniom. Ich ogromna rola w rozwoju ludzkiej cywilizacji, a także w naszej rodzimej 

historii, znajduje bogate odzwierciedlenie w języku. Aż trudno uwierzyć, ile znanych 

i często stosowanych przez nas określeń, porównań, czy idiomów, w prostej linii 

wywodzi się od koni. Książka poszerza naszą wiedzę zarówno o tych wspaniałych 

zwierzętach, jak i o naszym języku ojczystym. 

Zajmująca lektura nie tylko dla miłośników jazdy wierzchem!. 

 

 
 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa VI 
 

Olaf Fritsche, Skarb Troi  

Lilly, Albert i Magnus to paczka przyjaciół, którzy miewają niesamowite przygody. 
Za pomocą magicznego tunelu młodzi odkrywcy cofną się w czasie do… 
starożytności! Potem przeniosą się do XIX wieku, aby pomóc słynnemu 
archeologowi Heinrichowi Schliemannowi w poszukiwaniu skarbu antycznej Troi. 
Jakie przygody spotkają ich po drodze? I czy uda się im znaleźć zaginiony skarb? 

 

 



  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa VII 
Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy  

W tynieckiej gospodzie "Pod Lutym Turem" dwaj rycerze z Bogdańca, Maćko i jego 
synowiec, młodziutki Zbyszko, spotykają się z dworem księżnej Anny Danuty. 
Zbyszko od pierwszego wejrzenia zakochuje się w jednej z dwórek księżnej, Danusi. 
Nie spodziewa się, jak bardzo dziewczyna zostanie skrzywdzona przez Krzyżaków, 
jeszcze nie wie, że w wielkiej wojnie z Zakonem, która wkrótce się rozegra on, 
Zbyszko, weźmie udział również z osobistych powodów.  

 

 

  



Do poczytania w wolnej chwili – klasa VIII 
 

George Orwell, Folwark zwierzęcy  

Orwell pisał: ,,Folwark zwierzęcy miał być przede wszystkim satyrą na rewolucję 
rosyjską. Jednak, jak podkreślam, przesłanie utworu jest szersze: chciałem wyrazić 
w nim myśl, iż ów szczególny rodzaj rewolucji (gwałtowna rewolucja oparta na 
konspiracji, z motorem napędowym w postaci nieświadomie żądnych władzy osób) 
może doprowadzić jedynie do zmiany władców. Mój morał brzmi tak oto: rewolucje 
mogą przynieść radykalna poprawę, gdy masy będą czujne i będą wiedzieć, jak 
pozbyć się swych przywódców, gdy tamci zrobią, co do nich należy. […] Nie można 
robić rewolucji, jeśli nie robi się jej dla siebie; nie ma czegoś takiego, jak dobrotliwa 
dyktatura”.  

 


