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„Ciekawe czasy” 
 

Autor: Terry Pratchett  
Lektor: Ireneusz Załóg 
 

Kiedy kurierski albatros przybywa z żądaniem przysłania 
„Wielkiego Maga”, Rincewind zostaje wezwany do 
trapionego niepokojami Imperium Hongów, Sungów, 
Fangów, Tangów i McSweeneyów, gdzie decydują się losy 
tronu. Rincewindowi pomaga Cohen Barbarzyńca, a także 
napędzany mrówkami komputer HEX, fraktalny motyl 
pogody ze skrzydełkami Mandelbrota oraz przerażająca, 
choć dość powolna armia, złożona z sześciu staruszków - 
Srebrna Orda. Ich misją jest albo obronić, albo zdobyć 
Zakazane Miasto Hunghung. Niestety, instrukcje nie są 
jasne... 
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„Detektyw Blomkvist” 
 

Autor: Lindgren Astrid 
Lektor: Edyta Jungowska 
 

Czy coś może łączyć trzynastoletniego Kalle Blomkvista z 
kradzieżą drogocennej biżuterii sztokholmskiego bankiera. 
Wydaje się, że niewiele - a jednak! 
Kalle Blomkvist chce być detektywem. Marzy o wielkich 
kryminalnych zagadkach, strzelaninach i pościgach za 
groźnymi przestępcami. Cóż z tego, skoro mieszka w 
małym miasteczku, w którym od lat nie wydarzyło się nic, 
co zasługiwałoby na miano (najmniejszej nawet) zbrodni. 
Pewnego dnia pojawia się jednak bardzo podejrzany 
osobnik. Detektyw Blomkvist przystępuje do akcji! 
 
4.5 godziny dobrej zabawy! 
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„Rasmus i Włóczęga”  

Autor: Lindgren Astrid 
Lektor: Edyta Jungowska 
 

Dziewięcioletni Rasmus mieszka w domu dziecka, 
codziennie marząc, że ktoś przyjdzie, pokocha go i 
zabierze stąd. 
Pewnego dnia postanawia uciec. I wtedy spotyka Oskara - 
z pozoru zwykłego włóczęgę. Kim naprawdę jest Oskar i 
czy wspólna wędrówka odmieni życie małego Rasmusa? 
Pełna przygód, ciepła i mądra opowieść o przyjaźni, 
poszukiwaniu miłości i wierności sobie. 
„Rasmus i Włóczęga” znajduje się na Złotej Liście książek 
polecanych przez Fundację „Całą Polska czyta dzieciom”. 
 
6 godzin dobrej zabawy! 
 

 



 
265 „Ali Baba i czterdziestu rozbójników”  

Słuchowisko muzyczne 
 

„Niech będą dzięki Allachowi, że piękny stworzył świat! Ja 
właśnie jestem ten ubogi, lecz uśmiechnięty brat!”  

„Ali Baba i czterdziestu rozbójników”  to najsłynniejsza 
bajka ze zbioru „Baśni tysiąca i jednej nocy”, 
opracował ją Antoni Marianowicz . Proste rymy, zabawne 
sytuacje, charakterystyczne postaci i wesołe piosenki 
to główne zalety bajki. Znakomita obsada!  

 
 

266 „Chatka z piernika” 
 

Autor: Julia Hartwig 
Słuchowisko muzyczne 

„Nie straszny nam las! Nie straszny nam las! Dziś leśna 
cukiernia zaprasza nas. 
Niech każdy, kto zuch zajada za dwóch, wesoło nam w lesie 
przeminie czas.” 

Chatka z piernika z samą porę stanęła na drodze 
wygłodniałych Jasia i Małgosi. Biedactwa zgubiły się w 
lesie, szukając malin i jeżyn. Właścicielka słodkiego 
domku to straszna Baba Jaga, która w zamian za nowe 
okulary, chce oddać Jasia na pożarcie wilkowi. Dobre 
dzieci mają jednak nie lada obrońców – pomagają im 
zaprzyjaźnione zwierzęta! 

Wspaniała bajka  - kolejna z adaptacji „Jasia i Małgosi”, 
tym razem autorstwa Julii Hartwig , do muzyki Tadeusza 
Kierskiego. A w rolach głównych: Magdalena 
Zawadzka, Damian Damięcki i inni. 
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„ Cherub. Ucieczka”  

Autor: Robert Muchamore  
Lektor: Jarosław Boberek 
 
W ciągu lat swojej działalności CHERUB wsadził za kratki 
wielu kryminalistów. Teraz, po raz pierwszy w swojej 
historii, musi wyciągnąć przestępcę z więzienia. 
Amerykańskie prawo dopuszcza, by dzieci oskarżone o 
szczególnie ciężkie przestępstwa, były sądzone i 
skazywane jak dorośli. Dwustu osiemdziesięciu takich 
młodocianych wyrokowców odsiaduje swoje kary w 
więzieniu znanym jako Arizona. 
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„Czarodziejski młyn ”  

Autor: Alina i Czesław Afanasjew 
Słuchowisko muzyczne 

„Pociąg odjechał, pusty peron, zamilkło echo srebrnych 
szyn. Każdy do domu się zabiera – ciocia, siostrzeniec, 
tata, syn.”  

Pociąg zatrzymał się na dziwnej stacji - w zaklętym 
miasteczku o nazwie Smętowo. W tym zaczarowanym 
miejscu nikt nie potrafił się śmiać. Jedynie Dorotka i Filip 
– dwójka rodzeństwa, nie poddała się smutnym czarom i 
postanowiła przywrócić radość mieszkańcom. Pomaga im 
w tym krowa o wdzięcznym imieniu Kunegunda i stary 
zaklęty młyn. Czy im się uda? Posłuchajcie... 
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„HORROR! czyli sk ąd się biorą dzieci”  
Autor: Grzegorz Kasdepke  
Lektor: Zbigniew Zamachowski 
 

Pani Miłka połknęła dziecko! I wcale się z tym nie kryje! 
Na przedszkolaki pada blady strach. Kto będzie następny? 
Rezolutny Bodzio, Rozalka czy też Grześ? Na wszelki 
wypadek najlepiej ukryć się w toalecie... albo w szatni... 
albo w gabinecie pani dyrektor... A jeśli ona jest w zmowie 
z panią Miłk ą? Trzeba natychmiast zadzwonić na policję! 
Przedszkolaki przeżyją prawdziwy horror, zanim odkryją, 
skąd się biorą dzieci... "Z satysfakcją przeczytałam tę 
książkę. Jest napisana sprawnie i dowcipnie. Problem 
narodzin omawia rzeczowo, prosto i zrozumiale. Bez 
nadmiaru informacji, ale też bez rumieńców zawstydzenia. 
Za to z wdziękiem i dużą dozą ciepła. Tytułowy horror 
rozgrywa się w dziecięcej wyobraźni, za pożywkę mając 
wyrywkowe informacje, zastępujące rzetelną wiedzę. 
Myślę, że książka niesie ważne przesłanie i dla małych, i 
dla dużych czytelników. Nie tylko odnośnie do problemu 
narodzin, lecz także dziecięcych lęków.  
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„ Klasa pani Czajki” 
Autor: Małgorzata Karolina Piekarska 
Lektor: Janusz Zadura 
 

Klasa Pani Czajki to osadzona we współczesnych realiach 
opowieść o paczce gimnazjalistów zmagających się ze 
szkolną codziennością i problemami okresu dorastania. 
Trzy lata z życia młodzieży to historie młodzieńczych 
przyjaźni, rodzących się pasji i szkolnych miłości. Pisana 
współczesnym stylem, ale z tradycyjnym przesłaniem, 
przypomina najlepsze książki dla młodzieży starej 
pisarskiej szkoły Niziurskiego czy Bahdaja, w nienachalny 
sposób i z dużą dawką humoru przekazującej 
nieprzemijające wartości, takie jak przyjaźń czy honor. 
Przez nauczycieli oceniania jest jako pozycja, która ma 
szansę wzbudzić miłość do książek nawet u największych 
książkowych malkontentów. 
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„Kosmiczni odkrywcy. Franio i jego babcia”  
Autor: Grażyna Bąkiewicz  
Lektor: Artur Barciś 
 

Pewnego dnia ktoś musiał zostać w domu z babcią. 
Wszyscy pracowali i tylko Franio miał czas. 
-Co będziemy robić? - spytała babcia. 
-Zbuduję kosmiczny żaglowiec - powiedział Franio. -
Zostanę piratem i wyruszę na poszukiwanie nieznanych 
światów. 
-To doskonały pomysł. Tylko się nie zgub, bo nie 
umiałabym cię znaleźć w tym całym kosmosie. 
-A może, babciu, polecisz ze mną? 
Babcia nie mogła uwierzyć własnemu szczęściu... 
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„Król Ból ”  

Autor: Katarzyna Lengren 
Słuchowisko muzyczne  
 

Bajka muzyczna opowiada historię władcy, cierpiącego z 
powodu bólu zęba. A gdy król cierpi, staje się 
nieobliczalny: wszczyna wojnę z królem-teściem, wsadza 
do więzienia królewskiego kucharza i buntuje się 
przeciwko żadaniom ochmistrzyni, aby wszyscy nosili 
kapcie. W tej sytuacji sprawę ratuje genialny pomysł 
królewskiego kota... W roli króla Bula znakomity Jan 
Kobuszewski. Wystąpili m.in.: Anna Romantowska, Ewa 
Wiśniewska, Krzysztof Kowalewski, Wiktor Zborowski. 
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„Ksi ęga Dżungli”  
Autor: Rudyard Kipling  
Lektor: Michał Breitenwald 
 

Księga dżungli opowiada o losach Mowgliego, chłopca 
wychowanego przez wilki. Został on odbity tygrysowi i 
przyjęty do wilczej gromady. Nauczył się języka zwierząt i 
praw dżungli. Opiekują się nim przybrani wilczy rodzice 
oraz pantera. Jego nauczycielem jest też niedźwiedź. 
Mowgli dorasta wśród zwierzęcych przyjaciół, ale styka 
się ze światem ludzi. Zabobonni wieśniacy sprawiają 
jednak, że Mowgli musi pozostać w dżungli. Księga 
dżungli była inspiracją m.in. dla Walta Disneya 
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„Ksi ężniczka na ziarnku grochu”  

Autor: Jan Brzechwa wg H. Ch. Andersena 
Słuchowisko muzyczne  
 

„Powiem Wam coś w sekrecie. Był sobie raz król na 
świecie, przy królu była królowa, a przy nich syn – pusta 
głowa.” 
Królewicz nie należał do najzaradniejszych, a już za nic 
nie potrafił znaleźć sobie żony. Pomimo długich wędrówek 
po świecie żadna panna nie zyskała jego uznania. W tej 
sytuacji zadanie przejęła sama królowa, a przybyła do 
zamku księżniczka Pirlipatka wyjątkowo przypadła jej do 
gustu. Jednak czy panna jest prawdziwą księżniczką..? 
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Mała Nina”  

Autor: Sophie Scherrer 
Lektor: Joanna Pach-Żbikowska  
 

Kim jest Nina? Katoliczką, ewangeliczką, a może 
wegetarianką? Gdzie jest Bóg? Czy istnieje niebo dla 
zwierząt? Mała bohaterka książki rozmyśla o wielu 
ważnych sprawach świata dorosłych i z humorem 
przezwycięża wszelkie życiowe trudności. Dziecięcy świat 
Niny jest pełen przygód. Dziewczynka marzy o śwince 
morskiej, a kiedy upragnione zwierzątko pojawia się w 
końcu w domu, postanawia ochrzcić je szampanem, tak jak 
statek. Świeża, szczera i niezwykle zabawna książka dla 
dzieci w wieku od ośmiu do osiemdziesięciu lat. 
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„Milioner z Gda ńska”  

Autor: Katarzyna Majgier 
Lektor: Joanna Gajór  
 

Drugi tom znakomitej serii przygodowej! 
 
Magda i Wiktor starają się za wszelką cenę strzec tajemnic 
pałacu w Niewiadomicach. Przeszkadza im w tym wiele 
osób, między innymi ciekawski ochroniarz, dociekliwy 
konserwator zabytków z Warszawy, miejscowe drobne 
cwaniaczki, a przede wszystkim pewien wyjątkowo 
wścibski nastolatek z Gdańska, syn milionera o niejasnej 
przeszłości. 
Kto z nich okaże się przyjacielem, a kto oszustem? Czy 
dwójce bohaterów uda się powstrzymać przestępców? 
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 „Piotru ś Pan i Wendy” 

Autor: J. M. Barrie 
Lektor: J. Zadura  
 

Oto jedna z najsłynniejszych książek dla dzieci wszech 
czasów! Doskonale napisana, pełna niezapomnianych 
przygód historia, która już od stu lat zachwyca i inspiruje 
czytelników na całym świecie. Wejdź i Ty do magicznego 
świata Nibylandii  i razem z Piotrusiem Panem, Wendy i 
Cynowym Dzwoneczkiem odkryj tajemnice magicznej 
krainy, w której spełniają się wszystkie marzenia!  
Czas trwania: 6 godz. 31 min. 
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„Porwanie w Tiutiurlistanie”  

Autor: Wojciech Żukrowski 
Lektor: Marian Opania  
 

Cała akcja toczy się na terenie fikcyjnych Królestw - 
Tiutiurlistanu i Blablacji. To baśń o niezwykłych 
przygodach trójki przyjaciół, Koguta (kapral Marcin 
Pypeć) , Kota Mysibrata Miauczura i Lisicy Chytruski. 
Powieść wpisana na międzynarodową listę 
im.H.Ch.Andersena , która zbiera światowe arcydzieła 
literatury dla dzieci i młodzieży. `Porwanie w 
Tiutiurlistanie` od dziesięcioleci cieszy się niesłabnącą 
popularnością wśród czytelników, powstała również 
adaptacja filmowa.  
Czas trwania: 7 godz. 42 min 

279 „Przygoda ma kolor niebieski” 

Autor: Renata Piatkowska 
Lektor: Waldemar Barwiński  
 

Wakacje zaczynają się dla Tibora nietypowo. W nocy 
pogotowie zabrało do szpitala babcię, która jest jego 
jedyną opiekunką. W obawie, że znajdzie się w domu 
dziecka, Tibor zaczyna się ukrywać. Zawsze interesował 
się życiem zwierząt, więc pierwsze swe kroki kieruje do 
zoo. Tam pozna nowych przyjaciół, a potem wypadki 
potoczą się tak, że za sprawą dziedzictwa cygańskich 
przodków jego życie nabierze nowej barwy. 
 



280 

 

„Moja matka piratka”  

Autor: Jackie French 
Lektor: Roch Siemianowski  
 

Zabawna i ironiczna seria dla dzieci o rodzinie. która jest 
nieco bardziej zwariowana niż inne. Cyryl marzy o 
normalnym życiu i chce iść do normalnej szkoły. Ale jak 
to osiągnąć. kiedy twoja mama jest piratką dowodzącą 
bandą wilków morskich? Szkoła. do której trafia. nie jest 
taka znowu normalna. ale Cyryl jest  zachwycony. bo 
może wreszcie zejść z pokładu pirackiego statku. Poznaje 
nowych kolegów i zyskuje szkolną ksywkę. lecz trochę 
wstydzi się mamy piratki i jej załogi. Ale kiedy szkole 
grozi powódź. kto przybywa na pomoc. kto ratuje uczniów 
i nauczycieli z rozszalałych fal? Mama i jej zwariowani 
piraci! 
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„Baśniowy pokoik”  

Słuchowisko dla dzieci  
 

Piesek Czaruś mieszka ze swoim tatą i bratem w zagrodzie. 
Choć żyje w budzie jak pączek w maśle, marzy o 
baśniowym pokoiku i zabawie w miejsce nudnych 
obowiązków. Nie chcąc nikogo słuchać, udaje się w 
samotną podróż do Miasta Róż, by tam boleśnie 
uświadomić sobie, że nie ma nic za darmo i doświadczyć 
na własnej sierści, że wyrzuty sumienia gryzą niczym 
pchły... Czy Czaruś posłucha tajemniczego Białego Kotka i 
czy zdecyduje się na powrót do domu? 
 
Baśniowy pokoik to słuchowisko dla dzieci od 3 lat, które 
powstało na podstawie spektaklu Teatru Dobrego Serca z 
Warszawy. Autorem scenariusza i reżyserem słuchowiska 
jest Jerzy Latos, którego usłyszeć można na płycie obok 
Pauliny Dulli-Latos. Muzykę skomponował Krzysztof 
Maciejowski, dzięki któremu opowieść zyskała nastrój 
francuskiego musicalu. 
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„Nad Niemnem”  

Autor: Eliza Orzeszkowa 
Lektor: Ewa Mateuszuk  
  

Powstanie styczniowe, refleksja związana z 
popowstaniową rzeczywistością, trudny temat zachowania 
narodowej tożsamości, mimo klęski i pogrzebania nadziei 
na szybką realizację niepodległościowych marzeń.  
Czas nagrania: 23 godziny 40 minut. 
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„Pupy Ogonki i kuperki”  

Autor: Mikołaj Golachowski 
Lektor: Wiktor Zborowski  
  

Posłuchaj o fascynujących tajemnicach ukrytych w pupach 
zwierząt! 
Czy hipopotam ma naprawdę tam helikopterek, a pingwin 
armatę? 
Dlaczego pawian ma czerwony zadek, a tasiemiec nie ma 
go wcale? 
Czemu psy stale się obwąchują, a koty ciągle się myją? 
I czemu sarna pokazuje wszystkim biały talerz?! 
Poznaj zwierzęta od pupy strony! 
Znajdziesz tu trzydzieści niezwykłych historii o zadkach, 
ogonkach i kuperkach. To prawdziwa kopalnia wiedzy i 
przyrodniczych ciekawostek w brawurowej interpretacji 
Wiktora Zborowskiego. 
Czas nagrania: 94 minuty 

 
 


