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„Bajkowa dru Ŝyna” 
 
Autor: Kasia Klich 
 
Bajki i piosenki do czytania i słuchania. 
Oryginalny multimedialny projekt, przy którym 
świetnie się bawią dzieci i rodzice w kaŜdym wieku. 
Pełna radości ksiąŜka, łącząca wspaniałą zabawę z 
mądrymi tekstami w znakomitym wykonaniu. Autorką 
wszystkich tekstów jest znana piosenkarka Kasia 
Klich. Obok piosenek w wyśmienitym wykonaniu 
autorki usłyszycie tu takŜe wiersze w brawurowej 
interpretacji, róŜnych znanych osób 
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„Bzik i Makówka przedstawiaj ą 
Zgniłobrody i luneta przeznaczenia” 

Autor:Rafał Witek , czyta Joanna Pach 

To wszystko przez moje nazwisko! Gdybym nazywała 
się Gabrysia Grzeczniutka, to ludzie inaczej by mnie 
traktowali. Ale Gabrysi Bzik mogą się czepiać do woli. 
Dlatego ciągle ląduję na dywaniku u dyrektora. 
Któregoś razu wylądowałam tam z Nilsonem 
Makówką, kolegą z klasy. On zna na pamięć chyba 
wszystkie kodeksy świata i nie waha się ich uŜyć!  
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„Czarny Maciek i tunel grozy”  

Autor: Dariusz Rekosz 

Lektor: Piotr Borowski 
 
Klasa Czarnego wygrywa konkurs ekologiczny. 
Nagrodą jest kilkudniowa wycieczka i pobyt w zamku 
w Suchej Beskidzkiej. A na miejscu...? Na miejscu 
czeka wszystkich odlotowa niespodzianka! 
Autentyczna sztuczna inteligencja (!), która... nazajutrz 
zostaje skradziona w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Chwilę później - o zgrozo - znika równieŜ 
wychowawca klasy. Maciek i jego kumple wszczynają 
dochodzenie. Przed nimi Ŝmudne przeszukiwanie 
dokumentów w bibliotece i rozszyfrowywanie 
rysunkowych zagadek . 
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„Czarny Maciek i wieŜa śmierci” 
 
Autor: dariusz Rekosz 
Lektor:Piotr Borowski 
Czym moŜe zakończyć się bardzo nieoficjalna 
wycieczka z nauczycielem do ruin dawnego Domu 
Partii? Złamaną nogą i pobytem w szpitalu. Ale takŜe 
odnalezieniem ukrytej przed laty zagadkowej 
wiadomości, która moŜe doprowadzić Czarnego i jego 
kumpli do... skarbu? Młodzi detektywi podejmują 
wyzwanie. Wskazówek nie ma zbyt wiele, lecz 
wszystkie prowadzą do zapomnianej wieŜy na wyspie. 
Bohaterowie nie wiedzą, Ŝe ich tropem podąŜa pewien 
bezwzględny złoczyńca, który nie zawaha się zamienić 
wspomnianą wieŜę w WieŜę Śmierci. Przygoda, 
tajemnica, akcja! Musicie wziąć w tym udział! 
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„Hania Humorek idzie na studia” 

Autor: Megan McDonald 
Lektor:Julia Kamińska 
 
Hania musi poprawić się z matematyki. 
Dlatego rodzice organizują jej prywatne lekcje. 
Korepetycje?!! 
Chyba nie myślą, Ŝe nieustraszona Hania będzie 
ślęczeć nad tabliczką mnoŜenia?!! Kiedy jednak 
korepetytorką okazuje się wyluzowana, modnie ubrana 
studentka - niechęć Hani do matematyki bezpowrotnie 
znika. 
PoŜegnajcie Hanię Humorek. Powitajcie Hanię 
Studentkę. 
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„Jaga czekolada i baszta czarownic” t.1 
 
Autor: Agnieszka Mielech 
Lektor: Kamila Baar-Kochańska 
 
Witajcie w Pierwszym Świecie, gdzie rządzą nowe 
technologie, a mieszkańcy tak bardzo upodobnili się do 
siebie, Ŝe trudno o dwie róŜne osoby. Tutaj mieszka 
Jagoda Nugat, przez kolegów nazywana Jagą 
Czekoladą. 
Pewnego dnia do opuszczonego domu tuŜ obok Jagi i 
jej rodziców wprowadzają się nowe lokatorki – Mirella 
i Lukrecja. Wkrótce otwierają kawiarnię z 
najpyszniejszymi łakociami, jakie Jaga kiedykolwiek 
jadła. Dziewczynka nawet nie podejrzewa, Ŝe urocze 
sąsiadki to czarodziejki . 
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„Król Edyp” 
 
Autor: Sofokles 
Lektor: Mariola Kurnicka, Piotr 
Wojciechowski, Janusz śak 
 
W `Królu Edypie` pisarz przedstawia bezsilność wobec 
nieodgadnionych praw losu. Ukazuje historię Edypa, 
człowieka próbującego oszukać przeznaczenie, 
chcącego Ŝyć spokojnie, w zgodzie ze światem. Nad 
Edypem ciąŜy jednak klątwa, od której nie da się 
uwolnić. Nieświadomie zamorduje swego ojca, poślubi 
matkę i dopomoŜe w realizacji wszystkich złych 
wróŜb. 
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„Michałek z pudełka od zapałek” 
Autor: Erich Kastner 
Lektor: Piotr Froczewski 
 
Michałek jest najmniejszym chłopcem na Ziemi. Ma 
zaledwie pięć centymetrów wzrostu. Śpi w pudełku od 
zapałek i kąpie się w mydelniczce. Razem z 
profesorem Hokusem Pokusem, czarodziejem z cyrku 
Kometa przemierza świat, poznając co to jest przyjaźń 
i co jest w Ŝyciu najwaŜniejsze. Maleńki człowiek 
marzy tylko o jednym, aby zostać wielkim artystą. Czy 
mu się to uda?  
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„Mity greckie „ 
 
Autor: Wanda Markowska  
Lektor: Roch Siemianowski 
 
Zbiór pięknych podań i baśni, wyrosłych z kultury i 
wierzeń staroŜytnych Greków. Są tu historie bogów, 
herosów i tytanów, ale takŜe zwykłych śmiertelników z 
antycznego świata. W ksiąŜce znalazły się najbardziej 
znane mity, m.in. o Syzyfie, Prometeuszu, o Ikarze i 
Dedalu. Opowiadania Wandy Markowskiej naleŜą do 
klasyki gatunku. Choć to lektura szkolna, czyta się je 
jak najlepszą powieść. 
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„Mors, Pinky i archiwum Pułkownika 
Bergmana” 
 
Autor: Dariusz Rekosz 
Lektor: Piotr Borowski 
Mors i Pinky - z całą swoją klasą - jadą na dwudniową 
wycieczkę autokarową w Góry Świętokrzyskie. Gdy na 
miejscu zostają poproszeni o pomoc w 
uporządkowaniu sklepiku ze starociami, akcja nabiera 
tempa. Tajemniczy cudzoziemiec, ukryte zapiski i 
zaszyfrowane wskazówki naprowadzą młodych 
detektywów na trop zaginionego tuŜ po wojnie 
archiwum pułkownika Bergmana. Cenne dokumenty (a 
moŜe coś jeszcze?) od dawna stanowią gratkę dla 
poszukiwaczy skarbów. Ostrzegamy - pełno tu 
fascynujących zagadek, emocjonujących pościgów i 
gwałtownych zwrotów akcji! 
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„Mors, Pinky i ostatnia przesyłka” 
 
Autor: Dariusz Rekosz  
Lektor: Piotr Borowski 
 
Rodzice Morsa wyjeŜdŜają na weekend, zostawiając 
syna samego w domu. Na horyzoncie pojawia się 
wyjście z Pinky do szałowej lodziarni. Jednak 
zaplanowane sobotnie popołudnie przebiega zupełnie 
inaczej, niŜ ktokolwiek mógłby się spodziewać. Czy 
znaleziona pod drzwiami koperta moŜe być początkiem 
międzynarodowej afery przemytniczej? Przekonajcie 
się sami! Porwanie, pościg i strzelanina - czyli mroŜąca 
krew w Ŝyłach gangsterska przygoda, to tylko niektóre 
atrakcje tej części przygód nastoletnich detektywów. 
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„Mors, Pinky i tajemnica doktora Fiszera” 
 
Autor: Dariusz Rekosz  
Lektor: Piotr Borowski 
Czwartoklasiści - Mors i Pinky - przez przypadek 
odkrywają, Ŝe za wymianą okien w sali komputerowej 
ich szkoły kryje się pospolita kradzieŜ. Od tego 
momentu typowe, piątkowe popołudnie przeistacza się 
w grę z czasem, bandą opryszków oraz... no właśnie! 
Kto by się tego spodziewał?! 
Porwanie, uwięzienie w sportowym magazynku szkoły 
oraz pomoc samego... Archimedesa - oto garść 
zapierającej dech w piersiach akcji, która zachwyci 
wszystkich miłośników przygód i zagadek. Przypomnij 
sobie, jak daleko skakał Wojciech Fortuna oraz kiedy 
PapieŜem obrano Karola Wojtyłę i rozwiąŜ razem z 
młodymi detektywami niesamowitą tajemnicę 
dyrektora Fiszera! 
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„Mors, Pinky i Trzynasta komnata” 
Autor: Dariusz Rekosz 
Lektor: Piotr Borowski 
 
Po zakończeniu roku szkolnego młodzi detektywi udają 
się na zasłuŜony odpoczynek do leśniczówki dziadka 
Pinky - pana Adama Pankiewicza. Plan jest taki, Ŝeby 
odsapnąć od miejskiego zgiełku, spędzić trochę czasu 
na łonie natury i poleŜeć do góry brzuchem. Jednak 
przygoda znajduje Morsa i Pinky nawet w leśnej 
głuszy. Okazuje się, Ŝe według legendy istnieje w 
okolicy tajemnicza komnata z ukrytym w niej skarbem. 
Gdy nasi bohaterowie z zapałem studiują genealogię 
Pankiewiczów i próbują dotrzeć do owej trzynastej 
komnaty, niejaki Szczygieł robi wszystko by im w tym 
przeszkodzić. Trzymający w napięciu kryminał - nie 
tylko dla młodych i nie tylko na wakacje!  

240 
 
      

          

„Mors, Pinky i zagadka Ludolfiny” 
 
Autor: Dariusz Rekosz  
Lektor: Piotr Borowski 
 
Młodzi detektywi znów na t(r)opie! 
W szkole, do której chodzą Mors i Pinky, zaczynają 
ginąć telefony komórkowe. Zanim dyrektor wezwie 
policję i w sprawę wmieszają się dorośli, bohaterowie 
muszę wskazać sprawcę. Zadanie zdaje się 
niewykonalne. Zwłaszcza, Ŝe złodziej drwi z ich 
umiejętności i podrzuca list, w którym zapowiada 
kolejne kradzieŜe. Kto za tym stoi? Czy uda się 
przyłapać go na gorącym uczynku? I kim, do licha, jest 
tajemnicza Ludolfina? 
śyczymy dobrej zabawy i... gęsiej skórki podczas 
słuchania tej arcyciekawej, detektywistycznej 
opowieści. 
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„Mors, Pinky i zaginiony sztandar” 
 
Autor: Dariusz Rekosz  
Lektor: Piotr Borowski 
 
W nagrodę za wytropienie afery komputerowej Mors i 
Pinky - czyli Leszek i Ala - jadą na wycieczkę do 
Londynu. Oprócz licznych atrakcji turystycznych czeka 
tam na nich kolejne detektywistyczne wyzwanie: 
rozwikłanie zagadki sprzed lat. Do odnalezienia 
zaginionego sztandaru znów przyda się matematyka, 
angielski i bystre myślenie. Na szczęście tego 
bohaterom nie brakuje... 
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„Opowieść o Błękitnym Psie” 
 
Autor: Beata Majchrzak 
Lektor: Anna  
 
Moja praca jest niekiedy bardzo trudna. Powinnam 
wiedzieć, jak pomóc innym w ich problemach, ale nie 
zawsze tak jest. Czasami nie wiem, co im powiedzieć, 
brakuje mi mądrych słów. Czasami jest mi cięŜko i 
smutno. I wtedy przychodzi do mnie Błękitny Pies, 
wielki, miękki i włochaty, pachnący gumą balonową i 
opowiada mi moje historie. Bo pamiętasz, mój drogi 
czytelniku on zawsze mówi to, co najbardziej jest nam 
potrzebne". 
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„Robinson Crusoe”  
 
Autor: Daniel Defoe 
Lektor: Stanisław Biczysko 
 
Fascynująca opowieść o morskich podróŜach, 
niebezpiecznych przygodach i niezwykłym człowieku, 
który stał się legendą. Robinson Crusoe wyruszył w 
swoją pierwszą morską wyprawę mając 17 lat. I ledwo 
uszedł z niej z Ŝyciem. Nie zniechęciło go to jednak do 
Ŝeglugi. Kilka lat później jego statek trafił na tornado i 
rozbił się u brzegów nieznanej wyspy. Tym razem 
Robinson był jedynym ocalałym. Samotny na 
bezludnej wyspie musiał sam zatroszczyć się o 
jedzenie, wodę, schronienie a nawet ubranie. Czy 
cywilizowany człowiek przetrwa sam na łonie dzikiej 
natury? 
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„Skarb Królów” 
 
Autor: Dariusz Rekosz  
Lektor: Piotr Borowski 
 
Kto by przypuścił, Ŝe mieszkańcy niewielkiej, 
spokojnej miejscowości Sosnowo mogą mieć coś 
wspólnego z dziedzictwem polskich królów? A jednak! 
Tata Wojtka, Tomasz, prowadzi nieduŜy sklep z 
antykami. Pewnego dnia odwiedza go Jurgen Heinze, 
który pod pozorem kupna staroniemieckiej księgi 
zadaje kilka nietypowych pytań. Po chwili, korzystając 
z zamieszania, wyrywa kartkę z wiekowej encyklopedii 
i szybko daje nogę. Wojtek z tatą, szkolną koleŜanką 
Gośką oraz nauczycielką historii, Ireną, starają się 
dociec, o co tak naprawdę chodziło Niemcowi. 
Wpadają na zaskakujący trop i przeŜywają 
niesamowitą przygodę. Czy uda im się uratować Skarb 
Królów? 
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„Szewcy” 
 
Autor: Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Lektor: Janusz śak, Tomasz Czarnecki, 
Małgorzata regent 
 
Szewcy, właśnie ukazujący się na audiobooku, są 
znanym dramatem Stanisława Ignacego Witkiewicza, 
niezwykle utalentowanego pisarza i malarza, artysty w 
pełnym tego słowa znaczeniu, autora takich dzieł jak 
622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, 
Nienasycenie, W małym dworku, Metafizyka 
dwugłowego cielęcia, Kurka Wodna, Wariat i 
zakonnica..W Szewcach, które w wersji audio czytają 
Małgorzata Regent, Janusz śak oraz Tomasz 
Czarnecki, pisarz w groteskowy sposób ukazuje losy 
ludzi, którzy cierpią z powodu cięŜkiej, a jednocześnie 
bezsensownej pracy.  
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„Zagadka starego grobowca”  
 
Autor: Dariusz Rekosz 
Lektor: wojciech ChorąŜy 
 
Agnieszka i jej brat Adam szykują się na zagraniczne 
wczasy. Wskutek przykrego zrządzenia losu, zamiast w 
egzotycznych krajach, lądują... u swojej ciotki, w 
pewnej nieduŜej, warmińskiej wiosce. Na domiar złego 
sieć telefoniczna nie ma tu zasięgu, a internet dotrze 
dopiero za kilka miesięcy. Zapowiadają się wakacje, Ŝe 
weź przestań! Wbrew obawom, udaje im się jednak 
nawiązać nowe przyjaźnie i dzięki nim poznać okolicę. 
Pewnego razu podsłuchują mega-zagadkową rozmowę, 
a sielski wypoczynek zmienia się diametralnie po 
spotkaniu w lesie tajemniczego, starszego męŜczyzny. 
Nastolatki wszczynają prywatne śledztwo, prowadzące 
do starego grobowca. Okazuje się, Ŝe muszą stawić 
czoło całej bandzie opryszków! Od przygód aŜ kipi! 
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„ Alfie Bloom i tajemnice zamku Hexbridge”  

Autor: Kent Gabrielle 
Lektor: Marcin Popczyński 
 

Ekscytująca opowieść o magii, niezwykłej przygodzie 
i... tajemniczym dziedzictwie. śycie Alfie Blooma jest 
monotonne aŜ do momentu, gdy zostaje on wezwany 
do biura tajemniczego prawnika i dziedziczy zamek 
pełen cudów. Ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu 
Alfie dowiaduje się, Ŝe urodził się w tym samym 
zamku... sześćset lat temu, podczas magicznego 
przeskoku czasu. Orin Hopcraft, ostatni z druidów 
ukrył w zamku staroŜytną magię, która nigdy nie 
powinna zostać uŜyta. Z pomocą swoich kuzynów: 
Madeleine i Robina, prawnika i latającego dywanu 
Alfie musi chronić magię przed przeciwnikami i strzec 
tajemnicy zamku Hexbridge. 
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„ Ania z Szumiących Topoli” 
 

Autor: Montgomery Lucy Maud 
Lektor: Krystyna Kozanecka-Kołakowska 
 

Zdolna i pracowita Ania Shirley kończy studia i zostaje 
magistrem nauk humanistycznych. W tym samym czasie 
jej narzeczony Gilbert Blythe studiuje medycynę. śyją 
daleko od siebie i jedyną formą komunikacji są długie, 
niezwykle interesujące listy, które oboje piszą w kaŜdej 
wolnej chwili. Właśnie z tych listów, składa się w duŜej 
części kolejna część przygód Ani. Rudowłosa bohaterka 
pisze narzeczonemu o tym, jak została kierowniczką 
wyŜszej szkoły w Summerside, opisuje swoich uczniów i 
ich najróŜniejsze przygody, wspomina o licznych wizytach 
na Zielonym Wzgórzu, gdzie spotyka starych przyjaciół, a 
takŜe o kłopotach z klanem Prinle`ów, który dominuje w 
Szumiących Topolach. Nowi antagoniści, nowi przyjaciele 
i mnóstwo fascynujących historii, na to zawsze moŜemy 
liczyć w opowieściach o Ani. 
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„ Ania ze Złotego Brzegu ”  
Autor: Montgomery Lucy Maud 
Lektor: Krystyna Kozanecka-Kołakowska 
 

Złoty Brzeg – Ania i Gilbert tak właśnie nazywają swój 
nowy dom, w którym zamieszkali ze swoimi dziećmi. 
Szczęście rodziny Blythe rozkwita beztrosko aŜ do 
momentu, kiedy w ich domu pojawia się gość. Jest nim 
wiecznie niezadowolona, krytykująca wszystko i 
wszystkich ciotka Gilberta, Mary Maria Blythe. Krytykuje 
postawę rodziny wobec Zuzanny, która jest traktowana jak 
przyjaciółka, a nie zwykła sprzątaczka. Nieustannie 
strofuje dzieci, które jej zdaniem są źle wychowane i 
zachowują się niestosownie. Narzeka na potrawy, które 
jada się w Złotym Brzegu, kaŜe dla siebie gotować osobno. 
Ania, pomimo dobrej woli i wyrozumiałości zaczyna tracić 
cierpliwość do ciotki. W końcu problem, wraz z ciotką 
Mary znika i wszystko wraca do normalności. 
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„ Bartek, Lenka i sny” 
Autor: Wachowiak Joanna 
Lektor: Jacek Kawalec 
 

Trzecia ksiąŜka o przedszkolaku Bartku. śycie chłopca 
trochę się zmieniło od kiedy na świecie jest jego mała 
siostra Lenka. Rodzice mają dla Bartka jeszcze mniej 
czasu. Bartek jest przedszkolakiem i ma niezwykłe barwne 
i pełne niesamowitych przygód sny. Sny bywają świetnym 
komentarzem do codziennych zdarzeń pomagającym 
rozwikłać problemy rezolutnego kilkulatka. 
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„Baśniobor: Gwiazda Wieczorna wschodzi” 
 

Autor: Mull Brandon 
Lektor: Janusz Zadura  
 

Drugi tom cyklu. Nad Baśnioborem zbierają się czarne 
chmury. Bractwo Gwiazdy Wieczornej zrobi wszystko, by 
znaleźć pewien niezwykły przedmiot ukryty w ciemnej 
kniei i uwolnić potęŜną czarną magię, drzemiącą od 
wieków... Kendra i Seth, którzy juŜ raz uratowali rezerwat, 
teraz muszą się zmierzyć z najstraszliwszą tajemnicą 
Baśnioboru. Jakikolwiek fałszywy ruch moŜe zdradzić 
kryjówkę satyrów i nimf ale przede wszystkim sprowadzić 
niebezpieczeństwo na całą ludzkość. Co czai się w 
mrocznych zakątkach rezerwatu? Jak rozumieć 
enigmatyczne wskazówki Sfinksa? Czas ucieka. Gwiazda 
Wieczorna nie zasypia a za bramą Baśnioboru na Setha i 
Kendrę czeka kolejna przygoda ich Ŝycia. 
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„Bzik & Makówka przedstawiaj ą: Autograf za milion 
dolarów”   
Autor: Witek Rafał 
Lektor: Joanna Pach 
 
To wszystko przez moje nazwisko! Gdybym nazywała się 
Gabrysia Grzeczniutka, to ludzie inaczej by mnie 
traktowali. Ale Gabrysi Bzik mogą się czepiać do woli. 
Dlatego ciągle ląduję na dywaniku u dyrektora. Któregoś 
razu wylądowałam tam z Nilsonem Makówką, kolegą z 
klasy. Od tego czasu trochę się kumplujemy. Łączą nas 
spraw... jak by to powiedzieć... przygodowe. 
 
Skutki uboczne brania udziału w konkursach radiowych 
bywają nieprzewidywalne! Człowiek wygrywa zwykłe 
bilety na wystawę, a ląduje w stolicy świata - i to z misją 
do wykonania. A raczej... do wykopania. W dodatku ta 
misja ma coś wspólnego z najbardziej zakręconym artystą, 
jakiego świat widział. I wszystko jasne, no nie? 
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„Bzik & Makówka przedstawiaj ą: Ucieczka z 
tajemniczego ogrodu” 
Autor: Witek Rafał 
Lektor: Joanna Pach 
 

To wszystko przez moje nazwisko! Gdybym nazywała się 
Gabrysia Grzeczniutka, to ludzie inaczej by mnie traktowali. 
Ale Gabrysi Bzik mogą się czepiać do woli. Dlatego ciągle 
ląduję na dywaniku u dyrektora. Któregoś razu wylądowałam 
tam z Nilsonem Makówką, kolegą z klasy. Od tego czasu 
trochę się kumplujemy, ale nie myślcie, Ŝe ze sobą chodzimy! 
Łączą nas sprawy - jak by to powiedzieć - przygodowe. Tym 
razem Nilson miał dość. Jego ojciec znowu odwołał wspólne 
wakacje! Jedyne, co pozostało Nilsonowi, to zaŜądać nagrody 
pocieszenia w postaci odjechanego prezentu. Niestety, nic nie 
poszło zgodnie z planem. Za to wpakowaliśmy się w grube 
kłopoty i utknęliśmy sami daleko od domu. Jak daleko? 
Jakieś 100 lat z kawałkiem? 
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„O czym szumią wierzby” 
 

Autor: Grahame Kenneth 
Lektor: Krzysztof Tyniec 
 

Opowieść pełna wdzięku i humoru o zwierzątkach 
obdarzonych cechami ludzkimi. Dziecko z zapartym tchem 
śledzić będzie przygody Ropucha, Szczura Wodnego i 
Kreta, w pełni utoŜsamiając się z tymi bohaterami. 
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„O króliku, który chce zasnąć”  

 

Autor: Forssen Ehrlin Carl-Johan 
Lektor: Anna Mucha 
 
O króliku, który chce zasnąć to idealna propozycja dla 
rodziców mających problem z usypianiem swoich pociech, 
zarówno wieczorem, jak i w ciągu dnia. To innowacyjna i 
przełomowa publikacja, w której wykorzystano złoŜone 
techniki psychologiczne. Ta ksiąŜeczka pomoŜe waszym 
dzieciom się odpręŜyć. Tekst naleŜy czytać, stosując się do 
wskazówek autora, we wskazanych miejscach trzeba 
ziewać, zaznaczone kursywą zdania wypowiadać spokojnie 
i powoli, a pogrubioną czcionką zaakcentować. Ta 
opowiastka dociera do podświadomości dziecka - 
podświadomie odbiera ono sugestię, Ŝe naleŜy spać. 
Zasypia szybciej i śpi spokojniej, a trudności z 
zasypianiem z dnia na dzień są coraz mniejsze. 
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„Przedszkoludki Sto radości i dwa smutki” 
 

Autor: Frączek Agnieszka 
Lektor: Julia Kamińska 
 

Przedszkolny dzień ukazany w wesołych, łamiących języki 
wierszach i krótkich opowiadaniach. O maluchach i 
starszakach, znaczkach na workach z kapciami, 
przedszkolnych atrakcjach, zabawie w piaskownicy, 
leŜakowaniu, rysowaniu, lepieniu plasteliny, 
podwieczorku, a nawet o przedszkolnym balu. 
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„Przygody Euzebiusza” 
 

Autor: Krupska Beata 
Lektor: Janusz Zadura 
 

Euzebiusz (pierwszy Euzebiusz na świecie) zaraz po 
urodzeniu wyrusza w pełną przygód i nowych znajomości 
podróŜ. Poszukuje innych Euzebiuszów - albo chociaŜ 
ciekawych przyjaciół. Trafia na swej drodze na 
zarozumiałego Koguta, Lisa mówiącego duŜymi literami, 
zwariowanego Niedźwiedzia i wiele innych stworzeń, 
dzięki którym dowiaduje się, jak poŜyteczne jest pływanie, 
czytanie, liczenie czy umiejętność zbudowania domu. 
Uczy się bycia trochę-kretem i udzielania pomocy, poznaje 
tajemnicę pigułki na pięknotę oraz cud, jakim jest 
sprawianie bliskim przyjemności. I ani chwili nie czuje się 
samotny, choć mógłby, bo ciągle jest jedynym 
Euzebiuszem. 
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„ Śpiewająca Lipka. Bajki Słowian Zachodnich”  

 

Lektor: Jerzy Stuhr 
 
Wśród 39 bajek znajdziemy między innymi nieśmiertelną 
opowieść o rybaku i złotej rybce czy teŜ znaną historię o 
dwunastu miesiącach. 
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„Tajemnice starego pałacu. Duch z Niewiadomic” 

 

Autor: Majgier Katarzyna  
Lektor: Joanna Gajór 
 

Po Niewiadomicach krąŜą pogłoski o duchu ostatniej 
właścicielki pałacu, która zniknęła wiele lat temu w 
tajemniczych okolicznościach. Dziwaczny budynek i jego 
dawna mieszkanka szczególnie fascynują 
dwunastoletniego Wiktora. Kiedy do pałacu wprowadza 
się rodzina Czereśniaków, chłopak szybko dogaduje się ze 
swoją rówieśniczką Magdą. Postanawiają wspólnie zbadać 
stare piwnice i poszukać informacji o dawnych 
właścicielach majątku. Czy odkryją tajemnice z 
przeszłości? 
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„Wymarzony dom Ani” 

 

Autor: Montgomery Lucy Maud 
Lektor: Krystyna Kozanecka-Kołakowska 
 

W kolejnej części przygód Ani czytelnicy towarzyszą jej 
najpierw w drodze na ślubny kobierzec. Ania wychodzi za 
mąŜ za Gilberta Blythe'a. Młoda para po zaślubinach, 
rozpoczyna przygotowania do wspólnego Ŝycia, a jednym 
z podstawowych warunków, aby się to udało, jest 
oczywiście dom. Na początek, Ania i Gilbert 
przeprowadzają się do połoŜonej w malowniczej okolicy 
wioski ST. Mary. Właśnie w tym miejscu, nieopodal 
Zatoki Czterech Wiatrów, Gilbert rozpoczyna praktykę 
lekarską, którą przejął wcześniej od swojego wuja Dave'a. 
Po wielu róŜnych wydarzeniach, przygodach bardziej lub 
mniej wesołych kupują duŜy dom - posiadłość Morganów. 
Wymarzony dom staje się od tej pory kolejnym świadkiem 
losów Ani i jej rodziny. 
 

261 
 

 
 

 

„Zemsta”  
Autor: Fredro Aleksander 
Lektor: Małgorzata Regent, Artur Guza, Tomasz Czarnecki 
 

Akcja rozgrywa się w zamku, którego dwie części 
zamieszkują skłóceni ze sobą Cześnik Raptusiewicz i 
Rejent Milczek. Konflikt wybucha w momencie, kiedy 
Rejent zaczyna naprawiać zniszczony mur, stanowiący 
granicę między naleŜącymi do nich częściami zamku. 
Powodem tego jest chęć przeszkodzenia w rozwoju 
uczucia łączącego syna Rejenta i wychowanicę Cześnika, 
którzy przekradają się do siebie przez dziury w murze. 
Klara i Wacław opracowują więc swój plan, próbując 
wykorzystać chęć zemsty opiekunów do realizacji 
własnych planów i doprowadzenia sporu do szczęśliwego 
końca... 

 
 


