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Książka „Kaktus na parapecie”, autor Magdalena Zarębska

Autorka  książki  pyta:  Chcielibyście  przenieść  się  w
czasie?  Bohater  tej  opowieści,  Mikołaj,  pewnego  dnia
obudził się w świecie z przeszłości. Wszystko było inne,
a  w dodatku jakieś  dziwaczne.  Zero komputerów,  zero
iPodów,  zero  McDonalda.  Zamiast  olbrzymich  galerii
handlowych – PDT-y, w których udane zakupy graniczą
z cudem. Zamiast wypasionych fur – skromne syrenki i
trabanty. 
A  jesienią  zamiast  lekcji  –  trzydniowe  wykopki!
Domyślacie się, co to za czasy? 
Zapraszamy w podróż po Polsce lat 70. 
Gwarantujemy niezapomniane wrażenia!

Książka „Lessie, wróć”, autor Eric Knight

Powieść „Lassie, wróć!” należy do światowego kanonu
literatury  dziecięcej  i  młodzieżowej.  Opowiada  o
przygodach owczarka szkockiego, pięknej suki wabiącej
się  Lassie.  Kiedy ją  poznajemy,  jest  beztroskim psem
spędzającym  czas  na  radosnych  zabawach  ze  swoim
panem  i  przyjacielem,  dwunastoletnim  chłopcem.  Ale
nadchodzi  czas  próby,  w  którym  Lassie  okazuje  się
najbardziej  niezłomnym  z  psów.  Trudności  finansowe
zmuszają rodziców chłopca do sprzedania posiadanego
psa. Lassie wielokrotnie ucieka nowemu właścicielowi,
by wrócić do domu. Za każdym razem uczciwie zostaje
oddana. Nie pomagają błagania syna… 
Nowy właściciel  w końcu wywozi  ją  na  drugi  koniec
kraju,  przez  co  Joe  traci  wszelką  nadzieję  na  powrót
Lassie.  Jednak  wierny  pies  ucieka  znowu,  wędrując
całymi tygodniami i przeżywając wiele niebezpiecznych
przygód  –  wszystko  to,  by  odnaleźć  swojego  pana...



Książka „Asiunia”, autor Joanna Papuzińska

Książka  to  zapis  wspomnień  dziecka  z  czasów drugiej
wojny  światowej.  Mamy  okazję  czytać  informacje  z
ówczesnej rzeczywistości w formie obszernych biografii,
autobiografii  czy  opublikowanych  listów.  Sporo  o
wojennych  realiach  dowiadujemy  się  z  publikacji
historycznych,  w  których  poznajemy  zarówno
zagadnienia  polityczne,  jak  i  społeczne.  Jednak  gdy
chcemy odpowiedzieć najmłodszym dzieciom na pytania
dotyczące tego, jak wyglądało życie ludzi w wojennych
realiach,  ciężko  posiłkować  się  opasłymi  tomami.
Wówczas  z  pomocą  przychodzą  książki  kierowane
bezpośrednio  do  najmłodszych  czytelników,  w  których
narracja  prowadzona  jest  z  perspektywy  dziecka.
Wiadomości  podane  przez  naocznych  świadków  tych
odległych, ale niezapomnianych wydarzeń są najbardziej
cenione.  Pomagają  odkryć,  że  dziś  żyjemy  w lepszych
czasach…

Książka „Zeszyt w kratkę”, autor Jan Twardowski

„Zeszyt  w kratkę”  powinno przeczytać  każde  dziecko…
W  59  opowiadaniach  i  opowiastkach,  po  części
wierszowanych,  autor  Jan  Twardowski  pokazuje,  jak
patrzyć  na  świat  i  zachwycić  się  tym,  co  nas  otacza…
Pomaga docenić zwyczajną niezwyczajną rzeczywistość 
i zauważyć piękno w otaczającej przyrodzie.
Autor uczy dzieci – ale i dorosłych – radości życia, daje
wskazówki, jak być dobrym i życzliwym dla innych.
Tytułowy zeszyt  w kratkę, w którym pewna dziewczynka
z  opowiadania  „O  niewiernym  Tomku”  pisała  swój
pamiętnik,  ma  pomóc  młodym  czytelnikom  odnaleźć
swoją własną drogę do dobra.
„Zwyczajnie  być  dobrym,  a  wtedy  nie  trzeba  niczego
poprawiać…”



Książka „Wielki Rybak”, autor Lloyd C. Douglas

„Wielki  Rybak”  to  ciesząca  się  niesłabnącym
powodzeniem  poruszająca  do  głębi  historia  wybrania
zwykłego człowieka pełnego wad i słabości.
Jest to historia, w której chwile szczęśliwe splatają się 
z wielkimi upadkami. Może dlatego jest to książka bliska
każdemu  z  nas  tak  niepewnie  stąpającemu  w  nieznane
jutro…
Losy bohaterów „Wielkiego Rybaka” u każdego czytelnika
wywołują przyspieszone krążenie krwi. 
To  jedna  z  tych  książek,  która  po  przeczytaniu  jeszcze
długo żyje w pamięci i wyobraźni czytelnika.
To  książka,  która  może  sprawić,  że  nasz  każdy  kolejny
dzień życia stanie się ciekawszy. Dlaczego? 
Sprawdź.

Książka „Silniejszy od nienawiści”, autor Tim Guenard

Niesamowita książka, która pociąga od pierwszego zdania 
i już nie można się od niej uwolnić. Nie można zapomnieć
najważniejszego jej przesłania: że nie ma złych ludzi. 
Ci,  których postępowanie oburza nas i  wywołuje zgrozę,
to ofiary – źle traktowane w dzieciństwie i niekochane.
Jeszcze  bardziej  niezwykłe  jest  to,  że  ta  książka  budzi
nadzieję: nienawiść, jaka pozostaje w człowieku po wielu
zranieniach, może zostać uleczona. Leczy miłość. 
Książka  to  fascynująca   autobiografia  człowieka,  który
umiał  wyzwolić  się  z  nienawiści  i  przemocy.  Dzięki
własnemu  uporowi  i  wsparciu  napotkanych  ludzi
całkowicie zmienił swoje życie. 
Tak uczy: „Zostaliśmy stworzeni, aby kochać. Próbujemy
wszystkie swoje zdolności obrócić na zbudowanie bardziej
kochającego  społeczeństwa,  w  którym  każdy  ma  swoje
miejsce.”
Ta książka jest wyzwaniem dla każdego z nas.


