
Przeczytałyśmy – polecamy 

 

Opracowanie: Rosita Ali, Oliwia Matlęga, Anastazja Bialik, Patrycja Pietrzak 

 

Autor: MARCIN SZCZYGIELSKI 

Tytuł: "CZAROWNICA PIĘTRO NIŻEJ" 

    

      Książka ta opowiada o dziewczynce, dla której całym światem jest telewizor.  

W wyniku wyjazdu rodziców dziecko wysłane jest do babci. Właśnie u niej poznaje nowe 

życie bez telefonu komórkowego i telewizji. Przeżywa magiczne przygody, dzięki którym 

inaczej spostrzega świat. Radzę się nie zniechęcać jej dużą ilością stron, gdyż uczy 

wielu mądrych rzeczy. 

 

Autor: JOANNA  OLECH 

Tytuł: "DYNASTIA MIZIOŁKÓW"  

 

Miziołek ma 12 lat i tak jak wszyscy jego rówieśnicy przeżywa konflikty z 

rodzicami, potyczki z rodzeństwem, przyjaźnie i pierwszą miłość. To co go spotyka, 

odnotowuje w dzienniku. Pisze krótko, lekko i przede wszystkim zabawnie. Polecam do 

przeczytania tej książki. Na pewno każdemu się spodoba. 

 

Autor: ANNA ONICHMOWSKA 

 Tytuł: "DALEKI REJS"  

       Książka ta porusza ważne sprawy. Główny bohater-Paweł, mieszkający z mamą  

i bratem Kubą, nie ma pojęcia, gdzie jest jego tata. Może właśnie dlatego wylewa gorycz 

na  swojego brata z którym ma złe stosunki. Barwę jego życiu zaczęły nadawać listy do 

Tajemniczego Dzejmsa. Poznał prawdziwego przyjaciela. Powieść ta opowiada o budowie 

relacji w rodzinie, odkrywaniu siebie, nawiązywaniu uczuć z drugim człowiekiem. Myślę, 

że chyba każdy po przeczytaniu tej książki inaczej będzie rozmawiał z rodzeństwem. 

"Daleki rejs" jest bardzo krótką, tajemniczą a zarazem wesołą powieścią. 

 

 

 



Autor: MAŁGORZATA MUSIEROWICZ 

 Tytuł: "OPIUM W ROSOLE"  

    Przyznam, że jest to książka typowa dla nastolatków. Opowiada o ośmioletniej 

dziewczynce, która wymykała się z domu i chodziła na obiady do zupełnie obcych ludzi. 

Robiła to, gdyż szukała miłości u innych, ponieważ we własnej rodzinie jej nie zastała. 

dzięki temu poznała wielu innych ludzi i historie nastolatków min. miłość, kłótnie  

i zazdrość.  "Opium w rosole" jest książką bardzo ciekawą i zachęcam do jej 

przeczytania. 

Autor: MAŁGORZATA MUSIEROWICZ 

Tytuł: KŁAMCZUCHA 

Na wstępie przyznam, że jest to książka o miłości. Opowiada ona o pewnej 

dziewczynie zakochanej po uszy w atrakcyjnym chłopcu. Zostaje ona pomocą domową w 

jego domu. Udaje zupełnie inną osobę, aby wzbudzić sympatię w chłopcu. Kłamie nie 

szkodząc nikomu. Aniela – bo tak miała na imię, jest bardzo wrażliwą i gotową do 

poświęceń dla dobrej sprawy. Przekonaj się jak potoczą się jej dalsze losy. Czy wzbudzi 

sympatię w chłopcu? 

 

Autor: EWA NOWAK 

Tytuł: CZTERY ŁZY 

Zachęcam do przeczytania tej książki ponieważ jest ciekawa i interesująca. 

Opowiada ona o życiu nastolatków o ich problemach, marzeniach i miłościach. Książkę tę 

czyta się z zaciekawieniem, bo jest napisana z poczuciem humoru. 

 

Autor: IRENA JURGIELEWICZOWA 

Tytuł: TEN OBCY 

Książka opowiada o przygodach czterech przyjaciół, którzy mieli swoje, tajne 

miejsce gdzie się spotykali i bawili. Nikt o nim nie wiedział oprócz nich. Mieli oni 

spokojne i wesołe wakacje, ale wszystko się zmieniło, gdy odkryli, że na ich wyspie znalazł 

się nieznajomy. Okazało się, że to chłopak o imieniu Zenek. Był od nich starszy i 

poszukiwał swojego wujka od paru tygodni. Wszyscy od razu go polubili i postanowili 

zatrzymać na wyspie. Nie wiedzieli, że Zenek nie powiedział im wszystkiego i, że im 

przysporzy wiele problemów. Jaką Zenek ukrywa tajemnicę? Czy odnajdzie wujka? Czy 

mimo wszystkich problemów będzie to początek wspaniałej przyjaźni? Jeśli jesteś 

ciekawy co się stanie dalej to przeczytaj tę wspaniałą książkę. 

 

 



Autor: HODGSON BURNETT 

Tytuł: TAJEMNICZY OGRÓD 

Na początek dodam, że kocham książki gdzie przewagą jest tajemniczość. Taką 

właśnie powieścią jest Tajemniczy ogród napisany przez Hodgson Burnett w 1909 roku. 

Głównymi bohaterami są Mary Lennox, Colin Craven, Dickon Sowerby. Trójka 

przyjaciół darząca się miłością. Dzieci zazwyczaj spędzają czas na polanie wokół 

czerwonych róż. Książka ta opowiada o ciężkim życiu dziesięcioletniej sieroty 

mieszkającej na początku powieści w Indiach. Jednak z powodu wielu strasznych 

okolicznościach zamieszkała w Anglii w posiadłości Misselthwite Manor. Dziewczynka 

zaczęła się przeistaczać z kapryśnej, rozpieszczonej małolaty w pogodną i miłą panienkę. 

Główną przyczyną tej zmiany jest zmiana otoczenia i zawieranie nowych znajomości. 

Tajemniczy ogród jest książką, która budzi do życia nie tylko jej bohaterów, lecz 

również ogród. Zachęcam do jej przeczytania. Warto jest poświęcić czas, by przeżyć 

chwilę wzruszeń i dokonać kilku osobistych odkryć. 

 

 


