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 1. Jeff Kinney - Ubaw po pachy - to czwarta część przygód z serii 

"Dziennik cwaniaczka", w której Greg zostaje zmuszony do spędzania wolnego 

czasu z rodziną i to na świeżym powietrzu! 

 Nadchodzą wakacje! Jest upał, jest wolne. Nie trzeba chodzić do szkoły. 

Niby wszystko fajnie, a jednak Greg ma pewne "ale". Chciałby spędzić 

najbliższe miesiące grając w gry i absolutnie nie wychodzić z domu. Niestety, 

jego mama wymyśliła sobie, że cała rodzina będzie spędzała czas na świeżym 

powietrzu. Nie ma mowy o przesiadywaniu w pokoju. Greg ma niestety niewiele 

do powiedzenia i ze smętną miną i spuszczoną głową rozpoczyna wakacje. 

 

 2. Zbigniew Nienacki - Księga strachów - Pan Tomasz zwany Panem 

Samochodzikiem poszukuje pamiętnika niemieckiego oficera z czasów drugiej 

wojny światowej. Po raz kolejny towarzyszą mu trzej dzielni harcerze: 

Wiewiórka, Sokole Oko i Wilhelm Tell, a przeciwnicy jak zwykle są przebiegli. 

Kim oni są? Komu jeszcze zależy na odnalezieniu kompromitujących wyznań 

zbrodniarza wojennego? I kto pierwszy odnajdzie kryjówkę sprzed lat? 

 

 3. Zbigniew Nienacki - Samochodzik i templariusze - Pan 

Samochodzik poszukuje skarbu templariuszy. Zaszyfrowane wskazówki 

prowadzą go na Mazury i do krzyżackiego zamku w Malborku. Czy znajdzie 

tam legendarne bogactwa średniowiecznych rycerzy? Musi się spieszyć,         

bo w tym samym czasie na poszukiwania wyruszyli konkurenci...  

 



 4. Adam Bahdaj - Wakacje z duchami - Trójka przyjaciół spędza 

wakacje u cioci. Nie zamierzają się nudzić! Po wybudowaniu szałasu-bazy 

przystępują do tropienia przestępców. Z zaskakującym skutkiem… Doskonała 

lektura dla wszystkich miłośników zagadek detektywistycznych! 

  

 5. Hanna Ożogowska - Dziewczyna i chłopak, czyli heca              

na czternaście fajerek - Opowieść o przygodach dwunastoletnich bliźniaków 

Tosi i Tomka. Tosia, chcąc ratować brata, jedzie przebrana za niego               

do leśniczówki, gdzie spędzi wakacje w towarzystwie dwóch kuzynów. A Tomek 

ku przerażeniu nie ma już wielkiego wyboru i musi jechać przebrany             

za... siostrę do cioci, u której są trzy dziewczynki i mały chłopiec. Co z tego 

wyniknie? 

 

 6. Kornel Makuszyński - Wyprawa pod psem - Powieść z roku 1936 

opowiada o wakacyjnej wędrówce po Polsce trójki chłopców. Zdzisławowi, 

Zbyszkowi i Zenobiemu towarzyszy pies Apasz. Bohaterowie pochodzą            

z ówcześnie niższej warstwy społecznej, dzięki czemu nie obowiązują ich 

konwenanse, a każda przeżywana przez nich przygoda jest ciekawsza             

od poprzedniej.  

 Dzięki psim wybrykom wyprawa nabiera niespodziewanego tragizmu. 

Chłopcy muszą się ratować z wielu podbramkowych sytuacji, a pokonując 

kolejne progi trudności, ćwiczą męstwo i hart ducha. Solidarnie współdziałając, 

zacieśniają więzi przyjaźni.  

 

 7. Antoni Ferdynand Ossendowski - W polskiej dżungli - Powieść 

przygodowa, której akcja rozgrywa się w okresie międzywojennym. Czworo 

młodych turystów rusza na Polesie, aby przeżyć wakacyjną przygodę. Ciekawi 

ich piękno poleskiej natury, a także dokonujący się tam postęp cywilizacyjny. 

Polesie zaskoczy ich jednak jako kraina dzika, pełna niebezpieczeństw i ludzi   

o dziwnych zwyczajach - istna polska dżungla. 

 

 8. Adam Bahdaj - Uwaga! Czarny parasol - Kubuś i jego przyjaciółka 

Hipcia spędzają początek wakacji w Warszawie. To właśnie w stolicy 

rozwiązują tajemnicze zagadki. Z pozoru błaha sprawa zaginionej jamniczki, 

zaowocuje kolejną, związaną ze starym angielskim parasolem ze srebrną 



rączką, który zaginął. Oba te przypadki doprowadzą wakacyjnych detektywów 

do niebanalnej kryminalnej afery. 

 

 9. Adam Bahdaj - Podróż za jeden uśmiech - to najpopularniejsza 

chyba książka tego autora i najbardziej kojarząca się z wakacjami.  Historia 

zaradnego życiowo Poldka i rozpieszczonego Dudusia bawi pokolenia Polaków. 

 Chłopcy nieoczekiwanie tracą pieniądze, które były przeznaczone na ich 

przejazd nad morze, gdzie czekają na nich mamy. Z tego powodu, 

rozpoczynają podróż autostopem. Do przejechania mają pół Polski, co 

gwarantuje im niezwykłe przygody w czasie tej eskapady. 

 Powieść została też zekranizowana. 

 
           Opracowała G. Łabno 


