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Świąteczny czas na lekturę

Lubicie czytać książki? Bo 
ja bardzo, tylko nie zawsze 
mam na to czas. Jednak 
za moment nadejdą 
Święta i będziemy mieć 
wszyscy więcej wolnego.

Dziś proponuję Wam kilka 
książek o tematyce 
bożonarodzeniowej, po 
które warto sięgnąć w te 
grudniowe śnieżne dni. 
Może się skusicie?



1. „Nocny ekspres” - Karin Erlandsson, Peter   
Bergting 

Dziesięcioletnia Danja i jej rodzina jadą do babci, jak to

zwykle bywa w grudniu. Ale tym razem nie wszystko

jest tak, jak powinno. Babcia mówi dziwne rzeczy,

zapomina i opowiada o ważnym kluczu, nie

mówiąc wnuczce, gdzie on jest. Kiedy babcia znika,

Danja nie wie, w co wierzyć.

Tej samej nocy budzi ją odgłos pociągu z

opuszczonego toru kolejowego przed domem jej babci.

Tajemniczy pociąg nazywa się Nattexpressen. A Danja

jest na liście pasażerów.

Nocny ekspres zabiera Danję w zapierającą dech w

piersiach przygodę, w której czas i przestrzeń rządzą

się własnymi prawami. Ale komu może zaufać? Gdzie

babcia poszła? I gdzie tak naprawdę jest ten

klucz? „Nattexpressen” to prawdziwie magiczna

książka.



2. „Opowieść wigilijna” - Charles Dickens

Ebenezer Scrooge, główny bohater książki, to 

człowiek niezwykle skąpy, chytry i bezwzględny, 

ale chyba przede wszystkim samotny. Odwrócił 

się od świata     w pogoni za bogactwem, wyparł 

się rodziny, najbliższych, swojego 

człowieczeństwa. Z pogardą traktuje nawet 

bliskich i dobrze życzących mu ludzi. Na 

szczęście Scrooge dostaje szansę od losu za 

sprawą swego zmarłego przed laty wspólnika 

Jakuba Marleya. Widmo to zapowiada Scroogowi 

przybycie trzech zjaw: Ducha Wigilijnej 

Przeszłości, Ducha Tegorocznego Bożego 

Narodzenia oraz Ducha Przyszłych Wigilii. Wizyty 

te mają pomóc mu otworzyć się na drugiego 

człowieka. Podróże, które odbywa bohater, 

pomagają mu zrozumieć, co w życiu jest tak 

naprawdę najważniejsze, uświadamiają, kogo 

skrzywdził, co stracił, ale i dają nadzieję na lepsze 

jutro. Za ich sprawą główny bohater przechodzi 

ogromną przemianę i staje się lepszym

człowiekiem.



3. „Samotne święta Oskara” - Holly Webb 

Hania od zawsze marzy o własnym psie. Wprost nie 

może uwierzyć w swojej szczęście, kiedy rodzice 

zgadzają się na to, aby dostała upragnionego 

szczeniaka. Oskar szybko przywiązuje się do Hani i 

dobrze się czuje w swoim nowym domu, z rodziną. 

Wszystko jednak zmienia się przed Bożym 

Narodzeniem. Hania nie ma zbyt wiele czasu na 

opiekę i zabawę ze swoim pupilem, gdyż 

przygotowuje się do świątecznego przedstawienia –

jasełek - i często chodzi na próby. Oskar z tego 

powodu jest bardzo osamotniony i czuje się 

zaniedbany. Nie wie, dlaczego Hania nie chce się już 

nim opiekować. Nie rozumie sytuacji i boi się, że 

dziewczynka już go nie kocha. Czy słusznie?



4. „Psiego najlepszego. Był sobie pies na święta”
- W. Bruce Cameron

Głównym bohaterem powieści jest Josh, samotny mężczyzna, który 

pracuje głównie w domu, stroni od ludzi, a święta nie są lubianym 

przez niego czasem. Gdy pewnego dnia zjawia się u niego sąsiad z 

ciężarną suczką Lucy i prosi go o zaopiekowanie się zwierzęciem 

na czas jego nieobecności, Josh nie jest zachwycony tym 

pomysłem. Nigdy nie miał psa, nie ma doświadczenia w opiece nad 

zwierzętami. Jednak jedno spojrzenie brązowych oczu suczki 

sprawia, że mężczyzna zakochuje się      w niej bez pamięci i 

dokłada wszelkich starań, by zapewnić jej należytą opiekę. Gdy 

szczeniaki przychodzą na świat, okazuje się, że żadnemu z nich nie 

udało się przeżyć. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności niemal w tym 

samym czasie ktoś podrzuca Joshowi pudło z osieroconymi 

szczeniętami,  a Lucy zostaje ich przybraną mamą.

Mężczyzna zgłasza się z prośbą o pomoc do najbliższego 

schroniska, gdyż nie ma doświadczenia w opiece nad psimi 

maluchami. Tam poznaje Kerri, która z chęcią angażuje się w 

opiekę nad rozszczekaną gromadką. Postanawia też zorganizować 

świąteczną akcję adopcyjną. Dalej wypadki potoczą się 

błyskawicznie…



5. „Amelia Bedelia i Boże Narodzenie”  - Peggy
Parish 

Tytułowa bohaterka to urocza i ciepła dziewczyna, która 

pracuje  u Państwa Rogers jako gosposia. Z taką pomocą 

domową nie da się nudzić. Dostarcza ona mieszkańcom dużo 

uśmiechu za sprawą swojego dziecięcego toku myślenia, z 

którego rodzą się wszystkie komiczne sytuacje.

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. 

Amelia ma pełne ręce roboty, musi wykonać powierzone jej 

zadania, a że jest profesjonalistką w swoim fachu, do 

każdego z nich przykłada się najlepiej, jak tylko potrafi. 

Zaczyna więc od upieczenia świątecznego ciasta, musi też 

wypełnić czymś skarpety, aby przyczepić je do kominka, przez 

który przecież ma wejść święty Mikołaj. Pani Rogers prosiła ją 

również o zdjęcie zasłon i o wykonanie wielu innych rzeczy 

przed świętami. Najważniejsza jest jednak choinka, na której 

czubek musi nałożyć gwiazdę. Tylko jaką? Gwiazdę sportu, a 

może muzyki? Sprawdźcie sami, w co przystroiła choinkę 

pomysłowa gosposia i jak poradziła sobie z innymi 

obowiązkami. Czy ze wszystkim zdążyła na czas i jak 

zrozumie inne zlecone jej zadania do wykonania? Mnóstwo 

śmiechu gwarantowane 



6. Święta dzieci z dachów” - Mårten Sandén 

Z pewnego szwedzkiego domu dziecka znika bez 

śladu troje podopiecznych. Nie, to nie jest 

porwanie. Troje dzieci ucieka, by odnaleźć 

zaginionego ojca jednej           z dziewczynek. Na 

dworcu w Sztokholmie spotykają bezdomnego 

włóczęgę. Mężczyzna nie pamięta, kim był w 

przeszłości. Dzieci mają szansę pomóc mu                    

w odzyskaniu pamięci. Mają na to jednak jedynie 

dwadzieścia cztery dni, czyli do wigilii Bożego 

Narodzenia. Na szczęście nie są z tym wszystkim 

same. Do pomocy mają Miriam ze sklepu z 

antykami oraz dzieci z dachów.

Oto pełna tajemnic, świąteczna opowieść, która 

została podzielona na dwadzieścia cztery rozdziały, 

tak, aby można było czytać je każdego 

grudniowego wieczoru. Młodzi czytelnicy mogą 

zatem przeżyć cudowną, zimową przygodę, która 

skończy się wówczas, gdy na niebie zaświeci 

pierwsza gwiazdka i będzie można zasiąść do 

wigilijnej kolacji.



7. „Wampirek świętuje Boże Narodzenie”   
- Angela Sommer-Bodenburg

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, ale Antoś nie 

potrafi się nimi cieszyć, bo najlepsi przyjaciele: 

wampirek Rydygier i jego siostra Ania, od dłuższego 

czasu się            u niego nie pokazali. 

Niespodziewanie mama Antka proponuje, by syn 

sam ich odszukał i zaprosił na Wigilię. Świetny 

pomysł! Tylko... jak właściwie wampiry świętują Boże 

Narodzenie? Tę zagadkę trzeba koniecznie 

rozwikłać, a czasu jest bardzo mało…



8. „Pettson i Findus. Goście na Boże 
Narodzenie” - Sven Nordqvist

Za oknami leży puszysty śnieg, a na wietrze roznosi 

się delikatne brzmienie dzwonków. W powietrzu czuć 

wyraźnie świąteczną atmosferę, pełną radości i 

szczęścia. Wszyscy zapominają o zmartwieniach i 

wspólnie oddają się tej pięknej magii. Nawet kot 

Findus z niecierpliwością wyczekuje ubierania choinki, 

podczas którego mógłby tradycyjnie psocić. Później 

spróbuje świątecznych potraw, pysznych pierniczków, 

napije się ciepłego mleczka i położy obok kominka. Po 

krótkiej drzemce z pewnością dostanie piękny prezent 

świąteczny. Tylko czy aby na pewno?

Nikt nie mógł przewidzieć nieszczęścia! W tym roku 

być może nie będzie nic! Nieszczęsny pan Pettson 

złamał nogę  i nie może chodzić. Nie przygotuje 

ozdób ani smakowitych potraw! Na szczęście ma 

licznych sąsiadów, którzy być może zechcą pomóc. 

Zawsze warto zapytać! Kot Findus nie zwleka ani 

chwili i rozpoczyna misję ratowania świąt.



9. „Zaczarowana Wigilia” - Sergiusz Pinkwart

Jest Wigilia. W szkolnej sali komputerowej 

spotyka się przypadkiem czwórka dzieciaków 

uciekająca przed groźną woźną oraz 

nauczyciel muzyki, który przyszedł posurfować 

po Internecie. Co sprawiło, że w taki dzień 

przyszli do zamkniętej szkoły? Marzenia 

prowadzą grupę przyjaciół przez wiosenny 

Paryż, upalną Afrykę, kolorowy jesienny 

Londyn, aż do świątecznych stołów w swoich 

domach, w ten najmilszy wieczór w roku.



10. „Ekspres Polarny” - Chris van Allsburg

O tym, że w Święta wszystko może się 

zdarzyć, przekonuje się na własnej skórze 

główny bohater książki. Ogromne było 

zdziwienie chłopca, pod którego dom nocą -

zamiast Świętego Mikołaja na swoich wielkich 

saniach - zajeżdża prawdziwy pociąg; szybko 

okazuje się, że zmierza on nigdzie indziej, jak 

na sam Biegun Północny. Marzyciele, 

niedowiarkowie oraz dzieci pełne nadziei -

ekspres pełen jest młodych duszyczek 

przejawiających każdą z tych postaw. Jedno 

jest pewne: każdemu z nich przyjdzie 

skonfrontować się z odpowiedzią na pytanie, 

czy Mikołaj istnieje naprawdę. Ale czy 

wszyscy usłyszą dźwięk magicznego 

dzwonka z sań Mikołaja? Mistrzowska 

ekranizacja książki w 2004 roku w reżyserii 

Roberta Zemeckisa została nagrodzona aż 

trzema Oscarami. Naprawdę warto poczytać i 



11. „Złota gwiazdka” - Emilia Kiereś

Kiedy zbliża się Boże Narodzenie, Antek z rodziną 
przyjeżdża do cioci Ani i wujka Eryka. Podczas gdy cały 
dom przygotowuje się do świąt, chłopiec niespodziewanie 
trafia na trop zagadkowej dziewczynki. Podążając jej 
śladem, odkrywa w końcu jej tajemnicę i pomaga w 
niemałym zmartwieniu.

„Złota Gwiazdka” to piękna bożonarodzeniowa opowieść 
dla całej rodziny: pełna ciepła i uroku, subtelnie 
poruszająca sprawy ważne w życiu każdego dziecka -
zwłaszcza tego obdarzonego młodszym rodzeństwem!



12. „Prezent gwiazdkowy dla Korneliusza Klopsa” 
- John Burningham

Jest Wigilia. Święty Mikołaj właśnie wrócił do 

domu po rozwiezieniu prezentów dzieciom na 

całym świecie. Położył spać renifery i sam 

zamierza odpocząć. Ale co to? W worku został 

jeszcze jeden prezent! To dla Korneliusza 

Klopsa – chłopca, który mieszka bardzo daleko, 

na szczycie wysokiej góry. Trudno! Gdy trzeba 

dostarczyć prezent, Świętemu Mikołajowi żadna 

droga nie jest straszna! Tylko… czy zdąży na 

czas? Przekonajcie się sami.



To już wszystkie 
propozycje książkowe, 
które miałam dla Was. 
Mam nadzieję, że 
przypadły Wam do 
gustu.

Życzę Wam i Waszym rodzinom zdrowych, 
spokojnych, szczęśliwych Świąt!
Do zobaczenia w Nowym Roku 
Hanna Włosek
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