
 
 

 
 

W końcu nastał grudzień i chociaż pogoda za oknem na to nie wskazuje już za 

kilka dni będziemy obchodzić Święta Bożego Narodzenia. Myślę, że niektórzy z Was 

pomyśleli już o prezentach, którymi obdarują swoich bliskich. Tym, którzy jeszcze 

nie mają pomysłów polecam zakup książek. Jestem pewna, że wśród Was są również 
książkoholicy, którzy z ochotą przyjmą kolejną pozycję do swojej biblioteczki! 

Święta Bożego Narodzenia to czas, który spędzamy w miłej, rodzinnej 

atmosferze ale też czas na chwilę spędzoną w towarzystwie ulubionej książki. Nie ma 

nic przyjemniejszego od zagłębienia się w lekturze, która przenosi nas w inny wymiar 

czasu i przestrzeni. Kubek z gorącą herbatką lub kawą, świąteczne smakołyki, 

światełka migające na choince i pora wyruszyć w literacką podróż. Jeśli dołączymy 

do tego magiczną atmosferę Świąt, zawartą w proponowanych przeze mnie książkach 

to spędzimy naprawdę cudowne chwile. 

Poniżej zamieszczam kilka tytułów, które mogą być dla Was inspiracją, do 

zakupu  książkowych  pod choinkę: 

1. „Godzina zagubionych słów” – Natasza Socha 

 Historia, która pozwala odnaleźć nadzieję i dostrzec, że szczęście jest na   

wyciągnięcie ręki!  

 2. „Odrobina magii” – Agnieszka Olejnik 

 Wszyscy czegoś pragną, czegoś szukają. I wszyscy znajdą, jeśli tylko 

pozwolą, aby w ich życiu pojawiła się odrobina magii. 

 

 

 



 

3. „Świąteczny trop” – David Rosenfelt 

 Magia świątecznych cudów, kryminalna zagadka i cztery łapy! 

4.„Serce w kopercie” – Małgorzata Fałkowska 

 Czy w ferworze świątecznych przygotowań jest czas na miłość? Przewrotna 
historia o tym, że czasami to co wydarza się „zamiast”, jest zdecydowanie lepsze… 

5.„I przemówiły ludzkim głosem” – Jagna Kaczanowska 

 Zbliża się Boże Narodzenie, czas radości, miłości i rodziny. Niestety, nie dla 

wszystkich. W rodzinie po przejściach pojawia się karp na wigilię. Czy trafi na stół, czy 

uda się go ocalić? Małemu śmiertelnie choremu dziecku umiera świnka morska. Czy 

rodzicom uda się mistyfikacja z podmianą zwierzątka? W życiu dwóch kobiet – młodej i 

starej namieszają w Wigilię dwa koty, a właściciel sklepu zoologicznego dostanie pod 

opiekę osła z żywej stajenki. 

6. „Zakochany Święty Mikołaj” – Witkiewicz Magdalena  Misiołek Katarzyna, Wilczyńska 

Karolina, Kieres Tomasz, Jeż Agnieszka, Niemczynow Anna H., Olejnik Agnieszka 

  Siedem pięknych historii o miłości! 

7. „Na Święta przytul psa” – Lizzie Shane 

Czarujący romans w klimacie bożonarodzeniowym – historia Bena, 

samotnego taty, i Ally, wnuczki właścicieli schroniska dla psów, których połączyły 

poszukiwania nowych domów dla jego nietuzinkowych mieszkańców. 

  

 

 



 
8. „Wigilijne opowieści” – Raduchowska Martyna  Betcher Tomasz, Litorowicz-Siegert 

Agnieszka, Rogoziński Alek, Miszczuk Katarzyna Berenika, Lis Agnieszka, Kaczanowska 

Jagna, Wójtowicz Milena, Majcher Magdalena, Galiński Jacek, Sobczak Małgorzata 

Oliwia 

 12 opowiadań i 12 przepisów na popisowe świąteczne dania świetnych 

polskich autorów. 

 9.„Dziewięć świątecznych piosenek. Antologia” – Małgorzata Fałkowska, Justyna 

Leśniewicz, Barbara Mikulska, Ewelina Nawara, Aleksandra Rak, Daria Skiba, Joanna 

Wtulich, Maria Zdybska, Patrycja Żurek 

 Opowiadania zainspirowane piosenkami świątecznymi. 

Czy w jednej piosence może kryć się historia, którą można opowiedzieć tysiącami słów? 

“Dziewięć świątecznych piosenek” to zbiór opowiadań, które otulą cię niczym ciepły kocyk.  

10.„Najważniejszy” – Magdalena Majcher 

Poruszająca opowieść o rodzicielstwie, niespełnionej miłości i sile rodzinnych 

więzów. 

11. „Moc truchleje. Opowieści wigilijne 1939 – 1945” – Sylwia Winnik 

 „Moc truchleje. Opowieści wigilijne 1939–1945” to zbiór wspomnień 

dotyczących świąt spędzonych w obozach koncentracyjnych, w kołchozach na Syberii albo 

w konspiracji. Te chwytające za serce historie udowadniają, że w skrajnych sytuacjach to 

poczucie wspólnoty z innymi ludźmi może dać nadzieję i siłę, by przetrwać. 

12.„Cymanowski chłód” – Magdalena Witkiewicz, Stefan Darda 

  Śnieg zasypie. nikt się nie dowie…Mistrzowskie połączenie powieści 

obyczajowej i thrillera intryguje nieprzewidywalną fabułą i porywa brawurowymi 

zwrotami akcji. 

 

 



 

13.„Upiorne Święta” – Bielawski Jakub, Cichowlas Robert, Ćwiek Jakub, Greń Hanna, 

Hildebrandt Tomasz, Masterton Graham, Przechrzta Adam, Urbanowicz Artur, 

Wilczyński Przemysław, Zychla Marek 

Te historie każdemu zmrożą krew w żyłach. Doborowa stawka polskich 

autorów specjalizujących się w literaturze grozy opisuje Boże Narodzenie takie, jakiego z 

pewnością nikt z nas nie chciałby przeżyć…. 

 14.„Zbrodnie zimową porą” – Agatha Christie 

 Zbiór dwunastu zimowych zagadek kryminalnych pióra mistrzyni 

gatunku.„Zbrodnie zimową porą” to lektura obowiązkowa dla wszystkich miłośników 

twórczości Agathy Christie i kolejna okazja, by powrócić do jej nieśmiertelnych 

bohaterów: Herkulesa Poirota i panny Marple. 

15.„Z duchami przy wigilijnym stole” – Scott Walter, James Henry 

 Mistrzowska kolekcja niezwykłych opowieści, która przeraża i bawi, 

zapraszając czytelnika do podróży po świecie upiornych zjaw, poszukiwaczy przygód i 

nawiedzonych posiadłości.Klasyczne opowieści o duchach, nie dających się wyjaśnić 
fenomenach, klątwach rodowych i niezwykłych wydarzeniach w wigilię Bożego Narodzenia 

autorstwa wielu wybitnych pisarzy, jak choćby Walter Scott i Henry James. 

16.Świąteczne tajemnice. Najlepsze świąteczne opowiadania kryminalne” – Opracowanie 

zbiorowe 

Wybór najlepszych świątecznych opowieści kryminalnych.W tej unikalnej 

antologii znalazły się rozmaite opowiadania kryminalne pióra zarówno słynnych autorów, 

jak i mniej znanych pisarzy. Wiktoriańskie opowiadania sąsiadują tu ze współczesnymi 

utworami, przerażające i trzymające w napięciu historie – z zabawnymi i przytulnymi 

opowieściami, a klasyczne metody rozwiązywania zagadek kryminalnych – z 

nowoczesnymi śledztwami policyjnymi. Tak duży wybór sprawi, że każdy czytelnik 

znajdzie tu coś dla siebie, a lektura tych opowiadań stworzy niepowtarzalny świąteczny 

nastrój w każdym domu. 

  

 

 

 

 



 

17.„Fantastyczne opowieści wigilijne” – Opracowanie zbiorowe 

 Od drogi do Betlejem po drogę ku gwiazdom. Od zaułków warszawskiej 

Pragi po dziwne obyczaje na odległych planetach. Od cichej nocy po inwazję obcych. Od 

Świętego Mikołaja po Dziadka Mroza. Od fantasy po cyberpunk i od science fiction po 

horror. „Fantastyczne opowieści wigilijne” to antologia świątecznych opowiadań 

najlepszych zagranicznych i polskich autorów fantastyki. Wśród nich między innymi 

Orson Scott Card, Joe Haldeman, Connie Willis, Łukasz Orbitowski, Mirosława 

Sędzikowska i Krzysztof Kochański. 

 18.„Choinka. Jestem, jaka jestem” – Yuval Zommer 

 Przesłaniem książki jest przypomnienie, że w świętach najważniejsze jest 

bycie razem i bliskość. 

19.„Mikołajek. Kochany Święty Mikołaju” –  Goscinny Rene, Sempe Jean-Jacques 

Wielka kolekcja najlepszych przygód Mikołajka wywoła uśmiech na twarzy 

czytelnika w każdym wieku. Bo psoty i wybryki wspomina się najdłużej! 

20. „O kolędach. Gawęda” – Emilia Kiereś, Marianna Oklejak 

Ta książka to arcyciekawa, lekko opowiedziana przez Emilię Kiereś, pełna 
rzetelnej wiedzy i opatrzona wspaniałymi, barwnymi ilustracjami Marianny Oklejak 

gawęda o dobrze znanych nam wszystkim kolędach. 

 21.„Zimowa magia” – opracowanie zbiorowe 

Opowiadania (i jeden wiersz) zostały napisane przez bestsellerowych autorów 
literatury dziecięcej: Abi Elphinstone, Emmę Carroll czy Lauren St. John. To idealna 

lektura, aby wprawić się w zimowy nastrój. Piękne wydanie, niebanalna zimowa okładka i 

twarda oprawa sprawiają, że jest to idealny świąteczny prezent, nie tylko dla młodych 

czytelników. 

  

 

 



 
22.„Idą święta!. O Bożym Narodzeniu, Mikołaju i tradycjach świątecznych na świecie” – 

Monika Utnik – Strugała 

 Nowe, rozszerzone wydanie książki o tradycjach 

bożonarodzeniowych i noworocznych.Lektura obowiązkowa na długie zimowe wieczory – 

nie tylko pod choinką! 

23.„Świąteczna noc” – Opracowanie zbiorowe 

 „Świąteczna noc” to skarbnica bożonarodzeniowych opowieści o zwierzętach. 

Książka jest idealną lekturą na długie zimowe wieczory. W tych historiach głównymi 

bohaterami są zwierzęta, które przeżywają niesamowite przygody. Młody czytelnik pozna 

m.in. małego renifera, który podczas pewnej zimowej nocy doświadczy niecodziennego 

przeżycia. Dowie się również, jaka niespodzianka przytrafi się Świętemu Mikołajowi, gdy 

ten w Wigilię spotka małego szczeniaczka. Uroku książce dodają klimatyczne rysunki. 

 24.„Gwiazdka. Nie przeszkadzać! – Barbara Supeł 

Ciepła, urocza i bardzo zabawna świąteczna opowieść, idealna na czas 

Bożego Narodzenia. 

W chwilach wolnych od czytania zachęcam Was do obejrzenia filmów o 

tematyce świątecznej: 

• „Holiday” – amerykańska komedia romantyczna 

• "To właśnie miłość" – angielska komedia romantyczna 

• "Grinch: Świąt nie będzie" – amerykańsko-niemiecki film fantasy 

• "W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju" – komedia 

amerykańska 

• "Czekając na cud"- amerykański dramat obyczajowy 

• "Listy do M." ( trzy częśći) – polska komedia romantyczna 

     

Mam nadzieję, że  każdy z Was znajdzie dla siebie coś ciekawego wśród 

zaproponowanych przeze mnie książek oraz filmów. Czytajcie i oglądajcie a 

przede wszystkim odpoczywajcie !  

Życzę Wam pięknych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia !!! 

Pozdrawiam 

Martyna Orleańska  

 



 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 


