
RANKING NAJCHĘTNIEJ WYPOŻYCZANYCH KSIĄŻEK NA PRZESTRZENI 25 LAT 

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA 

W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

Z OKAZJI

100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

1 na 100

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY



MIEJSCE 1.

Opowieść o Bohaterach Szarych Szeregów 
– Rudym, Alku, Zośce

Liczba wypożyczeń: 2697



MIEJSCE 2.

Najbardziej znana książka Jana Parandowskiego, 
zyskała kilkanaście wydań i od dawna pozostaje 

w kanonie lektur polskiej inteligencji.

Liczba wypożyczeń: 1809



MIEJSCE 3.

Od pierwszej strony tej znakomitej powieści czytelnik jest 
zaangażowany w sprawy, którymi żyją bohaterowie. Ulka, Pestka, 

Marian i Julek są zaskoczeni pojawieniem się na "ich" wyspie obcego 
chłopaka, potrzebującego pomocy.

Liczba wypożyczeń: 1510



MIEJSCE 4.

Osnuta jest na utrwalonym w tradycji wątku: zaciekły spór dwu 
sąsiadów, śmiertelnych wrogów, kończy się szczęśliwie 

małżeństwem ich dzieci. Mistrzowsko narysowane postacie, wartko 
tocząca się akcja, pełna zabawnych sytuacji, niezrównany humor.



MIEJSCE 5.

Chroniąc się przed nalotami na Londyn, podczas II wojny światowej, 
czwórka młodych ludzi trafia do domu pewnego profesora.

Przez przypadek znajdują starą szafę z futrami, która okazuje się 
tajemnym przejściem do niezwykłej krainy - Narnii. Mieszkańcom 

Narnii grozi niebezpieczeństwo i to właśnie młodzi bohaterowie 
mogą przynieść im ratunek...



MIEJSCE 6.

Arcydzieło literatury fantasy. Baśniowy, przemyślany w 
najdrobniejszych szczegółach fantastyczny świat oraz barwne 

postaci i ich wspaniałe przygody. Bohaterem jest tytułowy hobbit, 
"istota większa od liliputa, mniejsza jednak od krasnala", pełen 

życzliwości dla świata, dobroci, nieskory do męstwa, a przecież 
odważny, poczciwy, a przecież sprytny. 



MIEJSCE 7.

Harry Potter, sierota i podrzutek, od niemowlęcia wychowywany był przez 
ciotkę i wuja, którzy traktowali go jak piąte koło u wozu. Pochodzenie chłopca 

owiane jest tajemnicą; jedyną pamiątką Harry`ego z przeszłości jest 
zagadkowa blizna na czole. Skąd jednak biorą się niesamowite zjawiska, 

które towarzyszą nieświadomemu niczego Potterowi? Wszystko zmienia się 
w dniu jedenastych urodzin chłopca,...



MIEJSCE 8.

Od lat utwór ten pozostaje w kanonie lektur szkolnych. Opisuje 
zmagania rybaka ze swoją zdobyczą i wiele uczy współczesnego 

czytelnika na temat walki i znaczenia słów: wygrać i przegrać... 



MIEJSCE 9.
W Hogwarcie niczego nie można brać za pewnik. To, co było 

uważane za mroczną, ale nieszkodliwą legendę, staje się źródłem 
zagrożenia. Ten, który wydawał się przyjacielem, staje się 

wrogiem. Taki los spotkał czterech założycieli Szkoły Magii i 
Czarodziejstwa. Od tamtego czasu minęło wiele lat, jednak 

pamięć o Komnacie Tajemnic stworzonej przez Salazara 
Slytherina nie zginęła.



MIEJSCE 10.
Zaskakujące pomysły, wartka akcja, w którą wpleciony jest wątek 

kryminalny, wyrazista postać głównego bohatera Adasia to atuty 
czyniące z tej powieści ulubioną od pokoleń lekturę nastolatków.



MIEJSCE 11.
Najpiękniejsza opowieść o poszukiwaniu przyjaźni, bliski jest 

sercu każdego czytelnika dzięki swojej nieprzemijającej 
mądrości. Od 1943 roku jest wydawany w milionach egzemplarzy 

na całym świecie.



MIEJSCE 12.
Wzruszająca opowieść o psie-podróżniku, który pokochawszy 

zawiadowcę małej stacji kolejowej i jego dzieci, potrafił powrócić do nich 
z drugiego krańca Włoch. 



MIEJSCE 13.
Książka opowiada o przygodach ośmioletniej Karolcia i jej rówieśnika i 

przyjaciela Piotrusia. Karolcia znajduje cudowny koralik, który ma tę 
czarodziejską właściwość, że spełnia każde życzenie dziewczynki. Kiedy 

Karolcia i Piotr odkrywają magiczne działanie zaczarowanego koralika, 
decydują, że wykorzystają ją by pomagać innym, uczynić świat lepszym, a 

także… żeby spełnić swoje najśmielsze marzenia.



MIEJSCE 14.
W tym roku w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart rozegra się Turniej 

Trójmagiczny, na który przybędą uczniowie z Bułgarii i Francji. Zgodnie 
z prastarymi regułami w turnieju uczestniczyć ma trzech uczniów -

reprezentantów każdej ze szkół, wybranych przez Czarę Ognia. 
W tajemniczych i niewyjaśnionych okolicznościach wybranych zostaje 

czterech.



MIEJSCE 15.
Jest to pierwsza część baśniowej trylogii Jana Brzechwy, arcydzieło, 

do przeczytania którego nikogo nie trzeba zachęcać. Tytułową Akademię, 
położoną w ogromnym parku pełnym jarów i wąwozów, otacza wysoki mur, 

w którym jedna obok drugiej mieszczą się żelazne furtki, zamknięte na 
srebrne kłódeczki, a każda z nich to drzwi do innej bajki..



MIEJSCE 16.
Z pilnie strzeżonego więzienia dla czarodziejów ucieka niebezpieczny 

przestępca. Kim jest? Co go łączy z Harrym? Dlaczego lekcje 
przepowiadania przyszłości stają się dla bohatera udręką? W trzecim tomie 

przygód Harry`ego Pottera poznajemy nowego nauczyciela obrony przed 
czarną magią, oglądamy Hagrida w nowej roli oraz dowiadujemy się więcej 

o przeszłości profesora Snape`a. 



MIEJSCE 17.
Lasse, Bosse, Lisa, Olle, Britta i Anna mieszkają w Bullerbyn. To maleńka 

wioska, ale wcale nie jest tam nudno. Każdy dzień, z pozoru zwyczajny, staje 
się świetną przygodą. Można łowić raki, spać w stogu siana, szukać skarbów, 

założyć spółdzielnię wiśniową oraz przesyłać wiadomości sznurkową 
pocztą. A najważniejsze, że przyjaciele i rodzina zawsze są blisko.



MIEJSCE 18.
Niezwykle popularna książka, klasyka literatury węgierskiej. Dzieje 

gromadki chłopców – uczniów budapesztańskiego gimnazjum – którzy 
gorąco pokochali swój plac zabaw i bronili go przed napaścią rówieśników 

z innej szkoły. Autor podkreśla szczególnie takie walory, jak honor, odwaga, 
poczucie obowiązku.



MIEJSCE 19.
Akcja opowiadania rozgrywa się na wschodnim wybrzeżu Antarktydy, gdzie 

grupa polskich polarników bada życie pingwinów. Zafascynowani mało 
znanymi ptakami naukowcy postanawiają zapędzić pingwiny do lodowej 

zagrody, aby je zaobrączkować. Następnego dnia okazuje się jednak, 
że zagroda jest pusta....



MIEJSCE 20.
W tynieckiej gospodzie "Pod Lutym Turem" dwaj rycerze z Bogdańca, Maćko 

i jego synowiec, młodziutki Zbyszko, spotykają się z dworem księżnej Anny 
Danuty. Zbyszko od pierwszego wejrzenia zakochuje się w jednej z dwórek 

księżnej, Danusi. Nie spodziewa się, jak bardzo dziewczyna zostanie 
skrzywdzona przez Krzyżaków, jeszcze nie wie, że w wielkiej wojnie 

z Zakonem, która wkrótce się rozegra on, Zbyszko, weźmie udział również 
z osobistych powodów.



MIEJSCA 21. – 40.

21. „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” – Alina i Czesław Centkiewiczowie
22. „Latarnik” – Henryk Sienkiewicz

23. „Ania z Zielonego Wzgórza” – Lucy Maud Montgomery
24. „Balladyna” – Juliusz Słowacki

25. „Przygody Odyseusza” – Jan Parandowski
26. „My dzieci z dworca ZOO” – Christiane F.

27. „Antygona” – Sofokles
28. „Harry Potter i Zakon Feniksa” – J.K. Rowling
29. „Kwiat kalafiora” – Małgorzata Musierowicz

30. „Romeo i Julia” – William Shakespeare
31. „Rodrick rządzi” – Jeff Kinney

32. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” – Hugh Lofting
33. „Pinokio” – Carlo Collodi

34. „Niemcy” – Leon Kruczkowski
35. „Syzyfowe prace” – Stefan Żeromski

36. „Bracia Lwie Serce” – Astrid Lindgren
37. „Siłaczka” – Stefan Żeromski
38. „Mikołajek” – René Goscinny

39. „Tajemniczy ogród” – Frances Hodgson Burnett
40. „Dziady” – Adam Mickiewicz



MIEJSCA 41. – 60.

41. „Król Edyp” – Sofokles
42. „Katarynka” – Bolesław Prus

43. „Buszujący w zbożu” – Jerome David Salinger
44. „Wybór nowel” – Bolesław Prus

45. „W pustyni i w puszczy” – Henryk Sienkiewicz
46. „Spotkanie nad morzem” – Jadwiga Korczakowska

47. „Kolęda prozą, czyli opowieść wigilijna o duchu” – Karol Dickens
48. „Przygody Tomka Sawyera” – Mark Twain
49. „Kłamczucha” – Małgorzata Musierowicz

50. „Tajemnica kawiarni” – Martin Widmark, Helena Willis
51. „Dynastia Miziołków” – Joanna Olech

52. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” – Rafał Kosik
53. „Dzieje Tristana i Izoldy” – Joseph Bedier

54. „Dzieci Lwowa” – Helena Zakrzewska
55. „Franklin idzie do szpitala” – Paulette Bourgeois

56. „Tupcio Chrupcio kaprysi” – Marco Campanella, Anna Casalis
57. „Krew elfów” – Andrzej Sapkowski

58. „Oskar i Pani Róża” – Eric-Emmanuel Schmitt
59. „Tomek w krainie kangurów” – Alfred Szklarski

60. „Pan Kleks” – Jan Brzechwa



MIEJSCA 61. – 80.

61. „Mikołajek i inne chłopaki” – René Goscinny
62. „Przykry początek” – Lemony Snicket

63. „Marcin Kozera i inne opowiadania” – Maria Dąbrowska
64. „Bajki robotów” – Stanisław Lem

65. „Oto jest Kasia” – Mira Jaworczakowa
66. „Wyliczanki, zgadywanki, wierszowanki Kubusia Puchatka” – Wanda Chotomska

67. „Opowiadania z Doliny Muminków” – Tove Jansson
68. „Przypadki Robinsona Crusoe” – Daniel Defoe

69. „Charlie i fabryka czekolady” - Roald Dahl
70. „Harry Potter i Książę Półkrwi” – J. K. Rowling

71. „Drużyna Pierścienia” – J. R. R. Tolkien
72. „Nowe przygody Mikołajka” – René Goscinny

73. „Dzieci z ulicy Awanturników” – Astrid Lindgren
74. „Tupcio Chrupcio nie chce iść do przedszkola” – Marco Campanella, Anna Casalis

75. „Jądro ciemności” – Joseph Conrad
76. „Pan Kuleczka” – Wojciech Widłak

77. „Gabinet gadów” – Lemony Snicket
78. „Martynka zajmuje się dziećmi” – Gilbert Delahaye

79. „Martynka tańczy” – Gilbert Delahaye
80. „Przygody Sherlocka Holmesa” – Artur Conan Doyle



MIEJSCA 81. – 100.

81. „Ach, jak cudowna jest Panama” – Janosch
82. „Nie rozmawiaj z nieznajomymi Puchatku” – Kathleen W. Zoehfeld

83. „Martynka i pies na medal” – Gilbert Delahaye
84. „Rekreacje Mikołajka” – René Goscinny

85. „Smerfy. Kryształowa kula” – Peyo
86. „Franklin mały bałaganiarz” – Paulette Bourgeois

87. „Ostatnie życzenie” – Andrzej Sapkowski
88. „Tajemnica szkoły” – Martin Widmark, Helena Willis

89. „Miecz przeznaczenia” – Andrzej Sapkowski
90. „Martynka i braciszek” – Gilbert Delahaye

91. „Superauta z szablonami do odrysowania” – Terry Pasror
92. „Dobre maniery czy Savoire-vivre dla dzieci” – Joanna Krzyżanek

93. „Przygody Adasia” – Marzena Pieszak
94. „Martynka w domu” – Gilbert Delahaye

95. „Martynka spadła z roweru” – Gilbert Delahaye
96. „Martynka i króliczek” – Gilbert Delahaye

97. „Przygody Filonka Bezogonka” – Gosta Knutsson
98. „Franklin czeka na siostrzyczkę” – Paulette Bourgeois

99. „Martynka i osiołek Wesołek” – Gilbert Delahaye
100. „Basia i przedszkole” – Zofia Stanecka

Okładki oraz opisy książek pochodzą ze stron wydawnictw


