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Czy to lato, czy zima —
wędruje z daleka.
Ty także list otrzymasz,
cierpliwie poczekaj.

Piszą do siebie listy
dzieci i dorośli.
A list to gość najmilszy
spośród wszystkich gości.

Przyjedzie z dalekiej drogi,
przywita się z nami…

Teraz otwórz książeczkę
i wędruj z listami.



Pisze Krysia do „Misia”:
„Misiu mój kochany,
narysuję Ci dzisiaj
cztery tulipany.

Ty pewnie lubisz kwiaty.
Ja lubię ogromnie.
Napisz, Misiu kudłaty,
choć trzy słowa do mnie”.

„Kochana Mamusiu!” —
tak list się zaczyna.
To list marynarza —
do matki od syna.

„Dobrze mi na statku
życie się układa.
Przyjadę na urlop
w końcu listopada…”

Będzie list wędrował
w niebieskiej kopercie.
A w liście — nowiny
i synowskie serce.



Hanka do Basi
list napisała.
Czerwony znaczek,
koperta biała.

Ciekawe bardzo
w liście nowinki.
Trzeba list teraz
wrzucić do skrzynki.

Kolorowa karta,
kwiatów dwie wiązanki.
Na karcie życzenia
dla solenizantki:

„Wiele szczęścia Zosi
Małgorzatka życzy”.
List ten dojdzie szybko,
bo to list lotniczy.



© Copyright for the text by Maria Janczarska-Bogacka, Borys Janczarski, 
Franciszek Bogacki, Ewa Błaszczyk-Janczarska, Aleksandra Janczarska  

i Marianna Janczarska, 2021
© Copyright for this edition by Wydawnictwo Dwie Siostry,  

Warszawa 2021

Mimo wszelkich starań nie udało nam się dotrzeć  
do spadkobierców ilustratora. Właścicieli praw majątkowych  

do ilustracji prosimy o kontakt z wydawnictwem.

ISBN 978-83-8150-251-1
wydanie I w tej edycji

wydawnictwodwiesiostry.pl

korekta: Karolina Iwaszkiewicz, 
Małgorzata Kuśnierz

cyfrowy retusz ilustracji, skład  
i przygotowanie do druku: Klaudia Kozińska

druk: Edica sp. z o.o.

Wydawnictwo Dwie Siostry sp. z o.o.
al. 3 Maja 2 m. 183
00-391 Warszawa

Biblioteki, szkoły, przedszkola, księgarnie i inne instytucje  
zainteresowane ofertą specjalną zachęcamy  

do kontaktu z działem handlowym  
(handlowy@wydawnictwodwiesiostry.pl,  

+48 577 888 278).



Hanka pisze do Basi, marynarz do 
mamy, Krysia do gazety. Ich listy będą 
leciały samolotem, jechały pociągiem  
i na rowerze listonosza. Ta książka 
pozwoli wam prześledzić ich podróż. 
Ale na tym nie koniec! Na ostatnich 
stronach czekają na was koperty i ak-
cesoria pocztowe do wycięcia. Dzięki 
nim będziecie mogli sami dostarczyć 
przesyłki pod właściwy adres!

W serii „Bajki z Okienkami” wznawia- 
my pomysłowe książki z elementami 
do samodzielnego wycięcia i  złoże-
nia lub sklejenia. To hity z lat 60., 70. 
i 80. – urzekające prostotą, wysmako-
wane graficznie, zachęcające do ak- 
tywnej lektury i twórczej zabawy.
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