
Biblioteka szkolna poleca: 

Agnieszka Chylińska „Zezia i Giler” 

Agnieszka Chylińska, niegdyś niepokorna piosenkarka, a od kilku lat etatowa jurorka 

programów rozrywkowych, z pewnością zna się na muzyce. Czy jednak zna się na 

książkach? W dodatku dziecięcych? Okazuje się, że tak! I to całkiem dobrze. Wokalistka 

zadebiutowała książką „Zezia i Giler”, wyjątkowo wciągającą, dowcipną i oryginalną 

powieścią dla dzieci. Zatem kim jest Zezia? 

Zezia i Giler" to opowieść o rodzinie Zezików, która mieszka w warszawskiej 

kamienicy. Zezia (a właściwie Zuzia, bo przezwisko nadał jej Giler, czyli Czarek) to rezolutna 

i bardzo bystra ośmiolatka, która jest dobrze ułożonym dzieckiem. Świetnie się uczy, ma 

dużą wyobraźnię i zmysł obserwatora. Giler to jej pięcioletni brat , chłopiec który ma swoje 

dziwactwa, a właściwie  swój świat . Razem tworzą mieszankę wybuchową, która potrafi 

doprowadzić do łez. Ze śmiechu oczywiście! Są jeszcze rodzice - różni od siebie na każdy 

możliwy sposób, co w jednym z rozdziałów trafnie opisuje Zezia. Mama pracuje w banku, 

jest punktualna, odpowiedzialna, zapracowana i zawsze elegancka. Tata natomiast to 

artysta-rzeźbiarz, który pracuje w domu, nie lubi się stroić ani trzymać konwenansów. 

Ostatnim mieszkańcem domu Zezików jest kotka Łatka, zwana Idźstąd, gdyż ze względu na 

alergię Gilera jest wiecznie przeganiana. 

Narrator książki  patrzy na świat z perspektywy Zezi i  jej językiem ten świat 

opisuje.Brakuje w książce  jakiejkolwiek fabuły, gdyż cała koncepcja opiera się na wycinkach 

z życia bohaterów, mało ze sobą powiązanych. Są to niejako opisy, spostrzeżenia Zezi, a 

nie opowieść z ciągiem przyczynowo-skutkowym. Dostaniecie więc szczegółową 

charakterystykę wszystkich członków rodziny, z dziadkami i Ciocią Zagranicą włącznie. Opis 

zwyczajów i tradycji panujących w rodzinie. 

Powieść Agnieszki Chylińskiej wypełniona jest humorem, często nieoczywistym, 

inteligentnym i takim, który trafi do różnych czytelników w każdym wieku. „Zezia i Giler” to 

bowiem powieść, można by rzec, wielopokoleniowa. Myślę , że spodoba się Wam i 

będziecie  zachwyceni pomysłami Zezi – tymi nie tylko na pomoc w kuchni, na ziemniaki i 

ich mistrzowskie obieranie, ale także na wiele zabaw, których głównym motywem jest 

wyobraźnia. Szybko odnajdziecie się  w wesołym świecie sympatycznej bohaterki i jej 

oryginalnej rodziny. Zezia to wesoła, rezolutna, a także trochę psotna dziewczynka – to 

idealne połączenie, które gwarantuje Waszą sympatię do niej. 



Obowiązkowo należy się parę słów na temat wydania. Książka jest wielkości zeszytu, 

posiada twardą, ładnie zaprojektowaną okładkę. W środku książki znajduje się sporo 

ilustracji autorstwa Marka Bogumiła. Ma on miłą kreską, dobrze oddającą konkretne 

fragmenty. Mały zawód może niektórym sprawić fakt, że ilustracje są czarno-białe, ale akurat 

według mnie to żaden zarzut. "Zezię i Gilera" podzielono na trzynaście rozdziałów, każdy 

ma osobny tytuł i jest osobną całością. Za atut należy bez wątpienia uznać dużą czcionkę, 

dzięki której lektura książki jest łatwa i przyjemna. 

Agnieszka Chylińska opowiedziała dalsze losy bohaterów w kolejnych wydaniach. Są 

to „Zezia , Giler i Oczak”, „Dzielny Oczak”, „Giler, trampolina i reszta świata”, „Zezia i 

wszystkie problemy świata”. Serdecznie polecam i zapraszam do lektury. 

 

 

 

 

  

 


