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Streszczenie
20. Poznanie przez Colina historii ogrodu.
21. Odwiedziny Dicka.
22. Pierwsza wspólna wyprawa dzieci do ogrodu.
23. Gniew i zdumienie Bena.
24. „Czary” Colina.
25. Poprawa zdrowia Colina.
26. Piękno ogrodu.
27. Odwiedziny pani Sowerby w tajemniczym 

ogrodzie.
28. Podróże pana Cravena po Europie.
29. Dziwny sen lorda. 
30. List od pani Sowerby.
31. Powrót pana Cravena do domu.
32. Spotkanie ojca i syna.

Streszczenie 
Rozdział 1 

Nikt się nie ostał

Kiedy Mary Lennox wysłano do 
wuja, była uważana za bardzo brzyd-
kie i niesympatyczne dziecko. Miała 
drobną i szczupłą twarz, włosy jasne i rzadkie, 
a wyraz twarzy ciągle skwaszony. Była niska 
i chuda. Mary urodziła się w Indiach. Jej ojciec – 

MARY – 
WYgLąD
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Streszczenie
urzędnik administracji kolonialnej – ciągle był za-
pracowany, a matka – słynna piękność – lubiła się 
zajmować tylko sobą, dlatego zaraz po urodzeniu 

oddano Mary pod opiekę 
hinduskiej niani. Matka 
nie chciała widywać có-

reczki, toteż Mary najczęściej przebywała z nianią 
i resztą hinduskiej służby. Służba ta starła się być 
we wszystkim posłuszna Mary, ponieważ inaczej 
dziewczynka stawała się nieznośna. Jako sześcio-
latka Mary była despotyczna i samolubna. Nauczy-
cielki nie mogły z nią wytrzymać i kolejno porzu-
cały posadę. Kiedy Mary miała 9 lat, pewnego 
ranka niania Ayah nie pojawiła się jak zwykle przy 
jej łóżku. Tego ranka nic nie działo się jak zwy-
kle. Mary widziała uciekających, przestraszonych 

służących. Okazało się, że wy-
buchła epidemia cholery i Ayah, 

a także wielu innych ludzi umarło. Służba ucie-
kła i wszyscy zapomnieli o Mary. Dziewczynka 
schowała się w pokoju dziecinnym. Potem poszła 
do jadalni, bo była głodna i chciało jej się pić. Zna-
lazła tam biszkopty, które popiła szklanką słodkie-
go wina. Zaraz poczuła się śpiąca i zasnęła, kie-
dy tylko wróciła do swojego pokoju. Spała wiele 
godzin. Potem nikt do niej nie przychodził i Mary 

była zła, że wszyscy o niej zapo-
mnieli. W końcu usłyszała czyjeś 
kroki i do pokoju weszło dwóch 

DZIECIŃSTWo
MARY

EPIDEMIA

ŚMIERć
RoDZICóW
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oficerów. Dowiedziała się, że jej rodzice i więk-
szość służby zmarli. 

Rozdział 2 

Panna Mary kapryśnica

Mary prawie nie widywała swojej matki, dlate-
go nie potrafiła się smucić po jej 
śmierci, nie martwiła się też o to, 
co się z nią teraz stanie. Umiesz-
czono ją w domu pastora Crowforda. Pastor miał 
pięcioro dzieci, które nazwały dziewczynkę panna 
Mary kapryśnica (s. 10), a ponieważ Mary była 
dla wszystkich niemiła, nie chciały się z nią ba-
wić. Pani Crowford uważała, że Mary to dziwne 
i niesympatyczne dziecko. To ona poinformowała 
dziewczynkę, że pojedzie do Anglii, aby zamiesz-
kać z wujem Archibaldem Cravenem, który 
mieszka w Misselthwaite Manor.  

Podróż do Anglii Mary odbyła pod opieką pewnej 
pani, która odwoziła swoje dzieci do szkół. W Lon-
dynie zgłosiła się po nią pani Medlock – gospody-
ni z Misselthwaite Manor. Mary nie polubiła pani 
Medlock. Zaczęła się czuć samotna, zauważyła, że 
innymi dziećmi zajmują się ich mamusie i tatusio-
wie, a nią, nawet kiedy rodzice jeszcze żyli, nikt się 
nie interesował. Nie sądziła, że ludzie uważają ją za 
niesympatyczną, przeciwnie – myślała, że to inni są 
niemili dla niej. 

W DoMu 
PASToRA

Rozdział 2
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Wypracowania
wyrastają bujne i zielone. Dzięki wysiłkowi i nie-
zwykłej pogodzie ducha wszystko się Dickowi 
udaje. Wrzosowisko i ogrody są jego drugim do-
mem, ponad wszystko kocha przyrodę. Mary i Co-
lin uważają, że jest czarodziejem. Chcą być do 
niego podobni i przez zmianę swojego zachowa-
nia zasłużyć na jego przyjaźń.

Dzięki tajemniczemu ogrodowi, wspólnej pracy 
i poczuciu, że jest się potrzebnym, Mary i Co-
lin, kapryśne i nieznośne dzieci, zmieniają się. 
Ogród przywraca im siły i radość życia.

Wypracowania
Czy Dick mógłby zostać moim przyjacie-
lem?
Dick Sowerby, jeden z bohaterów powieści Fran-
ces H. Burnett Tajemniczy ogród, to dwunastolatek 
mieszkający razem z mamą i gromadą rodzeństwa 
w małej chatce na wrzosowisku w Yorkshire w An-
glii. Dick ma duże niebieskie oczy, zabawnie za-
darty nos i czerwone policzki. Rodzina Dicka jest 
biedna, dlatego obiad chłopca to czasami tylko ka-
wałek chleba. Jednak pomimo biedy Dick zawsze 
chodzi schludnie i czysto ubrany, bo dba o to jego 
mama. Dick bardzo ją kocha, za jej dobroć, mą-
drość i troskliwość o swoje dzieci i za to, że zawsze 
ma czas, żeby je wysłuchać.
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