
 

 

Leszek KOŁAKOWSKI 

Mini wykłady o maxi sprawach 

Znakomity filozof, pierwszy laureat prestiżowej Nagrody im. 

Johna Klugego, amerykańskiego Nobla w dziedzinie nauk 

humanistycznych, zajmuje się w swoich mini-wykładach 

także zagadnieniami z pozoru mało filozoficznymi: sławą, 

podróżami, długami, zabobonem i terroryzmem. 

 

 

 

Janusz L. WIŚNIEWSKI 

Samotność w sieci 

Powieść tak współczesna, że bardziej nie można: z 

Internetem, pagerem, elektronicznymi biletami lotniczymi, 

dekodowaniem genomu i SMS-ami. A przy tym tak 

tradycyjna jak klasyczna historia miłosna. Powieść o miłości 

w Internecie. Tej ostatecznej, tej , o której się marzy, takiej 

"aby się popłakać i aby dech zaparło". 

 

 

 

Cecelia AHERN 

P.S. Kocham Cię 

Życie Holly i Gerry'ego było szczęśliwe. Dlatego gdy Gerry 

niespodziewanie umiera, życie Hooly rozpada się na kawałki. I 

oto okazuje się, że jej dowcipny mąż zostawił dziesięć listów, 

a w nich dziesięć poleceń, które Holly musi wykonać... 

 

 



 

Andrzej PILIPIUK 

Oko jelenia: Pan Wilków 

Styczeń 1560 r. Po dramatycznej ucieczce z Bergen Marek i 

Hela docierają do Polski. Rozbitkowie z innych epok 

osiągnęli oto brzeg. Także w Szwecji nie dzieje się dobrze. 

Pustkowia kraju Dalarana skrywają złowrogą tajemnicę. A 

nieświadomy Kozak Maksym podąża ku swemu 

przeznaczeniu... 

 

 

 

Andrzej PILIPIUK 

Oko jelenia : Droga do Nidaros 

Zaczyna się jak u Hitchcocka. W dodatku nie od 

trzęsienia, lecz od zagłady ziemi. Występują: kosmiczni 

Nomadzi, którzy zabrali 8 ton książek razem z 

opakowaniem, czyli Gmachem Biblioteki Narodowej. 

Współcześni turyści wrzuceni na dno średniowiecznego 

slumsu. Muszą odnaleźć oko jelenia. A najpierw ustalić, 

co to jest... 

 

 

Andrzej PILIPIUK 

Oko jelenia: Drewniana twierdza 

"Okiem jelenia" spojrzysz na świat z perspektywy tych, co 

przed nami i tych, którzy właśnie... nadchodzą. Zapinamy 

pasy. Biuro Podróży Pilipiuk Travel zaprasza na kolejną 

wyprawę w czasie i przestrzeni.  

 

 



 

Andrzej PILIPIUK 

Rzeźnik drzew 

Przetrącony kręgosłup ziemskiej cywilizacji. Terroryści. 

Rewolucjoniści. Łowcy zombiaków. Pokrzyżowane szyki. 

Mroczne śledztwa. Widokówka z Petersburga. Szczypta PRL-

u. Trochę po chińsku. Spotkanie ze starym znajomym, 

doktorem Skórzewskim. 

 

 

 

Andrzej PILIPIUK 

2586 kroków 

Tytułowe "2586 kroków" i "Wieczorne dzwony" - to 

najdojrzalsze i najlepiej dopracowane opowiadania grozy, 

urzekające mrocznym nastrojem bazującym na lęku przed 

chorobą, godne porównań do klimatów twórczości E.A.Poe. 

 

 

 

Czeslaw Miłosz 

Poezje wybrane.Selected Poems 

Dokonany przez samego autora i opatrzony przez niego 

posłowiem,wybór liryki poety-noblisty.Niezwykła szansa 

poznania zarówno najciekawszych wierszy twórcy 

Ocalenia,w translacjach... 

 

 



 

Michel Brezillon 

Encyklopedia kultur pradziejowych 

"Dawno już archeologia przestała być tylko 

kolekcjonerstwem starożytnych zabytków,a stała się 

nauką,która posługuję się takimi znaleziskami,by możliwie 

wszechstronnie poznać dzieje i kulturę dawnego 

człowieka(...)" Jerzy Gąssowski  

 

 

Turystyczna Encyklopedia Europy 

Czytelnicy znajdą w encyklopedii podstawowe informacje o 

wszystkich europejskich krajach,a także o najważniejszych 

miejscowościach i regionach europejskich.Wyboru haseł 

dokonano,kierując się przede wszystkim walorami 

turystycznymi,zabytkowymi i przyrodniczymi 

poszczególnych miejsc.Książkę wzbogacono mapkami i 

planami miast,a całość dopełniają liczne zdjęcia 

 

 

 

Anita Amirrezvani 

Krew kwiatów 

Porywająca,zmysłowa,niezwykła opowieść,osadzona w 

XVII-wiecznej Persji,ukazuje losy kobiety walczącej o swoją 

godność w świecie zdominowanym przez mężczyzn. 

 

 



 

Jerzy Pilikowski 

Historia-vademecum maturzysty 

.Omówienie wszystkich epok historycznych 

.Historia,współczesna do 2005 .Tabele,wykresy,zestawienia 

.Dodatkowe zagadnienia dla uczniów zdających maturę na 

poziomie rozszerzonym .Tablice chronologiczne na końcu 

książki 

 

 

 

Marta Tomczyk-Maryon 

Wyspiański 

"Stanisław Wyspiański jest jednym z najważniejszych 

polskich artystów.Nie było i nie ma drugiego takiego twórcy 

w Polsce,który z równym powodzeniem zajmowałby się 

tyloma dziedzinami sztuki i dokonałby tak wiele w tak 

krótkim czasie,zaledwie 38 lat(...)wielki malarz,wielki 

designer,wielki dramaturg,wielki inscenizator,wielki 

reformator teatru,wielki wizjoner" M.T. 

 

 

 

Monika SZWAJA 

Klub mało używanych dziewic 

Matkami założycielkami Klubu są cztery interesujące 

kobiety, których celem nie jest złapanie wreszcie chłopa 

(nie da się ukryć, lata lecą), lecz - w pewnym sensie - 

poprawianie rzeczywistości. Mają w sobie coś z dzielnych 

pozytywistek. Niektórzy twierdza, że książki pani Moniki 

należałoby przepisywać na receptę - jako lek 

antydepresyjny... 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beata OBERTYŃSKA 

W domu niewoli 

Jedna z najważniejszych polskich książek opisujących losy 

ofiar stalinowskiego terroru w latach drugiej wojny 

światowej. Autorka, córka znanej poetki Maryli Wolskiej, 

sama poetka i aktorka, w lipcu 1940 r. została aresztowana 

we Lwowie i osadzona w osławionych "Brygidkach". 

Następnie trafiła do obozu pracy koło Workuty.  

 

 

 

Jerzy STUHR 

Stuhrowie : historie rodzinne 

Dzieje rodziny Stuhrów sięgają siedemnastego wieku. 

Europejskie korzenie prowadzą do Dolnej Austrii. 

Najstarsze zdjęcia pokazują pradziadków Annę i Leopolda, 

którzy w latach siedemdziesiątych XIX wieku sprowadzili 

się z Wiednia do Krakowa i tu już pozostali. W domowym 

archiwum zachowały się fotografie, portrety, krzyż zasługi, 

szabla, filiżanka i serwantka.  

 

 

 

Michał KOMAR 

Władysław Bartoszewski 

Skąd pan jest? : wywiad rzeka. Władysław Bartoszewski, 

urodzony w Warszawie 19 lutego 1992 roku, historyk, 

pisarz, działacz społeczny, polityk. Od września 1940 do 

kwietnia 1941 więziony w obozie koncentracyjnym 

Auschwitz. Od lata 1942 roku w konspiracji. Uczestnik 

akcji pomocy Żydom zorganizowanej przez katolicki Front 

Odrodzenia Polski. Od sierpnia 1942 roku w Armii 

Krajowej... 

 

 



 

Magdalena PAWLICKA 

Zacisza Gwiazd 

"Zacisza Gwiazd" to osobista relacja Autorki z tych spotkań 

(program emitowany na antenie TVP 2). Książka zawiera 

ponad dwieście unikalnych zdjęć Gwiazd w ich domach, w 

otoczeniu ich najbliższych. 

 

 

 

Jacek DUKAJ 

Lód 

W rzeczywistości, gdzie pierwsza wojna światowa nigdy nie 

wybuchła, Królestwo Polskie wciąż znajduje się pod władzą 

Imperatora, Warszawę skuwa wieczny lód, a nieziemskie 

anioły Mrozu, spacerują ulicami miast, zamrażając prawdę i 

fałsz. Benedykt Gierosławski, na zlecenie carskiego 

Ministerium Zimy wyrusza w poszukiwaniu ojca - Ojca 

Mroza... 

 

 

 

Jacek DUKAJ 

Wroniec 

"Wroniec " to magiczna bajka o grudniowej nocy 1981 roku. 

Pełen przygód, gier językowych i fantasmagorii sen o 

utraconym dzieciństwie, zamglonej młodości. Nie bój się, pan 

Beton cię obroni. Pójdziecie razem przez miasto GAZ-u 

ludożerczego, Bubeków kłamliwych, Szpicli spiczastych i 

kruków czarnych na szarym niebie... 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tomasz LEM 

Awantury na tle powszechnego ciążenia 

Potomkowie ludzi wielkich i sławnych, wspominając 

rodziców, popadają często w skrajności, miewają skłonność 

albo do czułostkowej idealizacji, albo do bolesnych 

rozliczeń. Tu jest inaczej: miłość i podziw łączą się w jedno 

z dyskretną szczerością. Dzięki temu własnie portret 

Stanisława Lema okazuje się żywy i wielobarwny. 

 

 

 

Bernhard Schlink 

Lektor 

Hanna jest piękna, pociągająca i znacznie starsza od 

piętnastoletniego Michaela, który zakochuje się w niej bez 

pamięci. Ich romans szybko przeradza się w namiętność, a 

częścią miłosnego rytuału staje się czytanie książek - on 

zostaje jej lektorem, ona dzięki niemu mniej dotkliwie 

odczuwa samotność. Pewnego dnia Hanna znika bez śladu. 

Michael, już student prawa, spotyka ją na sali sadowej... 

 

 

 

Beata PAWLIKOWSKA 

Blondynka na Kubie 

Na tropach prawdy Ernesta Che Guevary. Kim był? 

Zimnym mordercą czy wrażliwym lekarzem, który 

chciał ratować świat przed niesprawiedliwością? Co 

oznacza wyrażenie "Cuba Libre"? Dlaczego wybuchła 

kubańska rewolucja? Czy zespół "Vista Social Club" 

wciąż gra? Czy w Hawanie żyją wielbłądy? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elżbieta DZIKOWSKA 

Groch i kapusta : północny zachód 

Na północnym zachodzie naszego kraju są miejsca, które 

winien poznać każdy Polak. Przede wszystkim Szlak 

Piastowski wiodący od Gniezna przez Ostrów Lednicki, 

Kruszwicę, Strzelno, Trzemeszno, Mogilno, Czerwińsk do 

Płocka. Polecam tez Kaszuby z "najdłuższym paskiem 

Polski", czyli Półwyspem Helskim, przepieknymi lasami, 

jeziorami i kręgami megalitycznymi. 

 

 

 

Elżbieta DZIKOWSKA 

Groch i kapusta : południowy zachód 

Na południowym zachodzie jest wiele niezwykle ciekawych 

miejsc, choćby na Dolnym Śląsku, gdzie mamy więcej 

zamków i pałaców niż nad Loarą. Na Górnym Śląsku - 

wspaniałe trasy pod ziemią i na ziemi. Bielsko Biała to 

najbardziej zwarty w Polsce zespół architektury secesyjnej, a 

w Cieszynie warto zobaczyć nie tylko romańską rotundę, ale i 

"małą Wenecję:". 

 

 

 

Wisława SZYMBORSKA 

Wiersze 

Wiersze Szymborskiej ozdobione są pracami Elżbiety 

Hołoweńko- Matuszewskiej w cyklu "Zielniki". Artystka 

zajmowała się różnorodnymi formami działalności 

plastycznej. W 1994 roku otrzymała wyróżnienie na 

ogólnopolskim Festiwalu Miniatury w Centrum Sztuki w 

Bytomiu.  

 

 



 

Łukasz Mikołaj SADOWSKI 

Rezydencje- muzea w Polsce 

Album przedstawia kilkadziesiąt najciekawszych zabytków 

architektury i zgromadzone w nich kolekcje dzieł sztuki. 

Autor w ciekawy, barwny sposób opisuje dzieje 

najważniejszych historycznych rezydencji królewskich i 

rodowych. W zachowanych autentycznych wnętrzach lub 

ich rekonstrukcjach prezentowane są związane z tymi 

miejscami zbiory malarstwa, mebli, broni, starodruków i 

innych cennych przedmiotów. 

 

 

 

Tadeusz PERKITNY 

Okrążmy świat raz jeszcze 

Jest wrzesień, rok 1926. Dwóm świeżo upieczonym 

inżynierom ani w głowie ustatkowane życie, małżeństwo i 

"pchanie wózków dookoła domu". Wpadają na pomysł dość 

ekscentryczny. W pogoni za przygodą opuszczają rodzinny 

Poznań i wyruszają na podbój świata pełnego 

niewiarygodnych i przezabawnych zdarzeń. Z setką złotych 

w kieszeni, mapą wydartą z atlasu, zapasem powideł i 

kiszonych ogórków podążają w głąb kontynentów, łapiąc 

każdą pracę i możliwość transportu. W ich wykonaniu nic 

nie może być poważne i normalne.  
 

 

 

Mariusz BOROWIAK 

Westerplatte : w obronie prawdy 

Mariusz Borowiak, pisarz, autor wielu prac 

marynistycznych, znany specjalista od odbrązawiania 

historii polskiej marynarki wojennej, kolejny raz włożył kij 

w mrowisko. Zajął się mianowicie jedną z największych 

świętości narodowych - Westerplatte. 

 

 

 

 

 



 

 

Victor SEBESTYEN 

Rewolucja 1989 : jak doszło do 

upadku komunizmu 

W dwadzieścia lat po tamtych wydarzeniach 

dziennikarz, który obserwował rozpad Związku 

Radzieckiego niejako z pierwszych rzędów, opisuje te 

najważniejsze momenty współczesnej historii. 

"Rewolucja 1989 " stanowi frapującą opowieść o tym, w 

jaki sposób sześć uciskanych krajów wywalczyło sobie 

wolność. 

 

 

 

Elżbieta DZIKOWSKA 

Groch i kapusta : południowy wschód 

Podróżuj po Polsce! Południowy wschód to ziemia 

magiczna. Niepowtarzalny urok Bieszczadów, 

wspaniałe miasta Sanok, Przemyśl, Tarnów, 

Sandomierz, Zamość, imponujące pałace i zamki, 

niezwykle miejsca w Górach Świętokrzyskich. 

Najlepsza podróżnicza książka 2009 r.  

 

 



 

Michał Paweł MARKOWSKI 

Polska literatura nowoczesna 

Książka ta zawiera nowatorskie odczytania 

najwybitniejszych utworów Leśmiana, Schulza, 

Witkacego; pouczające dygresje między innymi na 

temat: groteski, alegorii, masochizmu, 

narkotyków,humoru, nicości, alienacji; europejskie 

konteksty ważne do interpretowania polskich utworów. 

 

 

 

Charles NICHOLL 

Leonardo da Vinci : lot wyobraźni 

Tworząc barwny obraz ówczesnych Włoch, autor 

ukazuje na jego tle człowieka obdarzonego niezwykłym 

umysłem, a jednak ograniczonego rozmaitymi 

powinnościami, artystę, który powodowany nie tyle 

legendarnym dążeniem do perfekcji, ile pragnieniem 

twórczej swobody. 

 

 

 

Jolanta KWAŚNIEWSKA 

Lekcja stylu 

To książka dla córki, siostry, matki. Jak sprawić, by 

każda poczuła się wyjątkowo? Jak dodać sobie skrzydeł 

i czuć się wspaniale we własnej skórze? Odpowiedzi 

znajdziemy właśnie w tej książce.  

 

 



 

 

George F. Cholewczynski 

Rozdarty naród 

"Rozdarty naród " nawiązuje do najlepszych tradycji 

reportażu w stylu Melchiora Wańkowicza. Cholewczynski 

napisał najbardziej wartościową historię związaną z sagą 

walk powietrznodesantowych w II wojnie światowej. 

Książka Cholewczynskiego to ważny epizod w długiej 

historii "przywracania chwały" generałowi Sosabowskiemu i 

jego żołnierzom. Pozwoli Polakom, ostatecznie 

rozstrzygnąć, czy Polska została zdradzona, czy nie. 

 

 

 

Aleksander JACKOWSKI 

Miejsca i ludzie 

W książce opisane są sytuacje świadczące o tym jak 

różnorodne i ciekawe mogą być Małe Ojczyzny. Są one 

ogniskami twórczej myśli, miejscami, w których łączy się 

satysfakcja liderów ze społecznym sensem ich działań.  

 

 

 

Scott KELBY 

Sekrety mistrza fotografii cyfrowej 

Książka zawiera mnóstwo porad, dzięki którym nauczysz się 

robić zdjęcia najwyższej jakości. Scott Kelby jest 

fotografikiem, projektantem i wielokrotnie nagradzanym 

autorem bestsellerowych publikacji. Publikację dopełnia 195 

zdjęć autora. 

 

 

 

 

 



 

 

red. Katarzyna DURAN 

Świat się bawi 

To jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla tych, 

którzy są ciekawi świata i kochają zabawę. Prezentuje 

200. najbardziej widowiskowych i najsłynniejszych 

świąt oraz imprez z całego świata. 

 

 

 

Adam Wiesław KULIK 

Miasta polskie : najpiękniejsze zespoły 

zabytkowe 

Jest to subiektywna historia najbardziej wartościowych 

zespołów staromiejskich w Polsce, którą Adam W. Kulik - 

literat, reporter, dokumentalista - obiektywizuje bogatym 

materiałem ikonograficznym: planami, mapami oraz 

barwnymi zdjęciami. Jest to spacer z gawędziarzem 

sypiącym anegdotami i umiejącym zwrócić naszą uwagę na 

rzeczy istotne. 

 

 

 

Stanisław BORTNOWSKI 

Warsztaty dziennikarskie 

"Warsztaty dziennikarskie"przeznaczone są zarówno dla 

uczniów,którzy marzą o pisywaniu do gazet i w przyszłości 

pragną studiować dziennikarstwo,jak dla nauczycieli języka 

polskiego,którzy widzą pożytki z ćwiczeń form wypowiedzi 

prasowych w szkole. 

 

 

 

 



 

Jolanta JAWORSKA-JAMRUSZKIEWICZ 

Kurs szybkiego czytania 

Poradni ten została napisany z myślą o tych 

wszystkich,którzy muszą czytać i przyswajać duże ilości 

informacji.Szybsze czytanie zwiększa 

koncentrację,podwyższa poziom inteligencji,poszerza 

poziom słownicta,jednym słowem poprawia naszą 

sprawność intelektualną,a to z kolei dodaje nam wiary we 

własne siły. 

 

 

 

Ryszard KAPUŚCIŃSKI 

Imperium 

"Książka ta nie jest ani historią Rosji i byłego ZSRR,ani 

historią narodzin i upadku komunizmu w tym państwie,ani też 

podręcznym kompendium wiedzy o Imperium.Jest ona 

osobistą relacją z podróży,jakie odbyłem po wielkich 

obszarach tego kraju..." R.Kapuściński 

 

 

 

Piotr KRAŚKO 

Rok reportera 

"Wydarzenia,o których opowiada ta książka,nie rozegrały 

się w ciągu jednego roku.Kiedy o nich myślę,wydaje mi się 

jednak,że to było jedno długie upalne lato.Wojny w 

Rwandzie,Kongo,Libanie,rozruchy w 

Gazie,Ramallah,Tajlandia po tsunami,Nowy Orlean po 

Katrinie,Irak..." Piotr Kraśko 

 

 



 

Anna FUNDER 

Stasiland 

Australijska autorka opowiada o zwykłych 

ludziach,krzywdzonych przez enerdowski reżim,o 

tych,którzy odważnie próbowali stawić mu opór,oraz 

tych,którzy pracowali dla jego tajnej policji 

Stasi,zamieniając własny kraj w gigantyczne szczelnie 

zamknięte i skutecznie kontrolowane więzienie. 

 

 

 

Ewa KURYLUK 

Frascati 

"To autobiograficzna opowieść,dla której autorka znalazła 

mocny i wyrazisty kształt(...)Jest tu również wyrazisty obraz 

powojennej Polski i są-aktualne zawsze-pytania o żródła 

ludzkiej nienawiści i okrucieństwa." Tomasz Fiałkowski 

 

 

 

Zbigniew PODGÓRZEC 

Rozmowy z Jerzy Nowosielskim 

Oto książka będąca zapisem spotkań z niezwykłą 

osobowością-Jerzym Nowosielskim,wybitnym 

malarzem,autorem wielu ikon i sakralnych polichromii,a 

także myślicielem i prawosławnym teologiem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orhan PAMUK 

Stambuł.Wspomnienia i miasto 

"To opowieść o cyprysach i ciemnych dolinach,o 

opuszczonych i zaniedbanych nadmorskich 

domach,starych,przeżartych rdzą statkach i Bóg jeden wie 

jakich towarach,o poezji bosforskich łodzi i dworów..." 

Orhan Pamuk 

 

 

 

Orhan PAMUK 

Śnieg 

"Śnieg"to wiernie oddająca realia współczesnego swiata 

opowieść o zderzeniu Europy i islamskiej Turcji:dwóch 

filozofii życiowych,różnych religii,zasad moralnych i 

sposobów na odnajdowanie szczęścia.  

 

 

 

Orhan PAMUK 

Nazywam się Czerwień 

Tajemniczy manuskrypt,zabójstwo,miłość i filozoficzne 

zagadki w międzynarodowym bestsellerze Orhana Pamuka.  

 

 

 

 

 



 

 

Leszek KOŁAKOWSKI 

Mini wykłady o maxi sprawach 

Znakomity filozof zajmuje się w swoich mini-wykładach także 

zagadnieniami z pozoru mało 

filozoficznymi:sławą,podróżami,długami,zabobonami i 

terroryzmem.Przenikliwośc i poczucie humoru Autora 

pozwalają mu na zaskakujące i celne obserwacje dotyczace 

życia codziennego,jak i odwiecznych praw ludzkiej natury(...). 

 

 

 

Hubert KLIMKO-DOBRZANIECKI 

Krysuvik 

Zamieszczone w jednej książce dwie nowele "Dom Róży"i 

"Krysuvik" to narracyjne spotkanie dwóch szczególnych 

losów:polskiego obieżyświata,który błąkając się niczym 

wolterowski Kandyd,osiada w końcu na islandzkich 

hiperbojach,oraz niewidomej od urodzenia Islandki. 

 

 

 

Anna MIESZKOWSKA 

Matka dzieci Holocaustu 

Pierwsza książka o Irenie Sendlerowej. Jej biografia jest 

piękna i heroiczna, budująca i przejmująca. Tylko ktoś 

najwyższej ludzkiej klasy mógł dokonać czegoś tak 

ogromnego, jak uratowanie w czasie Zagłady 2500 

żydowskich dzieci. Irena Sendlerowa stała się symbolem 

dobrych stosunków łączących społeczność polską ze 

społecznością żydowską. 

 

 



 

Em GRIFFIN 

Podstawy komunikacji społecznej 

Jest to obszerny, interesujący i wartościowy przegląd 

najistotniejszych teorii komunikacji, a zarazem dowcipnie 

napisana książka. Powinni ją koniecznie przeczytać nie tylko 

ci wszyscy, którzy zainteresowani są psychologią, 

socjologią, lingwistyką czy kulturoznawstwem, ale także 

dziennikarze, politycy, nauczyciele oraz pracownicy agencji 

reklamowych. 

 

 

 

Norman DAVIES 

Orzeł biały. Czerwona gwiazda. 

Jedyny pełny obraz konfliktu polsko- bolszewickiego. 

Brytyjski historyk dokładnie odtwarza przebieg 

poszczególnych kampanii i bitew, naświetla polityczny - 

polski i międzynarodowy- kontekst operacji wojskowych. 

Działania wojenne i dyplomatyczne z roku 1919, marsz na 

Kijów, bitwa nad Niemnem - analiza między innymi tych 

wydarzeń pozwala zrozumieć, dlaczego Polska nie uległa 

niesionej na bagnetach czerwonoarmistów rewolucji. Każdy, 

choćby w najmniejszym stopniu zainteresowany polską 

historią, powinien tę książkę przeczytać.  
 

 

 

Umberto ECO 

Szaleństwo katalogowania 

W tomie tym nie wyruszamy jedynie na odkrycie pewnej 

rzadko opisywanej formy literackiej.Przyglądamy się temu, 

w jaki sposób sztuki figuratywne zdolne są do poddawania 

myśli nieskończonych wykazów, nawet gdy przedstawienie 

wydaje się surowo ograniczone przez ramę obrazu. 

Czytelnik znajdzie więc na tych stronach listę obrazów, 

która również pozwala nam poczuć zawrót głowy w 

spotkaniu z nieskończonością.  

 

 

 

 

 



 

 

Norman DAVIES 

Europa walczy 1939-1945 

Autor przedstawił w jednym tomie wszystkie aspekty drugiej 

wojny światowej w Europie. Efektem jest zapierająca dech w 

piersiach, odkrywcza panorama historii kontynentu z lat 1939-

1945. Wizja Daviesa jest zaskakująco szeroka. Brytyjski 

historyk zajmuje się nie tylko armiami, polityką czy cierpieniem 

ludności cywilnej, ale nawet miłośnikami muzyki, przestępcami 

czy związkowcami. Przedstawia całościową wizję konfliktu i 

demaskuje stronniczość jego dotychczasowego postrzegania.  

 

 

 

Tadeusz A. KISIELEWSKI 

Katyń. Zbrodnia i kłamstwo 

To najbardziej aktualna i wszechstronna praca na temat 

wymordowania w 1940 roku przez NKWD tysięcy polskich 

jeńców. Autor z jednej strony przedstawia najwyższej wagi 

dokumenty archiwalne, z drugiej zaś doprowadza narrację 

niemal do chwili obecnej, ukazując bieżący stan sprawy na 

podstawie najnowszych odkryć i informacji prasowych. 

Prezentuje też wyniki własnych poszukiwań i rzadko 

omawiane międzynarodowe aspekty katyńskiego mordu. 

 

 

 

Tadeusz A. KISIELEWSKI 

Gibraltar i Katyń. Co kryją archiwa 

rosyjskie i brytyjskie 

W tej intrygującej książce czytelnik znajdzie dowody, że gen. 

Sikorskiemu już w 1940 roku wywiad meldował o zbrodni 

katyńskiej, co stawia w zupełnie nowym świetle politykę 

Polski i aliantów zachodnich wobec ZSRR. Autor wskazuje 

także nieznane dotąd miejsca pochówku kilkuset polskich 

ofiar smoleńskiego NKWD z 1940 roku i demaskuje 

sowieckiego agenta uplasowanego w nowosądeckim 

Gestapo, który na rozkaz Łubianki mordował polskich 

kurierów... 
 

 

 

 



 

 

Władysław BARTOSZEWSKI 

Doświadczenia lat wojny 1939-1945 

Książka obrazuje losy Polaków od września 1939 przez 

walki polskich żołnierzy poza granicami kraju, czasy 

okupacji i pomoc Żydom do Powstania Warszawskiego. 

Pokazując wydarzenia wojny przez pryzmat postaw 

ludzkich i problematyki moralnej, autor stworzył dzieło 

próbujące odkryć prawdę o latach, które były czasem 

zarówno pogardy, jak i heroizmu.  

 

 

 

Roma LIGOCKA 

Kobieta w podróży 

Roma Ligocka patrzy na świat. Piękny, okrutny, bezmyślny, 

śmieszny. Miniony, niedawny, dzisiejszy. Obserwacje i 

wspomnienia składają się na niezwykłą powieść. Współistnieją 

w niej zdarzenia zabawne i tragiczne, przewijają się rozmaite 

miejsca- Kraków, Wiedeń, Monachium; spotykają się postaci 

dawno nieżyjące i ludzie obecni w życiu autorki. Kto choć raz 

znalazł się w sytuacji obcego, innego, emigranta, przechodnia 

w nieznanym mieście, rozpozna świetnie, o czym mówi 

autorka: czasem dzieli ludzi przepaść nieporozumienia, czasem 

tylko pięć kroków. Zbliżyć może- na chwilę i na zawsze- jeden 

mały gest, uśmiech, kwiat. 
 

 

 

Ian KERSHAW 

Punkty zwrotne. Decyzje, które zmieniły 

bieg drugiej wojny światowe 

Dlaczego Hitler zaatakował Związek Radziecki? Co 

zdecydowało, że Brytyjczycy nie poddali się nazistowskiemu 

naciskowi po klęsce Francji w 1940 roku? Czy Japończycy 

wiedzieli, co robią, gdy bombardując Pearl Harbor, budzili 

"śpiącego olbrzyma"? Czy druga wojna światowa mogła 

potoczyć się inaczej?Pozornie na te pytania nie da się znależć 

pełnej odpowiedzi. Dzięki tej książce przekonujemy się, że 

jest to możliwe.  
 

 



 

Małgorzata SZEJNERT 

Czarny ogród 

To historia spółki Giesche, historia Niemiec, Śląska i Polski, 

historia powstawania Giszowca i Nikiszowca, a co 

najważniejsze- historie kilku wybranych rodów z Giszowca, 

które przewijają się i krzyżują przez paskudny XX wiek. 

Powstało imponujące dokonanie sztuki dziennikarskiej, 

zachwycająco bogate, zawsze konkretne, ale obiektywne. To 

arcydzieło w zbiorze śląskiej tematyki, które ukazuje 

autentyczną magię Górnego Śląska i mądrą filozofię 

długiego trwania jego mieszkańców.  
 

 

 

Sławomir MROŻEK 

Tango z samym sobą 

Czym jest ta książka? Najprościej: antologią wybranych dzieł 

wybitnego pisarza. Nie tylko dramatów i opowiadań, z których 

autor przede wszystkim słynie, ale też esejów, felietonów czy 

listów. Bohaterem jest trochę sam Mrożek, a trochę każdy, kto 

urodził się w Polsce w XX wieku i zaznał wielu "przygód 

człowieka myślącego", jakich ten wiek nikomu nie szczędził. 

 

 

 

Agnieszka GAJEWSKA 

Hasło: Feminizm 

Praca pionierska wśród dostępnych w języku polskim, 

opracowanych na porównawczych badaniach dyskursów 

tożsamościowych w Polsce, Europie Zachodniej i USA. 

Chciałoby się powiedzieć, że mężczyzna i kobieta, dzieci i 

rodzina, ale również ojcowski sposób widzenia Boga 

znaleźli się u kresu. Dotychczasowe sposoby 

charakteryzowania tych postaci pozbawione zostały bowiem 

swej metafizycznej podstawy...  

 

 

 

 

 

 



 

 

Antoni Ferdynand OSSENDOWSKI 

Cień ponurego Wschodu 

Zbiór felietonów podróżniczych ukazujących życie w Rosji 

przed rewolucją bolszewicką i u jej progu. Autor stara się 

wniknąć w charakter "rosyjskiej duszy zbiorowej". 

Przedstawia działające w Rosji sekty i ruchy religijne, 

pokazuje grunt, na który padło ziarno rewolucji. Zarysowuje 

sylwetki osób, takich jak Rasputin czy Iwan Kronsztancki, 

które odegrały dużą rolę w dziejach tego państwa. 

 

 

 

Robert L. WOLKE 

Co Einstein powiedział swojemu 

fryzjerowi 

Robert L. Wolke, emerytowany profesor chemii uniwersytetu 

w Pittsburgu i autor znanej książki "Czego Einstein nie 

wiedział?", rozumie potrzebę... zrozumienia. Dzięki niemu 

nawet najbardziej skomplikowane, niezgłębione zjawiska w 

otaczającym nas świecie uzyskują jasne, zwięzłe 

wytłumaczenie, przyprawione ogromną dozą humoru. 

 

 

 

Yannick MURPHY 

Podpisano: Mata Hari 

Zimny październik 1917 roku. W celi paryskiego więzienia 

czeka na proces Margaretha Zelle, znana jako Mata Hari. 

Jest oskarżona o szpiegostwo na rzecz Niemiec podczas I 

wojny światowej i jeśli zostanie uznana za winną, stanie 

przed plutonem egzekucyjnym. W więziennej celi zaczyna 

opowiadać historię swego życia. 

 

 



 

Karl DEDECIUS 

Europejczyk z Łodzi : wspomnienia 

Autobiografia człowieka, w którego losie, jak w soczewce, 

skupia się kulturalna i polityczna historia 

dwudziestowiecznej Europy. Karl Dedecius - urodzony w 

Łodzi, mieszka we Frankfurcie nad Menem. tłumacz, 

eseista. Należy do najbardziej znanych i najpracowitszych 

tłumaczy literatury polskiej. 

 

 

 

Krystyna KURCZAB-REDLICH 

Głową o mur Kremla 

"Rosja Krystyny Kurczab-Redlich,polskiej 

Politkowskiej,nie jest Rosją wydumaną przy 

komputerze,jest Rosją żywą,znaną autorce 

osobiście,poznawaną za cenę największego ryzyka" Stefan 

Bratkowski 

 

 

 

Wojciech DUTKA 

Taniec szarańczy 

Oparty na faktach thriller szpiegowski,którego akcja toczy się 

w dwóch płaszczyznach czasowych.Kilka wątków 

kryminalnych,intrygująca akcja,bogate tło historyczne i 

polityczne oraz przewrotne zakończenie to walory tej 

powieści. 

 

 



 

Świadkowie stanu 

wojennego.Wspomnienie mieszkańców 

Pomorza 

Osobiste wspomnienia czytelników "Gazety Wyborczej" z 

okresu stanu wojennego.Wszystkie wspomnienia składają 

się na bardzo osobisty,a przez to tak przejmujący obraz 

tamtych dni. 

 

 

 

Marianna Klara FIETT 

W cieniu drzewa Yggdrasil 

Książka opowiada historię trzech pokoleń pewnej pruskiej 

rodziny.Mówi o świecie kobiet żyjących na pograniczu epok i 

pograniczu kultur.Poznajemy uwikłane losy ludzi na tle 

realnych wydarzeń historycznych dzisiejszej Warmii,gdzie 

mieszkali obok siebie Niemcy i Polacy. 

 

 

 

Wiesław WODECKI 

Herbata na żyletkach 

To zbiór wspomnień z karnawału 1980-81,stanu wojennego 

i lat po Okrągłym Stole,aż do jubileuszu 25-

lecia"Solidarności". 

 

 



 

Paweł JASIENICA 

Pamiętnik 

"Pamiętnik"Pawła Jasienicy,pisany w 1970 r.,jest ostatnim 

jego,niestety nieukończonym przesłaniem do 

czytelników[...]Najcenniesze karty tej pracy poświęcone są 

wspomnieniom dziecięcym z carskiej Rosji i z życia 

akademickiego w Wilnie,od 1928 roku,widzianego oczami 

inteligentnego i myślącego studenta historii Uniwersytetu 

Stefana Batorego. 

 

 

 

Karolina LANCKOROŃSKA 

Wspomnienia wojenne 

Profesor Karolina Lanckorońska(1898-2002)była ostatnią 

przedstawicielką znakomitego rodu Lanckorońskich z 

Brzezia.W książce opowiedziała o swoich dramatycznych i 

heroicznych losach z okresu II wojny światowej. 

 

 

 

Aleksander LITWINIENKO,Jurij FELSZTINSKI 

Wysadzić Rosję 

Jak to się stało,że Rosja wróciła w koleiny ZSRR?Jak doszło 

do tego,że Czeczeni,do niedawna uważani za szlachetny 

naród walczący o wolność,dziś są traktowani jak banda 

terrorystów?Autorzy tej zakazanejw Rosji książki 

dowodzą,że wszystko zaczęło się w 1994... 

 

 



 

Patti BELLANTONI 

Jeśli to fiolet,ktoś umrze.Teoria koloru w 

filmie. 

"To wspaniała książka,która porusza istotny temat.Od czasu 

powstania obrazu filmowego na taśmie kolorowej istotne 

jest,aby odróżnić film kolorowy od barwnego.Ten drugi 

wykorzystuje wiedzę o kolorze,posiada w sobie zamysł 

barwny twórców.Cieszę się,ze powstał podręcznik,który 

porusza temat wykorzystania koloru w artystycznych 

działaniach filmowców" Prof.Jerzy Woźniak 

 

 

 

Irving STONE 

Grecki skarb 

To zbeletryzowana biografia Henryka Schliemanna-jednego 

z największych archeologów dziewiętnastego 

stulecia,słynnego i kontrowersyjnego odkrywcy Troi i 

królewskiej Maski Agememnona. 

 

 

 

Stefan WOLLE 

Wspaniały świat dyktatury.Codzienność i 

władza w NRD 1971-1989. 

Celem książki jest ukazanie najciekawszych zjawisk 

niemieckiej historografii powojennej.Adresowana zarówno 

do profesjonalnych historyków,jak i do szerokiego grona 

miłośników historii. 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONFUCJUSZ 

Dialogi 

Najbardziej autorytatywne i autentyczne żródło poznania nauki 

Konfucjusza;spisane po jego śmierci,wg tradycji ustnej przez 

jego uczniów(prawdopodobnie w V .p.n.e.),odzwierciedlają 

stosunki i prądy nauk.panujące ówcześnie w Chinach. 

 

 

 

PLATON 

Obrona Sokratesa,Kriton,Uczta 

Zbiór dzieł filozoficznych Platona.Przełożył oraz wstępem i 

objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki.  

 

 

 

Edmund LEWANDOWSKI 

Pejzaż etniczny Europy 

Najnowsza publikacja tego autora,stanowi-w sensie 

metaforycznym-pejzaż etniczny Europy,obraz jej 

natury,historii,kultury i psychiki.Ukazuje wszechstronnie 

charaktery narodów europejskich,warunki ich 

kształtowania,konfrontuje mity z rzeczywistością. 

 

 



 

Zbigniew KUDEROWICZ 

Nietzsche 

Ksiązka ta jest zamierzona jako głos w dyskusji nad 

teoretyczną wartością i ciągłą aktualnością dorobku 

Nietzschego z uwzględnieniem studiów,które ukazały się od 

III wydania w 1990 r. 

 

 

 

Carlos Ruiz ZAFON 

Gra anioła 

W mrocznej i niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych XX 

wieku młody pisarz, żyjący obsesyjną i niemożliwą miłością, 

otrzymuje od tajemniczego wydawcy ofertę napisania 

książki, jakiej jeszcze nie było, w zamian za fortunę i, być 

może, coś więcej... Autor ponownie przenosi czytelników do 

Barcelony Cmentarza Zapomnianych Książek. 

 

 

 

Pam JENOFF 

Dziewczyna komendanta 

1 września 1939 r. świat młodej Żydówki Emmy Bau legł w 

gruzach. Jej nowo poślubiony mąż, Jakub, działacz ruchu 

oporu, musi się ukrywać. Rodzina trafia do getta. Emma z 

nowymi dokumentami - jako Polka Anna Lipowska - 

rozpoczyna nowe życie w okupowanym Krakowie. 

 

 



 

Joanna CHMIELEWSKA 

Lesio 

Lesio zamknął oczy na długą chwilę, a potem je ostrożnie 

otworzył. Słoń stał nadal(...) Słoń poruszył uszami, podniósł 

nieco trąbę i przestępując z nogi na nogę, najwyraźniej w 

świecie zaczął tańczyć!... Charakter Lesia, acz szlachetny, jest 

nad wyraz skomplikowany, dusza pełna fantazji, a życiorys 

bogaty w wydarzenia. 

 

 

 

Wojciech JAGIELSKI 

Dobre miejsce do umierania 

Dla kaukaskich narodów przeszłość wciąż należy do 

teraźniejszości, ponieważ ich historii nigdy nie pozwolono 

się dopełnić. Przerywana najazdami i okupacjami, obcymi 

porządkami, kaukaska historia zamierała jak film 

zatrzymany w kadrze. Kiedy rozpadło się imperium 

Związku Radzieckiego, film ruszył znowu. cały region 

stanął w ogniu. 

 

 

 

Consilia Maria LAKOTTA 

Kuszenie w Chikaldzie 

Bogata fabuła pełna nagłych zwrotów akcji pozwala 

czytelnikowi z fascynacją śledzić poruszającą historię 

miłości rozgrywającą się pomiędzy Wschodem i Zachodem, 

pomiędzy chrześcijaństwem i hinduizmem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marek EDELMAN 

I była miłość w getcie 

Ten tytuł brzmi biblijnie, jakby otwierał jeszcze jedną księgę 

Starego Testamentu, współcześnie dopisywaną, bo 

rzeczywiście zdarzył się w naszych czasach powód, by ją 

dopisać. Istnieje olbrzymia biblioteka na temat Holokaustu, ale 

wyobraźcie sobie, była wtedy jeszcze miłość, no więc teraz 

opowiem to i owo, co pamiętam o miłości... 

 

 

 

Ryszard KAPUŚCIŃSKI 

Szachinszach 

Kwiecień 2007-Obraz panowania i upadku szacha Iranu 

Mohammeda Rezy Pahlaviego.fascynujący reportaż ukazuje 

kluczowy konflikt końca XX wieku miedzy odgórną 

rewolucją,usiłującą wprowadzić "nowoczesność",a 

kontrewolucją integryzmu muzułmańskiego ajatolacha 

Chomeiniego. 

 

 

 

Ryszard KAPUŚCIŃSKI 

Busz po polsku 

"Pisałem o Polsce,która mnie najbardziej fascynowała,to była 

prowincja,wieś,małe miasteczka.Ja sam pochodzę z małego 

miasteczka,z Kresów,i ten rozmiar małego miasteczka,to jest 

coś takiego,co najbardziej odpowiada mojej 

mentalności,mojej wrażliwości..." Ryszard Kapusciński  

 

 

 

 

 



 

 

Ryszard KAPUŚCIŃSKI 

Cesarz 

Przedmiotem reportażu-opowieści są ludzie dworu cesarza 

Etiopii Hajle Sllasje.Ukazując ich służalczość,strach,uległość 

oraz walkę o względy władzy,Kapuściński w mistrzowski 

sposób przedstawia ponure kulisy jego panowania. 

 

 

 

Ryszard KAPUŚCIŃSKI 

Podróże z Herodotem 

Dzieło autobiograficzne,w tej książce autor porównuje swe 

podróże po Azji i Afryce z przygodami starożytnego 

kronikarza Herodota.Prowadzi dywagacje i często przytacza 

zabawne anegdoty ze swoich eskapad. 

 

 

 

Ryszard KAPUŚCIŃSKI 

Autoportret reportera 

"Autor "Cesarza"udzielił tak wielu wywiadów,że gdyby je 

zgromadzić w jednym miejscu,powstałby zapewne kolejny 

obiekt widoczny z Księżyca..." Krystyna Strączek  

 

 

 

 

 



 

 

Waldemar ŁYSIAK 

Stulecie kłamców 

Osobiste pożegnanie pisarza z wiekiem dwudziestym, pełne 

namiętnej oskarżycielskiej pasji. Przy okazji jest to nie 

tylko krytyka czasów, w jakich przyszło nam żyć, lecz 

także odrzucenie koncepcji polityki stworzonej nieudolnie 

przez ludzki gatunek. 

 

 

 

Aleksandra KLICH 

Cały ten Kutz : biografia niepokorna 

Opowieść o śląskim rozgoryczeniu, peerelowskich 

warunkach życia codziennego i artystycznego, o 

ówczesnych obyczajach, snobizmach i tęsknotach. 

Towarzyszymy dziecku z czynszówki, studentowi, który 

wstydzi się paczek z domu, młodemu reżyserowi 

bawidamkowi, nienawidzącemu Śląska i synowi 

marnotrawnemu, powracającemu do domowej ojczyzny. 

 

 

 

Francoise POMMARET 

Bhutan 

"Bhutan - przewodnik - podniebne królestwo" Ta książka to 

więcej niż przewodnik - to również profesjonalne 

wprowadzenie w bogatą tradycję i kulturę oraz specyfikę 

buddyzmu tybetańskiego, który w kraju Grzmiącego Smoka 

jest oficjalną religią państwową. Przewodnik po najmniej 

chyba znanym państwie Azji, himalajskim królestwie 

buddyjskim, gdzie masowa turystyka nie zabiła jeszcze 

miejscowej kultury. 

 

 

 

 

 



 

 

Henry BROOK 

Przygody na morzach 

Morze zawsze budziło ciekawość, a zarazem lęk. Przez 

tysiące lat poddawało próbom tych, którzy ośmielali się 

wypłynąć na jego bezkresne wody. Przedstawione w tej 

książce prawdziwe historie - o wrakach okrętów, atakach 

łodzi podwodnych, rejsach baz map i emocjonujących 

operacjach ratunkowych - pozwalają poczuć groźny czar mórz 

i oceanów.  

 

 

 

Marek KRAJEWSKI 

Koniec świata w Breslau 

W mrocznych zaułkach przedwojennego Wrocławia, miasta 

ponurego i przesiąkniętego zbrodnią, grasuje seryjny 

morderca, którego tropem podąża radca kryminalny Eberhahd 

Mock. Ofiarami są przypadkowe osoby, a przy zwłokach 

sprawca pozostawia kartkę z kalendarza... Thriler 

psychologiczny rozgrywający się w fascynującym świecie lat 

dwudziestych. 

 

 

 

Zenon GOŁASZEWSKI 

Szepty Raduni, szepty Motławy 

Powieść historyczna poświęcona autentycznej postaci 

pomorskiego rozbójnika Szymona Materna, żyjącego na 

przełomie XV i XVI w. Autor opierając się na materiałach 

źródłowych, bierze w obronę tę postać, uważając ją za ofiarę 

ówczesnych stosunków społecznych panujących w Gdańsku. 

 

 

 

 

 



 

 

Gabriel Garcia MARQUEZ 

Sto lat samotności 

Uznany za emblematyczny przykład realizmu magicznego 

saga rodu Buendia zyskała w świecie niebywałą 

popularność, a autorowi przyniosła literacką Nagrodę Nobla. 

Utwór bywa interpretowany jako metafora losów ludzkości, 

ze względu na nawiązania do motywów biblijnych, z drugiej 

strony ma wyraźne odniesienia do historii oraz 

rzeczywistości amerykańskiej. 

 

 

 

Andrzej PILIPIUK 

Czerwona gorączka 

"Czerwona gorączka" trawi czarnym humorem historii o 

zbrodni i karze. Czerwona gorączka podnosi temperaturę 

PRL-owskich wspomnień. Nabierają koloru banana, smaku 

herbaty gruzińskiej i deficytowej świątecznej szynki... 

 

 

 

Andrzej PILIPIUK 

Oko jelenia: Srebrna łania z Visby 

Wyobraź sobie, że dziś znaczy przed wiekami, a doczekanie 

jutra graniczy z cudem... Norwegia A.D,. 1559. Czasy 

zabójcze dla trojga współczesnych ziemian. W dniu zagłady, 

ratując skórę, oddali się w niewolę mrocznego strażnika 

pamięci kosmosu. Przed nimi straceńcza misja pod nadzorem 

bezwzględnego Kapo. 

 

 

 

 

 



 

 

Wojciech DUTKA 

Bractwo Mandylionu 

Osadzony w mrokach średniowiecza thriller historyczny 

młodego polskiego pisarza, autora "Krwi faraonów" i 

"Tańca szarańczy". Wielopłaszczyznowa powieść 

rozgrywająca się w Europie i na Bliskim Wschodzie w 

fascynującym okresie krucjat przełomu XII i XIII stulecia.  

 

 

 

J.R.R.TOLKIEN 

Silmarillion 

Jest to zbiór opowieści o Dawnych Dniach,czyli o Pierwszej 

Erze Świata,poprzedzający epokę,w której rozgrywa się 

akcja Władcy Pierścienia.Legendy i mity sięgają 

zamierzchłych czasów,gdy pierwszy Władca 

Ciemności,Morgoth,przebywał w Śródziemiu... 

 

 

 

J.R.R.TOLKIEN 

Dzieci Hurina 

To opowieść o wojnie rozpetanej przez Morgotha przeciwko 

elfom i ludziom,o nienawiści i zemście,o odwadze i 

słabnącej nadziei,o strachu i o zmaganiu się z 

przeznaczeniem.O losach Turina i Nienor,naznaczonych 

straszliwą klątwą Czarnego Władcy. 

 

 

 

 

 



 

 

J.R.R.TOLKIEN 

Władca Pierścieni T.3:Powrót Króla 

Cień gęstnieje nad światem.Z Mordoru wyruszają potężne 

zastępy Mrocznego Władcy.Rozpoczyna się Wojna o 

Pierścień... 

 

 

 

J.R.R.TOLKIEN 

Władca Pierścieni T.1:Drużyna 

Pierścienia 

W zamierzchłych czasach kowale elfów wykuli Pierścienie 

Mocy.Lecz Sauron,Mroczny Władca,stworzył w tajemnicy 

Jedyny Pierścień,napełniając go swą potęgą,aby rządził 

pozostałymi.Ale Pierścień zniknął i przepadł gdzieś 

Śródziemiu... 

 

 

 

Umberto ECO 

Baudolino 

Baudolino,nie w ciemię bity wyrostek,syn wieśniaków z 

Piemontu;przybrany syn cesarza Barbarossy;ma w głowie same 

głupstwa,fantazje i blagi;niejeden z jego szalonych pomysłów 

urzeczywistnia się jednak i zapisuje w biegu dziejów. 

 

 

 

 

 



 

 

Bożena RÓŻYCKA, Halina PŁOSZYŃSKA 

Wielka księga imion polskich 

Pochodzenie i znaczenie imion, przypisane im liczby, kolory, 

kamienie i talizmany. Odkryj tajemnice swego imienia! 

 

 

 

wybór Aleksandra WOJDA 

Ballady polskie 

Utwory zamieszczone w tomie "Ballady polskie" pozwalają się 

odczytać jako zespół powiązanych i dyskutujących ze sobą 

wypowiedzi poetyckich. Swoisty komentarz do tej tradycji 

stanowią w szczególności wiersze współczesnych polskich 

poetów. 

 

 

 

Francesco PETRARCA 

Il Canzoniere (wybór) 

Niezwykłe to wiersze. Jest to pamiętnik duszy. Pamiętnik, w 

którym Petrarka stworzył język, którym po dziś dzień 

posługują się ludzie dla wyrażenia najgłębszych, 

najsubtelniejszych doznań, jakie może dać człowiekowi 

miłość. 

 

 

 

 

 



 

 

Wybór i oprac. Justyna CHŁAP-NOWAKOWA 

Najpiękniejsze polskie modlitwy i pieśni 

W zbiorze tym znalazły się najpiękniejsze modlitwy: te 

przez dzieje towarzyszące Polakom, i te nowsze. Zarówno 

do odmawiania jak i do śpiewania. Słowom i nutom 

towarzyszą arcydzieła polskiego malarstwa religijnego.  

 

 

 

Jan TWARDOWSKI 

Biedroneczko leć do nieba 

W poezji Jana Twardowskiego człowiek przez całe życie jest 

dzieckiem, jak trzcina kruchym, chwiejnym, ale niełamliwym. 

Porównanie to wywodzi się z Pisma Świętego, przywołującego 

słabą, a zarazem wytrzymałą trzcinę na określenie ludzkiej 

egzystencji. 

 

 

 

 

Andre Deutsch 

Arcydzieła Leonarda da Vinci 

Popularność Leonarda, tajemniczego geniusza i twórcy, 

wykracza poza wszelkie znane granice.Był wynalazcą 

efektów malarskich, form rzeźbiarskich, maszyn, 

budynków, alegorii, scenografii i kostiumów - niemal 

wszystkiego, co może stworzyć człowiek. Leonardo 

zajmował się także szukaniem sposobów ujarzmienia sił 

natury.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stephane PINCAS, Marc LOISEAU 

Historia reklamy 

Niniejsza książka w chronologicznie ułożonych 

rozdziałach opowiada o wielu legendarnych kampaniach 

przeprowadzonych dla różnych marek dawniej i ostatnio. 

Mnóstwo w niej anegdot i komentarzy, dzięki którym 

łatwiej usytuować reklamę w kontekście epoki. Czytelnik 

znajdzie w niej niektóre z pierwszych ogłoszeń Coca-Coli 

czy wreszcie wyjątkowe prace, jakie stworzyli w reklamie 

tacy artyści, jak Picasso i Magritte.  

 

 

 

Aleksander SOŁŻENICYN 

Archipelag Gułag 1918-1956 

Monumentalna praca słynnego pisarza i myśliciela 

Aleksandra Sołżenicyna, poświęcona więzienno-obozowej 

martyrologii narodu rosyjskiego i obywateli innych republik 

ZSRR i krajów, łączy w sobie elementy powieści, 

autobiografii, reportażu, wspomnień świadków i uczestników. 

Dzięki tej książce, opublikowasnej w Paryżu w latach 1973-

1975, świat poznał prawdę o łagrach i skrywanej przed opinią 

publiczną części historii ZSRR. 

 

 

 

Christopher PAOLINI 

Eragon 

Historia Eragona, chłopca, który pewnego dnia znajduje 

smocze jajo. Od tego momentu zaczyna się jego przygoda z 

magią, czarami i oczywiście jego smokiem. Zostaje też 

wplątany w mroczną rozgrywkę ze złym królem, 

Galbatorixem, który uśmiercił jego wuja. Ta książka to 

dobra pożywka dla wyobraźni, o ile oczywiście będziecie 

potrafili zapomnieć o- "potteromanii".  

 

 

 

 

 



 

 

Christopher PAOLINI 

Brisingr 

Eragon i jego smoczyca ledwie uszli z życiem z ogromnej 

bitwy z wojownikami Imperium na Płonących Równinach. 

Teraz muszą stawić czoło kolejnym niebezpieczeństwom- a 

także splątanej sieci obietnic i przysiąg, które mogą wymagać 

niewyobrażalnie wielkich ofiar! Czy mroczna ręka króla 

zdławi wszelki opór? To starcie może się stać dla Eragona 

śmiertelną pułapką... 

 

 

 

Janusz L. WIŚNIEWSKI 

S@motność w sieci. Tryptyk 

Powieść tak współczesna, że bardziej nie można: z 

Internetem, pagerem, elektronicznymi biletami lotniczymi, 

dekodowaniem genomu i SMS-ami. A przy tym tak 

tradycyjna jak klasyczna historia miłosna. Powieść o miłości 

w Internecie. Tej ostatecznej, tej, o której się marzy, takiej 

"aby się popłakać i aby dech zaparło". 

 

 

 

Christopher PAOLINI 

Najstarszy 

Zaledwie kilka dni temu Eragon i jego smoczyca ocalili 

kryjówkę buntowników przed atakiem wojsk króla 

Galbatorixa, okrutnego władcy imperium. Teraz muszą udać 

się do Ellesmery, krainy elfów, gdzie Eragon czeka na dalsze 

szkolenie. Musi nauczyć się jeszcze lepiej władać bronią 

Smoczych Jeźdźców: mieczem i magią. Wyrusza zatem w 

najważniejszą podróż swego życia i ...  

 

 

 

 

 



 

 

Wojciech CEJROWSKI 

Rio Anaconda 

"Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma szansę oglądać 

Indian na żywo. Małą szansę. Następne pokolenia poznają 

świat dzikich plemion jedynie z książek. Wtedy nie będzie 

już nawet Opowieści, bo nie będzie miał ich kto opowiadać. 

Ani komu. Ostatni ludzie puszczy znikają z naszej planety 

zadeptywani buciorami cywilizacji i może w tej chwili 

ostatnia na świecie grupa wolnych Indian wychodzi na 

dymiące karczowisko w dżungli i prosi o swoje pierwsze 

majtki. Wkrótce ślad po nich zaginie".  
 

 

 

Wojciech CEJROWSKI 

Gringo wśród dzikich plemion 

Jest to książka przygodowa i podróżnicza. Mądra, a 

jednocześnie pełna humoru. Sprawia, że czytelnik zaczyna się 

głośno śmiać. Jest to także album niezwykłych fotografii z 

wypraw w najdziksze rejony świata.  

 

 

 

Jarosław GRZĘDOWICZ 

Pan Lodowego Ogrodu 

Drugi tom opowieści o dziejach Drakkaimena i Władcy 

Tygrysiego Tronu to najbardziej wyczekiwana powieść 

ostatnich lat. 

 

 

 

 

 



 

 

Jarosław GRZĘDOWICZ 

Pan Lodowego Ogrodu 

Autorowi udało się stworzyć bardzo ciekawą i różnorodną 

galerię postaci psychologicznie prawdziwych. Mnożąc realizm 

przez fantastykę, autor osiąga efekt jeszcze większego 

autentyzmu; elementy fantastyczne nie niwelują, ale 

wzmacniają, powiększają cechy charakterystyczne- niczym 

soczewki w mikroskopie. 

 

 

 

Andrzej SAPKOWSKI 

Narrenturm 

Świat nie zginął i nie spłonął. Ale i tak było wesoło. 

Zwłaszcza Reinmarowi z Bielawy, zwanemu także 

Reynevanem, zielarzowi i uczonemu medykowi. Sprawy 

komplikują się, gdy młodzieniec zakochuje się w żonie 

śląskiego rycerza... Przed nami jeszcze dwa tomy trylogii. 

 

 

 

Andrzej SAPKOWSKI 

Boży bojownicy 

Boży bojownicy kontynuują swoja misję. Po rejzach ich 

oddziałów pozostają jeno zgliszcza i trupy. Reynevan bierze 

udział w krwawych bitwach. Jest wielokrotnie brany w 

niewolę. Nastają na niego wszyscy : i Inkwizycja, i złowrogi 

Pomurnik, i pospolici raubritterzy. 

 

 

 

 

 



 

 

Andrzej SAPKOWSKI 

Lux perpetua 

Reynevan ma kłopoty. Prześladują go prozaiczni agenci 

wywiadu oraz siły nieczyste, wcale nie ukrywające swej 

diabelskiej proweniencji. Żyje przecież w niebezpiecznych 

czasach. Przez ziemie Śląska i Czech przetaczają się krucjaty i 

husyckie wyprawy odwetowe. Reynevan wciela się w rolę 

husyckiego szpiega...  

 

 

 

Janek ŻDŻARSKI 

Chiny 431 km/h 

431 km/h to maksymalna prędkość, jaką osiąga Maglev, 

kolej łącząca biznesowe centrum Szanghaju z 

miejscowym lotniskiem. Ten ultranowoczesny, mega 

szybki pociąg jest kwintesencją Chin dwudziestego 

pierwszego wieku. Autorowi udało się uchwycić 

zdumiewający rozmach Chin i ludzki wymiar ich 

przeobrażeń. 
 

 

 

Anna, Marcin SZYMCZAKOWIE 

Japonia od tropików Okinawy po 

zabytki Kioto 

Album ten przedstawia Kraj Kwitnącej Wiśni z 

perspektywy niedostępnej dla przeciętnego turysty. 

Niezwykłe bogactwo japońskiej przyrody-malownicze 

rafy koralowe, nieprzebyte ostępy lasów monsunowych, 

dziewicze szczyty górskie-doceniamy dopiero wtedy, 

gdy opuścimy utarte szlaki... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cerkwie 

Album przedstawia wybór najciekawszych cerkwi 

różnych typów i stylów spotykanych w Polsce.Autorzy 

ujęli je w pięciu rozdziałach,odpowiadających 

historycznym regionom kraju.Fotografie 

m.in.świątyń,kaplic,cmentarzy,ikon i polichromii 

zostały uzupełnione ciekawymi opisami,pozwalającymi 

zapoznać się z historią obiektów oraz symboliką 

obrazów. 
 

 

 

Jerzy PILCH,Olga TOKARCZUK,Andrzej STASIUK 

Opowieści wigilijne 

To mogłoby się zdarzyć,może się zdarzyło...Bohaterowie 

opowiadań przyjeżdżają albo wyjeżdżają z pewnych 

miejsc,budzą się,czekają,piją,wspominają.Cokolwiek jednak 

dzieje się w Wigilię,jest ona zawsze czasem 

magicznym,czasem specyficznego klimatu.Tokarczuk 

pomaga nam to odczuć,opisując czekanie,Pilch-stan 

upicia,Stasiuk-swego rodzaju wędrówkę. 

 

 

 

Lady Perfect 

Sztuka życia czyli encyklopedia dobrych 

manier 

Nie jest książka dla tych,którzy wszystko wiedzą najlepiej i 

uważają,że to świat powinien się do nich dostosować,a nie 

oni do świata.Ta książka jest dla tych,którzy miewają 

wątpliwości,zastanawiają się nad sobą,starają żyć piękniej i 

lepiej,w zgodzie ze sobą i innymi. 

 

 



 

Zbigniew MENTZEL 

Wszystkie języki świata 

Świetna,wielowarstwowa powieść,której akcja toczy się w 

Warszawie,dziesięć lat po upadku komunizmu.Jeden dzień 

z życia bohatera książki to zaledwie punkt wyjścia do 

opowieści o skomplikowanych relacjach rodzinnych,o 

dorastaniu w Polsce lat 50.i 60.i o zawiłych losach polskiej 

inteligencji. 

 

 

 

William WHARTON 

Tato 

Wzruszająca saga rodzinna, ukazująca codzienne życie trzech 

pokoleń przeciętnych Amerykanów, osnuta na kanwie przeżyć 

pisarza. Bohater powieści, wyrwany najbliższego otoczenia i 

rodziny, ulega głębokiemu przeobrażeniu wewnętrznemu w 

kontakcie z wielkomiejskim światem. 

 

 

 

Thomas WHARTON 

Salamandra 

Odważna i hipnotyzująca powieść osadzona w XVIII w. 

Łączy historię, magię i żądzę, skupione wokół wizji 

mitycznej i rzeczywistej salamandry. Jej akcję wypełniają 

prowadzone w różnych zakątkach świata poszukiwania 

nieskończonej książki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

William WHARTON 

Ptasiek 

Fascynująca opowieść o przyjaźni, miłości, marzeniach i 

szaleństwie. Jest historią młodego człowieka, któremu 

obsesyjna miłość do ptaków umożliwia ucieczkę od ponurej 

rzeczywistości. Powieść doczekała się ekranizacji w 1985 

roku. 

 

 

 

Monika SZWAJA 

Dziewice, do boju! 

Ciąg dalszy "Klubu mało używanych dziewic". Bohaterki 

Moniki Szwaji to kobiety inteligentne, sympatyczne i choć 

po przejściach - wciąż pozytywnie nastawione do życia. 

Dostrzegają w ten sposób nie tylko innych ludzi, ale i świat 

dookoła. A ten bywa fascynujący... 

 

 

 

William WHARTON 

Al 

"Al" to kontynuacja najpopularniejszej powieści Wiliama 

Whartona "Ptasiek". Wypuszczony ze szpitala Al Columbato 

otrzymuje rentę wojskową i stypendium, które umożliwia mu 

podjęcie studiów na dowolnie wybranej uczelni.Kupuje jeepa 

z demobilu i wyrusza w podróż przez Amerykę, by zrozumieć, 

za co niegdyś walczył.  

 

 

 

 

 



 

 

Małgorzata KALICIŃSKA 

Dom nad rozlewiskiem 

Czy są takie babcie i takie domy jak w tej powieści? Są. 

Każdy może taki dom zbudować i nadać mu taką aurę. To rola 

nas, kobiet: babć, mam, córek i wnuczek- budowanie 

atmosfery domu- Rodziny. Tak jest i już! W czasach gdy 

wszystko idzie pod górkę, kiedy czujecie się niedokołysani, 

zmęczeni i nostalgiczni- zajrzyjcie nad rozlewisko. Poczujcie 

zapach herbaty z cytryną parzonej dla Was przez Gosię, może 

dostaniecie talerz rosołu i klucz do morelowego pokoju, w 

którym odpoczniecie... 
 

 

 

Olga TOKARCZUK 

Ostatnie historie 

Trzy kobiety, babka, córka i wnuczka, spotykają na swojej 

drodze śmierć. Stają przed koniecznością spojrzenia na 

własne życie od nowa. Każda z nich szuka dla siebie 

właściwego miejsca. Choć są przedstawicielkami różnych 

pokoleń tej samej rodziny, ich światy nie przystają do 

siebie. To współczesna saga, w której na oczach bohaterów 

przemija ich świat. 

 

 

 

Beata PAWLIKOWSKA 

Blondynka u szamana. Magiczna 

wyprawa do świata Indian 

Książka zabierze Czytelnika w pełną wrażeń wyprawę do 

dżungli, gdzie przeżyje on mrożące krew w żyłach przygody 

i dowie się od szamana jak można zmienić świat.  

 

 

 

 

 



 

 

Małgorzata SOCHACZEWSKA 

Modlitwy światła 

Zawarte w tej książce teksty odwołują się do mocy, opieki i 

Boskiej miłości, oczyszczają serca, rozświetlają duszę i 

zbliżają do Stwórcy. Gdy upadamy na duchu, pomagają 

odkryć wyższy sens i porządek w tym, co nas spotyka. Gdy 

radujemy się, dodają blasku naszym uniesieniom. 

 

 

 

Jennifer LEE CARRELL 

Szyfr Szekspira 

Katharine, znawczyni twórczości Szekspira, przyjmuje 

propozycję wyreżyserowania "Hamleta" w słynnym teatrze 

w Londynie. Podczas próby odwiedza ją profesor 

szekspirologii z Uniwersytetu Harvarda. Tajemnicze 

pudełeczko, jakie jej przekazuje, ma być wskazówką, która 

pomoże rozwiązać zagadkę wszech czasów.Nie zdradza nic 

więcej, gdyż tego samego dnia zostaje zamordowana. 

Wkrótce giną kolejne osoby. A morderstwa dokonywane są 

zawsze na wzór najkrwawszych zbrodni ze sztuk 

Szekspira... 
 

 

 

Joann DAVIS 

Księga nowej drogi 

Handlarz bije na rynku syna, skupieni wokół gapie zachęcają 

go do wymierzenia dotkliwej kary. Pasterz Jozue, świadek 

wydarzenia, pyta Boga, dlaczego nie przysłał kogoś na 

ratunek. Odpowiedź wprawia go w zdumienie:"Posłałem z 

ratunkiem ciebie". Pasterz postanawia wyruszyć w podróż, by 

odnaleźć "nową drogę". Prosta, a zarazem głęboka 

przypowieść, trafiająca wprost do serca.  

 

 

 

 



 

 

Eliot PATTISON 

Kościana góra 

Niektórzy Tybetańczycy wierzą, że istnieją drogi, które raz 

wybrane odmieniają życie człowieka na zawsze. Podróż 

stanowiąca osnowę książki bez wątpienia odmienia życie 

wielu ludzi. To, co rozpoczyna się jako wędrówka karawany 

przez jedną z najbardziej fascynujących krain świata, dla 

niektórych jej uczestników staje się pielgrzymką, dla innych 

rozpaczliwą ucieczką przed nieznanym zabójcą, dla jeszcze 

innych bolesną wyprawą w głąb własnej istoty.  

 

 

 

Wiktor SUWOROW 

Akwarium 

Książka ta jako pierwsza odkryła sekrety najbardziej tajnego 

wywiadu na świecie. Autor odtwarza swoje losy w 

bezwzględnym, paranoicznym świecie sowieckich służb 

wywiadowczych. Znakomicie napisana, niewątpliwie 

zachwyci wszystkich miłośników opowieści przygodowych i 

szpiegowskich. 

 

 

 

Tadeusz BARTOŚ 

W poszukiwaniu mistrzów życia. Rozmowy o 

duchowości 

Z rozmowa buddysty, chrześcijańskiego teologa i agnostyka wyłania się 

Bóg, jakiego do tej pory nie znałeś. Bóg, który nie patrzy na ciebie jak 

policjant, prokurator, sędzia, więzienny nadzorca... Doskonała lektura dla 

każdego, kto szuka swojej własnej ścieżki duchowej. 

 

 

 

 

 



 

 

ks. Jan TWARDOWSKI 

Budzić nadzieję: abecadło 

dziewięćdziesięciolatka 

"Nadzieja to jest czas. Jeżeli człowiek coś robi- ma czas, 

ma jeszcze nadzieję. Nawet w ostatniej minucie życia 

można jeszcze spotkać się z Bogiem. A miłość nie jest 

tylko uczuciem, nie jest tylko zakochaniem, czy 

oczarowaniem..." 
 

 

 

Paulo COELHO 

Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i 

płakałam 

Książka opowiada o spotkaniu dwojga ludzi po latach rozłąki. 

Miłość, która w nich zasnęła, budzi się powoli, pośród 

wątpliwości i obaw przed porażką. 

 

 

 

Jarosław KLEJNOCKI 

Bez utopii? Rzecz o poezji Adama 

Zagajewskiego 

Smutno żyć bez utopii, mieć oczy szeroko otwarte, za 

wcześnie rozumieć to, co inni poznali dopiero po śmierci. 

Żyć bez nadziei, stwarzając się codziennie od nowa, bo Bóg 

było słaby i stworzył nas niestworzonych, połowicznie, w 

brulionie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bartosz CZARNOTTA 

Ślepe okna 

Autor wierszy jest uczniem I LO w Świdnicy. Inspiruje go 

twórczość Tymoteusza Karpowicza. Oprócz poezji 

pasjonuje się także historią i polityką. Tomik "Ślepe okna" 

jest jego debiutem książkowym. 

 

 

 

J.M.G. Le CLEZIO 

Urania 

Urania to powieść-bajka o utopii stworzonej w dwudziestym 

wieku na wzór dawnych społeczności Mezoameryki. Na 

obrzeżach świata duchowej mizerii, zysku i wyzysku istnieje 

kraina Campos, dolina ostatnich wolnych ludzi... 

 

 

 

Niccolo MACHIAVELLI 

Książę 

Książę narodził się z trosk, jakie ogarnęły Machiavellego pod 

schyłek roku 1513 na widok tego, co się działo w jego 

ściślejszej ojczyźnie, Florencji, i w jego ojczyźnie szerszej, 

za jaką uważał bezsprzecznie całe Włochy. Wszystkie środki 

wiodące ku temu celowi są dobre, jeśli są skuteczne. 

 

 

 

 

 



 

 

Ralph ELLISON 

Niewidzialny człowiek 

"Niewidzialny człowiek" ukazuje kolejne doświadczenia 

bezimiennego czarnoskórego narratora - naiwnego studenta z 

"murzyńskiej" uczelni na Południu, pracownika nowojorskiej 

fabryki, działacza społecznego z Harlemu - który mozolnie 

zmierza ku samoświadomości.  

 

 

 

Jonathan CARROLL 

Dziecko na niebie 

Weber Gregston, wybitny reżyser próbuje wyjaśnić motywy 

samobójczej śmierci swego przyjaciela Phila Strayhorna. Jego 

działaniom towarzyszą przerażające i nadprzyrodzone 

zjawiska. 

 

 

 

William Golding 

Władca Much 

Grupa chłopców na bezludnej wyspie tworzy miniaturowe 

społeczeństwo,któremu z powodu narastających konfliktów 

grozi całkowita katastrofa... 

 

 

 

 

 



 

 

Asne Seierstad 

Księgarz z Kabulu 

Jedna z najbardziej interesujacych i oryginalnych książek o 

Afganistanie.Saga rodzinna,katalog narodzin i 

ślubów,opowieść,w której wszechwiedzący narrator zagląda 

w myśli bohaterów,ale powstrzymuje się od 

komentarzy.Seiestrad ogranicza się do opisywania tego,co 

widzi,a każdy szczegół jest całkowicie przekonujący. "The 

Spectator" 

 

 

 

Jeremy Clarkson 

Motoświat 

Jedenaście krajów,dwanaście niesamowitych 

reportaży,niezliczona ilość wyjątkowych przygód,spotkań i 

obserwacji-to obfite żniwo podróży Jeremy'ego 

Clarksona,podczas których sławny brytyjski dziennikarz 

gromadził materiały do programu Motoświat.Dwa lata wypraw 

do najbardziej egzotycznych,z punktu widzenia 

motoryzacji,miejsc na świecie wtykania nosa,tam,gdzie inni nie 

mieliby odwagi,zaowocowało doswiadczeniami,których na 

próżno szukać w innych książkach podróżniczych.  
 

 

 

Olga Tokarczuk 

Anna in grobowcach świata 

"Sięgnęłam do jednego z najstarszych mitów ludzkości-

opowieść o Inannie,sumeryjskiej bogini,która zeszła do 

podziemnego świata zmierzyć się ze swoją siostrą,władczynią 

śmierci.I wróciła. To opowieść założycielska,z którego potem 

wypączkowały inne mity,także i te,które-niejako-obowiązują 

do dziś. Niepokojąca,dziwna i momentami okrutna historia 

została spisana na tabliczkach klinowych około czterech 

tysięcy lat temu(...)." Olga Tokarczuk 

 

 

 

 

 



 

 

Eric Emmanuel SCHMITT 

Oskar i pani Róża 

Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć 

jego najgłębszy sens? Dziesięcioletni Oskar nie wierzył, że to 

możliwe, aż do spotkania z tajemniczą panią Różą, która ma 

za sobą karierę zapaśniczki i umie znaleźć wyjście z każdej 

sytuacji... 

 

 

 

Dorota KORWIN-PIOTROWSKA 

Witajcie w realu! 

Masz kłopoty z rzeczywistością? To znaczy, że i ona ma je 

z Tobą. Witaj więc w realu!. Oczywiście nie powiem Ci, że 

to "wciągająca" lektura- musisz sprawdzić sam(a). Każde 

opowiadanie to lustro. Które jest Twoje? 

 

 

 

Joanna HARĘŻA 

Kruk- między innymi 

Między innymi jest to historia o tym, jak bardzo pragniemy 

miłości. Mniej więcej odpowiada na pytanie, jak ją znaleźć, 

żyjąc między innymi. Mniej lub bardziej jest to opowieść o 

każdym z nas. Jeśli znajdziesz w międzyczasie chwilę, żeby 

tę książkę przeczytać, pamiętaj, że czas nie jest drogą 

jednokierunkową, więc przyjdzie do ciebie to, w kierunku 

do czego zmierzasz.  

 

 

 

 

 



 

 

Marek JÓŹWIAK- LIRO 

Rozmowy z Aniołem 

Książka to niezwykła. Pozwala Czytelnikowi zagłębić się w 

zakamarki ludzkiej duszy, która w czasie modlitwy poszukuje 

swojej nieśmiertelności. pomaga mu w tym nieodłączny 

towarzysz modlitwy i życia- Anioł Stróż, prawdziwy 

przyjaciel człowieka... 

 

 

 

Martin H. PADOVANI 

Uleczyć zranione uczucia 

Książka ta powinna uwrażliwić czytelnika na konieczność 

harmonijnego współistnienia w nas czynnika ludzkiego i 

duchowego, na ile tylko pozwoli nam nasza ludzka 

kondycja. W każdym z nas tkwią zasoby ludzkich i 

duchowych zdolności, często nie wykorzystanych z 

powodu zasłaniających je warstw nieporozumienia. Jeżeli 

owa książka ukaże łączność pomiędzy tymi dwoma 

wymiarami, a przez to usunie trochę niepotrzebnego 

cierpienia, które wynika z nieporozumienia-co przytrafia 

się nie tylko niewykształconym, ale i wykształconym- będę 

zadowolony. 
 

 

 

Dorota TERAKOWSKA 

Muzeum Rzeczy Nieistniejących 

W Muzeum Rzeczy Nieistniejących są przedmioty, których 

pozornie nie ma. Tylko pozornie. Istnieją bowiem w naszej 

wyobraźni, tkwią w pamięci, wciąż wzbogacają naszego 

ducha oraz były, są i pozostaną dla nas ważne. Dziś 

nazwalibyśmy je "przedmiotami kultowymi". 

 

 

 



 

 

AAPELI 

Mrówki Pana Boga 

Zbiór barwnych wypowiedzi mieszkańców fikcyjnego 

miasteczka gdzieś na prowincji w Finlandii. Czytelnik może 

więc poznać dusze prawdziwych Finów.  

 

 

 

Titania HARDIE 

Różany labirynt 

Przed śmiercią w tysiąc sześćset dziewiątym roku genialny 

szpieg, astrolog i matematyk epoki elżbietańskiej, John Dee, 

ukrył wiele swoich zapisków,będąc przekonanym, że świat 

nie jest jeszcze gotowy na przyjęcie idei w nich zawartych. 

Orędowniczkami swego sekretu uczynił kolejne pokolenia 

kobiet w swojej rodzinie. Mijały lata, a potomkinie Johna 

Dee czekały na chwilę, gdy prastare sekrety będą mogły 

ujrzeć światło dzienne.  

 

 

 

Raymond CHANDLER 

Głęboki sen 

Prywatny detektyw z Los Angeles Philip Marlowe pracuje na 

zlecenie rodziny Sternwoodów. Stary, sparaliżowany i 

przykuty do inwalidzkiego wózka generał Sternwood padł 

ofiarą szantażu i teraz domaga się od Marlowe'a,aby uwolnił 

go od tego kłopotu. 

 

 

 

 

 



 

 

Sabine Burger, Nelleke Geel, Alexander Schwarz 

Cień wiatru : przewodnik po Barcelonie 

Bohaterowie powieści mają Barcelonę w sercach. Wędrując z 

autorami przewodnika po Barcelonie, Carlos Ruiz Zafon 

opowiada, co znaczą dla niego niektóre opisane w książce 

miejsca. W przewodniku zamieszczono ponadto informacje 

praktyczne, niezbędne każdemu turyście zwiedzającemu stolice 

Katalonii.  

 

 

 

Katarzyna RYGIEL 

Milosc i samotnosc 

Agata i Piotr są archeologami. Pewnego dnia Piotr informuje 

Agatę, że wyjeżdża na kilka miesięcy do pracy . Uczucie 

Agaty zostaje poddane próbie. Pewnego dnia spotyka 

mężczyznę, który jest do Piotra łudząco podobny. Czy nowy 

znajomy jest nieobecnym narzeczonym? Katarzyna Rygiel 

zadebiutowała bestsellerową książką "Pod powiekami" w 

2005 roku. 

 

 

 

Paulo COELHO 

Piąta Góra 

Prorok Eliasz w IX wieku p.n.e. opuszcza z rozkazu Jahwe 

ojczysty Izrael i chroni się przed prześladowaniami Jezabel 

w sąsiedniej Fenicji, gdzie od niemal trzech stuleci panuje 

pokój i dobrobyt. Na karkołomnej ścieżce, którą prowadzi 

go Bóg, Eliasz ujrzy... Czasami próżność i pycha każą nam 

wierzyć, że wszystko zależy od nas. 

 

 

 

 

 



 

 

Paulo COELHO 

Alchemik 

Baśniowa, alegoryczna opowieść o wędrówce andaluzyjskiego 

pasterza jest tłem do medytacji nad tym, jak ominąć życiowe 

pułapki, by dotrzeć do samego siebie. "Alchemik" każe 

marzyć, podążać za własnym powołaniem, podejmować 

ryzyko, pójść w świat i wrócić wystarczająco śmiałym, by 

stawić czoło wszelkim przeszkodom. 

 

 

 

Mario Vargas ILOSA 

Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki 

Życie Ricarda wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby jako 

nastolatek nie poznał niegrzecznej dziewczynki.Od 

pierwszego spotkania przez niemal pięćdziesiąt lat ukochana 

będzie bez uprzedzenia pojawiać się w jego życiu i równie 

niespodziewanie znikać. Każdy jej powrót zbiegnie się z 

odsłoną kolejnej sceny w dziejach najnowszej historii świata. 

 

 

 

Lisa LUTZ 

Akta Spellmanów 

Lisa Lutz, niedoszła absolwentka kilku prestiżowych uczelni, 

porzuciła naukę, by zająć się pisaniem. W 2000 roku 

nakręcono film według jej scenariusza - "Plan B." Sukces w 

20 krajach odniosły jednak dopiero "Akta Spellmanów" 

pierwsza z serii powieści o rodzinie prywatnych detektywów. 

Być Spellmanem znaczy bowiem szpiegować Spelmanów, 

podsłuchiwać Spellmanów, szukać na nich haka, szantażować 

i śledzić. 

 

 

 

 

 



 

 

Sławomir MROŻEK 

Baltazar : autobiografia 

Autor pragnie poświęcić tą książkę "wszystkim osobom 

dotkniętym afazją". Sławomir Mrożek 15 maja 2002 r. 

przeżył udar mózgu, którego wynikiem była afazja 

(częściowa lub całkowita utrata mowy). W ramach terapii 

powstała ta książka."Może się zdarzyć, że niechcący 

zmieniłem pewne fakty i przedstawiłem je inaczej, niż było 

w rzeczywistości. Baltazar vel Sławomir Mrożek" 

 

 

 

wybór bajek Anna KALEWSKA 

26 bajek z Afryki 

Wybór 26 bajek z krajów "latynoafrykańskich": Angoli, 

Mozambiku, Gwinei Bissau. Ich oryginalne teksty 

dostępne były w języku portugalskim. Natomiast trzy 

bajki wykorzystano na podstawie wersji w językach 

hausa i suahili. Prezentowane bajki pochodzą z krajów 

odwiedzanych przez Ryszarda Kapuścińskiego i 

opatrzone są jego fotografiami.  
 

 

 

Olga TOKARCZUK 

Bieguni 

Bieguni - odłam prawosławnych starowierców. Odrzucali 

hierarchię kościoła, wierzyli, że świat jest przesiąknięty złem. 

Uważali, że zło ma największą moc, gdy człowiek stanie w 

miejscu. Jedynym sposobem ratunku przed złem jest podróż, 

ruch. Kim są współcześni "bieguni"? Jak wielu jest ich wśród 

nas?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIicholas SPARKS 

List w butelce 

Klasyczna opowieść miłosna autora "Pamiętnika". Sfilmowana 

z Kevinem Costnerem, Robin Wright Penn i Paulem 

Newmanem. Czy po stracie prawdziwej miłości można jeszcze 

się zakochać? Wyrzucona za burtę butelka, wypłynęła na 

plaży. W środku był list miłosny napisany do zmarłej żony... 

 

 
 


