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W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej 

bibliotece pojawiło się około 300 nowych książek. Nie są to lektury, lecz 

pozycje wybrane przez Was w specjalnych ankietach. 

Zapraszamy więc wszystkich na „książkobranie”! 

 

Na początek kilka hitów. Podstawą naszego wyboru są książki roku wskazane 

przez czytelników i ogłaszane w  portalu  lubimyczytac.pl.  Prezentujemy poniżej te, 

które możecie pożyczyć w naszej bibliotece.  

Książki  roku 2015. 

   Hawkins P., Dziewczyna z pociągu - thriller psychologiczny  

Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym pociągiem. Wie, że pociąg zawsze 

zatrzymuje się przed tym samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów. 

Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają w jednym z nich. Uważa, że 

prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko mogła być tak szczęśliwa jak oni. 

I nagle widzi coś wstrząsającego. Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystarcza. 

 

Wszystko się zmienia. Rachel ma teraz okazję stać się częścią życia ludzi, których widywała 

jedynie z daleka. Teraz się przekonają, że jest kimś więcej niż tylko dziewczyną z pociągu. 

 

Ks. Kaczkowski J., Życie na pełnej petardzie - autobiografia 

Jeden z najbardziej lubianych polskich księży w rozmowie życia. 

Ceniony za swój autentyzm, odwagę i szczerość. Podziwiany zarówno przez katolików, jak i 

niewierzących. Sam o sobie mówi, że jest onkocelebrytą, czyli człowiekiem znanym głównie 

z tego, że ma raka. Zanim się o tym dowiedział, wybudował hospicjum w Pucku. 

W inspirującej rozmowie z Piotrem Żyłką ks. Jan zdradza źródła swojej niesamowitej 

energii i nieskończonych pokładów optymizmu. O swoim życiu i polskim Kościele mówi z 

odwagą i dystansem osoby, która pokonała własny strach. Wzruszające do łez świadectwo 

człowieka, który wie, że  nie zostało mu wiele czasu. 



 

 

 

 

 

 

 

                                                      King S., Bazar złych snów - horror 

W „Bazarze złych snów” King zebrał swoje najnowsze opowiadania. Każdy utwór 

poprzedzony jest krótkim wstępem przedstawiającym jego genezę.  

Teksty zawarte w tym zbiorze mają wspólne motywy: zagadnienia moralności, życia 

pozagrobowego, winy i kary, pytanie, co zrobilibyśmy inaczej, gdybyśmy mogli zajrzeć 

w przyszłość lub naprawić błędy popełnione w przeszłości. „Życie po życiu” to historia o 

człowieku, który umarł na raka okrężnicy i raz po raz przeżywa swoje życie na nowo, 

powtarzając te same błędy. 

Imponujące, mrożące krew w żyłach, wciągające bez reszty opowiadania z „Bazaru 

złych snów” są jednym z najpiękniejszych darów Kinga dla jego czytelników. „Powstały 

specjalnie dla Ciebie” – pisze autor. „Jeśli chcesz, możesz je obejrzeć z bliska, ale 

ostrzegam, bądź ostrożny. Niektóre z nich mają kły". 

  Glukhovski D., Furu.re -  science fiction  
 

Nowa powieść Dmitrija Glukhovskiego po latach milczenia! 

 

Co bym robił przez życie wieczne? 

 

Już za naszego życia zostaną dokonane odkrycia, które pozwolę ludziom pozostać 

wiecznie młodym. Nie będzie już śmierci. Nasze dzieci nigdy nie umrą. 

 

Witaj w przyszłości. W świecie zamieszkałym przez wiecznie młodych, doskonale 

zdrowych, szczęśliwych ludzi. 

 

                                                   Froman G., Wróć, jeśli pamiętasz - literatura młodzieżowa 

Ciąg dalszy losów Mii i Adama, bohaterów "Zostań, jeśli kochasz", światowego 
bestsellera, przetłumaczonego na ponad trzydzieści języków, na którego podstawie 
powstał wzruszający film z Chloë Grace Moretz i Jamiem Blackleyem w rolach głównych. 
 
Minęły trzy lata od tragicznego wypadku, który na zawsze zmienił życie Mii. Chociaż 
dziewczyna straciła rodziców i młodszego brata, postanowiła żyć dalej. Obudziła się ze 
śpiączki… ale zniknęła z życia Adama. Teraz żyją osobno po dwóch stronach Ameryki – 
Mia jako wschodząca gwiazda wśród wiolonczelistek, Adam jako rockman, idol 
nastolatek i obiekt zainteresowania tabloidów. Pewnego dnia los daje im drugą szansę… 
 
Przemierzając ulice Nowego Jorku, miasta, które stało się nowym domem Mii, wyruszą 
w podróż w przeszłość. Czy uda im się odnaleźć miłość? Czy Mię i Adama czeka wspólna 
przyszłość? 
  
 

Aveyard V., Czerwona królowa – fantastyka, fantasy 

– Mare Molly Barrow, urodzona siedemnastego listopada 302 roku Nowej Ery, córka 

Daniela i Ruth Barrowów – recytuje z pamięci Tyberiasz, streszczając moje życie. – Nie 

masz zawodu i w dniu następnych urodzin masz wstąpić do wojska. Chodzisz do szkoły 

nieregularnie, osiągasz słabe wyniki i masz na swoim koncie wykroczenia, za które w 

większości miast trafiłabyś do więzienia. Kradzieże, przemyt, stawianie oporu podczas 

aresztowania to zaledwie początek listy. Ogólnie rzecz biorąc, jesteś biedna, 

nieokrzesana, niemoralna, mało inteligentna, zgorzkniała, uparta i przynosisz hańbę 

swojej wiosce i królestwu. […] 

– A mimo to jest w tobie coś więcej. – Król wstaje, ja zaś przyglądam się z bliska jego 

koronie. Jej końce są nieprzeciętnie ostre. Jak sztylety. – Coś, czego nie mogę pojąć. 

Jesteś jednocześnie Czerwoną i Srebrną. Ta osobliwość pociąga za sobą potworne 

http://lubimyczytac.pl/ksiazki/k/41/fantastyka-fantasy-science-fiction


 

 

 

konsekwencje, których nie jesteś w stanie zrozumieć. Co zatem mam z tobą począć?                                                         

 

 Halber M.,  Najgorszy człowiek na świecie – literatura współczesna 

Krystyna czuje się wśród ludzi niepewnie. Od zawsze tak było. Nie wie, jak i o czym z 

nimi rozmawiać, choć od lat pracuje w telewizji. Jednak umie się kamuflować. Dla 

znajomych jest przebojową imprezowiczką, wygadaną i wesołą – bo wie, jak można 

dodać sobie odwagi. Wystarczy mały drink, może dwa. Przed szkołą, po pracy, przed 

randką, na imprezie. Żeby dobrze się bawić. Żeby wreszcie się nie bać. Żeby cokolwiek 

poczuć. Przecież wszyscy tak robią.  

Ale to lekarstwo działa tylko do czasu. Przed trzydziestką Krystyna decyduje się przestać. 

Na dobre. Wyleczyć ciało, ale przede wszystkim umysł. 

Brawurowy debiut Małgorzaty Halber to szczera i bezkompromisowa relacja z krainy 

nałogu. To opowieść o szukaniu nowej drogi i o znajdowaniu odwagi, by wreszcie być 

sobą. 

 

Książki  roku 2016. 

 

 Rowling J. K.,  Thorne J., Tiffany J., Harry Potter i Przeklęte Dziecko  - fantastyka  młodzieżowa 

 

Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a tym bardziej teraz, gdy jest 

przepracowanym urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem oraz ojcem trójki dzieci 

w wieku szkolnym. 

 

Podczas gdy Harry zmaga się z natrętnie powracającymi widmami przeszłości, jego 

najmłodszy syn Albus musi zmierzyć się z rodzinnym dziedzictwem, które nigdy nie 

było jego własnym wyborem. Gdy przyszłość zaczyna złowróżbnie przypominać 

przeszłość, ojciec i syn muszą stawić czoło niewygodnej prawdzie: że ciemność 

nadchodzi czasem z zupełnie niespodziewanej strony. 
 

 

 

    Colleen Hoover C.,  Fisher T., Never Never - literatura młodzieżowa 

  

Czasem wspomnienia mogą być gorsze niż zapomnienie. Charlie i Silas są jak czyste karty. 

Nie wiedzą, kim są, co do siebie czują, skąd pochodzą ani co wydarzyło się wcześniej w ich 

życiu. Nie znają swojej przeszłości. Pomięte kartki, tajemnicze notatki i fotografie z 

nieznanych miejsc muszą im pomóc w odkryciu własnej tożsamości. 

Ale czy można odbudować uczucia? Czy można chcieć przypomnieć sobie… że ma się krew 

na rękach? A jeśli prawda jest tak szokująca, że tylko zapomnienie chroni przed 

szaleństwem? Umysły Silasa i Charlie pełne są mrocznych tajemnic. 

On zrobi wszystko, by wskrzesić wspomnienia. 

Ona za wszelką cenę chce je pogrzebać. 

Nigdy nie zapominaj, że to ja jako pierwszy cię pocałowałem. 

Nigdy nie zapominaj, że będziesz ostatnią, którą pocałuję. 

I nigdy nie przestawaj mnie kochać. 

Nigdy… 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/105977/malgorzata-halber
http://lubimyczytac.pl/autor/3701/joanne-kathleen-rowling
http://lubimyczytac.pl/autor/127723/jack-thorne
http://lubimyczytac.pl/autor/127724/john-tiffany
http://lubimyczytac.pl/autor/69326/colleen-hoover
http://lubimyczytac.pl/autor/86884/tarryn-fisher


 

 

 

 

                                                       J.,  Kiedy odszedłeś – literatura obyczajowa, romans 
 

A jednak Kiedy odszedłeś to nie tylko historia o podnoszeniu się po utraconej miłości, 

lecz także inspirująca opowieść o nowych początkach. Pamiętając o obietnicy złożonej 

ukochanemu, Lou stara się znajdować nowe powody, dla których warto czekać na 

każdy kolejny dzień. 

 

 

Miłośnicy pisarstwa Jojo Moyes odnajdą w tej książce to, co najbardziej cenią w jej 

twórczości: ujmujący humor, autentyzm i zapadających w serce bohaterów. A ci, 

którzy jeszcze nie znają tej autorki, mogą być pewni, że po lekturze Kiedy odszedłeś 

popędzą do księgarń, by jak najszybciej nadrobić zaległości. 

 

Mielczarek Ag., Dobre życie. Dieta i rozwój z coachem zdrowia – 

poradnik 

Oto pomysłowe dwa w jednym: inteligentny coaching z książką kucharską. Jedno i 

drugie jest w modzie, i bardzo dobrze – nic lepiej nie nadaje się do poprawy jakości 

życia! Nawet osoby niezarażone wirusem kulinarnym uraczą się świetnymi przepisami 

i zdrową dietą. Przy okazji przećwiczą szeroki repertuar umiejętności niezbędnych do 

wzmocnienia charakteru, dbania o siebie i swoje bliskie relacje. Kupuję! /Ewa 

Woydyłło, psychoterapeutka/  

 

Do książki tej będziesz wielokrotnie wracać. Lekkie potrawy, które pokochasz i które z 

łatwością wykonasz. A wszystko to podlane sosem coachingu, czyli zachętą do rozwoju 

osobistego w radosnej atmosferze rodzinnej. Pysznie! Polecam. /Maciej Bennewicz, 

coach/ 

 

Jak się uczyć przedstawia rewolucyjny system nauki, bogato ilustrowany 

przykładami. 

Dzięki niej poznasz dogłębnie podstawowe elementy procesu uczenia się - 

czyli czytanie, pisanie, zarządzanie czasem, pamięć i umiejętność zdawania 

testów i egzaminów – po to, żeby niczego nie przegapić w procesie 

zdobywania wiedzy. Znajdziesz tu wskazówki, jak najlepiej przygotować 

sobie warunki sprzyjające nauce, jak wyróżniać się w klasie czy grupie, jak 

prowadzić poszukiwania online i wiele innych.  

 

                                              Zdzienicki M., Wszystko o wędkarstwie, czyli jak złowić dużą 

rybę - hobby 

Poradnik wędkarski dla zaawansowanych i początkujących. Omawia 

szczegółowo sprzęt wędkarski oraz wszystkie gatunki ryb żyjących w 

Polsce. Zawiera szereg cennych i praktycznych wskazówek dotyczących 

ich skutecznego połowu na wędkę. Nieznane szczegóły wędkarskiej 

wiedzy, barwna narracja, ciekawe opisy zmagań z rekordowymi 

sztukami sprawiają, że książka jest nie tylko podręcznikiem, nie tylko 

kompendium. 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/106760/agnieszka-mielczarek
http://lubimyczytac.pl/autor/12090/maciej-zdzienicki
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Gillian Flynn,  Zaginiona dziewczyna   [thriller] 

Bestseller New York Timesa, rekomendowany przez prezydenta USA Baracka 

Obamę! 

Jest upalny letni poranek, a Nick i Amy Dunne obchodzą właśnie piątą rocznicę ślubu. Jednak 

nim zdążą ją uczcić, mądra i piękna Amy znika z ich wielkiego domu nad rzeką Missisipi. 

Podejrzenia padają na męża. Nick coraz więcej kłamie i szokuje niewłaściwym zachowaniem. 

Najwyraźniej coś kręci i bez wątpienia ma w sobie wiele goryczy – ale czy rzeczywiście jest 

zabójcą? Z siostrą Margo u boku próbuje udowodnić swoją niewinność. Jednak jeśli Nick nie 

popełnił zbrodni, gdzie w takim razie podziewa się jego cudowna żona?  

 

                                       Nina George, Lawendowy pokój 

W swojej księgarni – o wiele mówiącej nazwie "Apteka Literacka" – Jean Perdu sprzedaje 

książki tak jak farmaceuta medykamenty. Umiejętnie rozpoznaje, co ktoś nosi w sercu, i 

proponuje odpowiednią fabułę na konkretny problem. Nie potrafi jednak uleczyć własnego 

cierpienia, które zaczęło się pewnej nocy wiele lat temu, kiedy odeszła od niego ukochana 

kobieta. 

Wszystko się zmienia, gdy Jean w końcu otwiera pozostawiony przez nią list. Wcześniej nie 

miał odwagi go przeczytać… 

 

Zachwycająca historia o miłości, która przywraca do życia. 

„Czytałam tę powieść najwolniej, jak to tylko możliwe. Miałam świadomość, iż tylko raz jest 

mi dane poznać tę wyjątkową historię po raz pierwszy. Chłonęłam każdą stronę, pojedyncze 

zdania, słowa. "Lawendowy pokój" to literatura przemyślana w każdym calu, mądra i ambitna. Jestem zachwycona i z 

czystym sumieniem będę polecać tę powieść każdemu, kto kocha książki. Rewelacja!” 

 

Kristian Hannah,  Słowik, powieść rekomendowana przez prof. Edytę Barnaś! 

 

Światowy bestseller już w naszej bibliotece!  

 

 

Dwie siostry, Isabelle i Vianne, dzieli wszystko: wiek, okoliczności, w jakich przyszło im 

dorastać, i doświadczenia. Kiedy w 1940 roku do Francji wkracza armia niemiecka, każda z 

nich rozpoczyna własną niebezpieczną drogę do przetrwania, miłości i wolności. 

Zbuntowana Isabelle dołącza do ruchu oporu, nie zważając na śmiertelne 

niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą rodzinę. Opuszczona przez zmobilizowanego męża 

Vianne musi przyjąć do swego domu wroga. Cena za uratowanie własnego życia i dzieci z 

czasem staje się dramatycznie wysoka… 

Inspirowana życiorysem bohaterki ruchu oporu Andrée de Jongh opowieść o sile, odwadze i 

determinacji kobiet zachwyciła miliony czytelniczek na całym świecie. 

 

„W tej książce jest wszystko, co kocham – Francja, wielka historia i miłość, nad którą nie 

można zapanować. Idealna lektura na wolny dzień, samotny wieczór i bezsenną noc”. 

 



 

 

 

Światowe bestsellery Reginy Brett! 

 

 

R.  Brett,  Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym 

 

Regina Brett dzieli się z nami opowieściami o tym, że szczęście zależy od nas samych – naszych 

wyborów i decyzji, które najczęściej nie są aż tak trudne, jak się z pozoru wydają. A każda próba 

zmiany świata wokół siebie na lepsze sprawia, że dokonujemy cudów. Cudów, które są osiągalne 

dla każdego z nas. Codziennie. Regina Brett nie stawia przed swoimi czytelnikami zadania 

ponad ich miarę. Niezależnie od tego, czy humorystycznie, czy refleksyjnie, zawsze pisze z 

niezachwianą wiarą w człowieka, w dobro, które w nim tkwi i które sprawia, że niemożliwe staje 

możliwe. Jesteś cudem to zbiór inspirujących lekcji o tym, jak niewiele trzeba, by zmienić coś na 

lepsze. To 50 felietonów, które obudzą w czytelniku natchnienie.  

 

 

 

R.Brett,  Bóg zawsze znajdzie Ci pracę. 50 lekcji jak szukać spełnienia 

Moja najnowsza książka to coś dla tych, którzy przestali kochać to, co robią. 

I dla tych, którzy kochają swoją pracę, ale pragną odnaleźć głębszy sens także poza pracą – w 

innych sferach życia. 

Dla tych, którzy są bezrobotni, wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji albo czują się 

nieszczęśliwi w życiu zawodowym. 

Dla tych, którzy zeszli z obranej niegdyś drogi, chwilowo albo bezpowrotnie. 

Dla tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową i chcą się dowiedzieć, jak zapisać tę 

czystą kartę. 

Dla tych, którzy przeszli na emeryturę albo nie mogą już dłużej pracować, a pragną wieść 

pełniejsze życie. 

Dla tych, którzy kochają swoją pracę tak bardzo, że chcą zainspirować innych i pomóc im odnaleźć życiową pasję.  

Dla tych, którzy – jak ja – czuli się kiedyś zagubieni w życiu i kluczyli krętą ścieżką, dopóki ta nie zaprowadziła ich w 

idealne miejsce. Wierzę, że każdy z nas ma takie miejsce. Musimy je tylko odszukać. Albo odprężyć się i pozwolić, żeby 

to ono odszukało nas. – REGINA BRETT 

 

 

 

R Brett Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu 

Pięćdziesiąt wskazówek. Pięćdziesiąt lekcji, w których autorka przeplata własne przeżycia z 

doświadczeniami ludzi spotkanych na swojej krętej drodze; przywołuje ważne dla siebie 

postaci, znaczące książki i filmy, inspirujące modlitwy i wypisy z lektur; przypomina o sile 

psalmów i prostych sentencji. 

 

Felietony Reginy Brett docenili i pokochali czytelnicy na całym świecie. Przyklejano je na 

lodówkach, rozsyłano w e-mailach do bliskich. Tematy lekcji, których udzieliło autorce życie, 

cytowano na tysiącach blogów i przedrukowywano w gazetach.  

 

Książka, którą trzymasz w ręce, stanie się bliska każdemu, kto kiedykolwiek znalazł się na 

życiowym zakręcie oraz wszystkim szukającym inspiracji. Niech każda z pięćdziesięciu lekcji będzie manifestem – jak 

bohaterka jednego z esejów, pewna sportowa czapka z prostym hasłem: „Życie jest dobre”. Bo takie jest. Naprawdę. 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/75290/regina-brett
http://lubimyczytac.pl/autor/75290/regina-brett
http://lubimyczytac.pl/autor/75290/regina-brett


 

 

 Maj 2017 
 

Czas przygotować się na wakacyjne podróże! 
 

 

Marek Kamiński Trzeci biegun 
 
W 2015 roku Marek Kamiński wyruszył w pieszą wędrówkę z 
rosyjskiego Kaliningradu do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Od 
„biegunu rozumu” - grobu Immanuela Kanta - po „biegun wiary”, grób 
świętego Jakuba Apostoła, który jest najpopularniejszym celem 
pielgrzymek Europejczyków. 
 
Chociaż wcześniej zdobył już oba polarne bieguny Ziemi, wspiął się na 
Mont Blanc. Kilimandżaro i przeszedł Pustynię Gibsona w Australii, 
dopiero wędrówka drogami i bezdrożami Europy okazała się jego 
najtrudniejszym przedsięwzięciem. Była to nie tylko wyniszczająca, 
licząca ponad trzy tysiące kilometrów trasa, ale również podróż w głąb 
siebie. A także w głąb historii Europy, gdyż drga Marka Kamińskiego 
wiodła przez pola wielkich bitew i przecinała fronty największych 

wojen ludzkości. 
 
"Trzeci Biegun" to poruszająca opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, własnego duchowego 
bieguna, na szlaku, wokół którego rodziła się tożsamość dzisiejszej Europy. 
 
 

Magda Bogusz, Pirania na kolację. 1405 dni w podróży dookoła świata 
 

Magda i Tomek Bogusz przemierzyli prawie cały świat. Ich podróż 
trwała dokładnie 1405 dni, a zaczęła się 14 lipca 2010 roku na 
lotnisku w Warszawie, gdzie z biletem w jedną stronę polecieli do 
Stanów Zjednoczonych. Byli na 4 kontynentach, w 27 krajach. 
Przebyli 700 mil autostopem, 8 000 mil samochodem, 14 000 
kilometrów autobusem, 21 163 kilometry motorem, 8200 mil 
morskich żaglówką i 5 324 kilometry rowerami.  
 
Zardzewiałym samochodem i trochę stopem przejechali Stany 
Zjednoczone. 
 
„Mieliśmy wrażenie, jakbyśmy byli w jakimś Kingsajzie, jakby ktoś 
jednym pstryknięciem powiększył świat dookoła. Duzi ludzie 
jeżdżący dużymi samochodami do dużych supermarketów, żeby 
kupić ogromne paczki chipsów. Małe były chyba tam tylko ceny 
paliwa”.  
 

W Meksyku stali się gringos i zrozumieli, że nie wszyscy na świecie mówią po angielsku, w 
Gwatemali uczyli się więc hiszpańskiego. W Kolumbii kupili motor, którym jechali przez Ekwador, 
Peru, Boliwię i Chile, w ten sposób dotarli aż do Patagonii. Przez następne kilka miesięcy żeglowali 
jachtostopem po Pacyfiku. Odwiedzili Indian Kuna na archipelagu San Blas, później Galapagos, 
Tahiti, Bora-Bora, Fidżi, Vanuatu. W Australii pracowali, aby zarobi na podróż po Azji. W Tajlandii 
kulili rowery i przez Kambodżę, Laos i Chiny, aż do Hong Kongu przejechali na dwóch kółkach. 
Ostatecznie dotarli do Nepalu, trzy miesiące spędzili w Himalajach. Pod Everestem poczuli, że czas 
wracać do kraju, i po blisko 4 latach wrócili do Polski. Magda pisze lekko i dowcipnie o spotkaniach 
z ludźmi, o ich zwyczajach, o kulturze odwiedzanych krajów. 

http://lubimyczytac.pl/autor/34337/marek-kaminski
http://lubimyczytac.pl/autor/131209/magda-bogusz


 

 

 
 
 
 

Dominik Szczepański 
 
 
 
 
 

Na oceanie nie ma ciszy. Biografia 
Aleksandra Doby, który przepłynął 
kajakiem Atlantyk 
 
Życie zaczyna się po sześćdziesiątce. Wtedy można np. 
przepłynąć Ocean Atlantycki kajakiem. I to dwukrotnie. 
 
"Na oceanie nie ma ciszy" to historia Aleksandra Doby, 
emerytowanego inżyniera mechanika, który został 
podróżnikiem roku 2015 "National Geographic". W ciągu 
166 dni pokonał ponad 12 tysięcy kilometrów kajakiem z 
Lizbony do New Smyrna Beach na Florydzie. Walczył z 
awariami, przeciwnymi wiatrami i 9-metrowymi falami. 
Przez 48 dni stracił łączność telefoniczną ze światem. O 
czym się myśli przez tyle samotnych dni? 
 
Za rok Doba kończy 70 lat. Planuje kolejną wyprawę, 
trudniejszą od poprzednich. Sam o sobie mówi, że jest tylko 
turystą. 
 

 

Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski 

Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście 
 

Ten portret legendarnego himalaisty to coś więcej niż rzecz o 

determinacji i górach. To zapierająca dech opowieść o granicach ryzyka, 

które bywają granicami człowieczeństwa. 

 

„Logicznie rzecz biorąc, nie powinienem z tobą jechać, bo wszyscy 

ludzie koło ciebie giną” – powiedział Jerzemu Kukuczce w oczy jeden z 

kolegów alpinistów. Upiorne fatum czy faktycznie był odpowiedzialny za 

śmierć, która niemal zawsze podczas jego wypraw zbierała żniwo? Czy 

skoro już komuś nie możesz pomóc, bo odpadł od ściany lub umarł na 

obrzęk płuc, nie powinieneś już wchodzić na szczyt, po wielu miesiącach 

przygotowań będący w zasięgu ręki, spełniając swe marzenia? 

 

Jak to się stało, że niewysoki, małomówny chłopak ze Śląska, 

elektromonter po szkole zawodowej, stał się „wielki”? Autorzy, 

dysponując ogromnym materiałem – pamiętnikarskimi zapiskami 

Kukuczki i jego książkami, rozmowami z żoną Cecylią, wywiadami z 

członkami wypraw, w jakich Kukuczka uczestniczył itd. – stworzyli 

fascynujący portret człowieka uparcie dążącego do celu, pełnego 

sprzeczności i zdającego sobie sprawę, że wszystkiego i wszystkich nie 

da się w życiu pogodzić, od młodości naznaczonego czyhającą w pobliżu 

śmiercią.  

 

Miał dwadzieścia trzy lata, gdy po raz pierwszy stracił w górach swego 

przyjaciela, rówieśnika. I czterdzieści, odpadając w 1989 roku od południowej ściany Lhotse stanowiącej bodaj 

najtrudniejszą próbę dla alpinisty. Tego ostatniego dnia zapisał w pamiętniku dwa zagadkowe słowa: Paradise – Raj… 

Ciała nie odnaleziono, grób jest… pusty! 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/95312/dominik-szczepanski
http://lubimyczytac.pl/autor/38442/dariusz-kortko
http://lubimyczytac.pl/autor/133651/marcin-pietraszewski


 

 

 

Czerwiec 2017 

Możesz także wybrać się do krainy fantastyki. 

Andrzej Sapkowski: Wiedźmin. Pakiet. T. 1-8 

"Ostatnie życzenie"                     

„Czas pogardy” 

"Miecz przeznaczenia" 

"Krew elfów" 

"Chrzest ognia" 

"Wieża Jaskółki" 

"Pani Jeziora" 

"Sezon burz" 

 

 

                                       John Ronald Reuel Tolkien  Silmarillion 

Zbiór opowieści o Dawnych Dniach, czyli o Pierwszej Erze Świata, 

poprzedzającej epokę, w której rozgrywa się akcja Władcy Pierścieni. 

Legendy i mity sięgają zamierzchłych czasów, gdy pierwszy Władca 

Ciemności przebywał w Śródziemiu, a elfy Wysokiego Rodu toczyły z nim 

wojnę, by odzyskać Silmarile, trzy „świetliste klejnoty”, w których 

przetrwało światło Dwóch Drzew Valinoru. 

 

Oprócz historii Silmarilów książkę wypełniają legendy o Ainurach, 

Valarach, upadku Numenoru i Pierścieniu Władzy. Razem składają się na 

niepowtarzalny obraz dziejów - od Muzyki Ainurów, z której zrodził się 

świat, aż do końca Trzeciej Ery, gdy powiernicy Pierścienia odpłynęli z 

Szarej Przystani... 

                                             
 
Jarosław Grzędowicz Pan Lodowego Ogrodu - tom I 
 
 
Pan z Wami! Jako i ogród jego! Wstąpiwszy, porzućcie nadzieję. Oślepną 
monitory, ogłuchną komunikatory, zamilknie broń. Tu włada magia. 
 
 
Vuko Drakkainen samotnie rusza na ratunek ekspedycji naukowej 
badającej człekopodobną cywilizację planety Midgaard. Pod żadnym 
pozorem nie może ingerować w rozwój nieznanej kultury. Trafia na zły 
czas. Planeta powitała go mgłą i śmiercią. Dalej jest tylko gorzej. Trwa 
wojna bogów. Giną śmiertelnicy. Odwieczne reguły zostały złamane. 
 
 
 

 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/3216/john-ronald-reuel-tolkien
http://lubimyczytac.pl/autor/3245/jaroslaw-grzedowicz


 

 

 

    
 
   Jacek Dukaj,  Lód 
 

 
Akcja najnowszej powieści Jacka Dukaja toczy się w alternatywnej 
rzeczywistości, gdzie I wojna światowa nigdy nie wybuchła, jest rok 
1924, a Królestwo Polskie wciąż zamrożone jest pod władzą cara i w 
Belle Epoque. Warszawę skuwa lód – w środku lata burze śnieżne 
zasypują drogi. Lute, nieziemskie anioły Mrozu, spacerują ulicami 
miast, zamrażając prawdę i fałsz… Benedykt Gierosławski, zdolny 
matematyk, ale i niepoprawny hazardzista, na zlecenie carskiego 
Ministerstwa Zimy zostaje wysłany Ekspresem Transsyberyjskim do 
skutego lodem Irkucka, skąd ma wyruszyć na poszukiwanie swojego 
ojca, podobno potrafiącego porozumiewać się z aniołami mrozu – 
lutymi. Tysiąc rubli gotówką wydobyłby Benedykta z długów, ale czy 
misja nie jest przypadkiem zbyt niebezpieczna? Szybko okazuje się, że 
dla Benedykta będzie to podróż, która odmieni jego życie… 
 

Fabuła Lodu wprost skrzy się od zapierających dech w piersiach zwrotów akcji, intryg politycznych, 
miłosnych, kryminalnych i gospodarczych, naukowych i metafizycznych; wypełniona 
fascynującymi postaciami, z akcją rozpiętą między brudnymi oficynami carskiej Warszawy, 
luksusami Ekspresu Transsyberyjskiego na tle lodowej Azji, irkuckimi salonami bogatego 
mieszczaństwa polskiego, a także podniebnym pałacem generała-gubernatora – jest powieścią, na 
jaką czekali wszyscy miłośnicy prawdziwej przygody, inteligentnej, pobudzającej intelekt i 
wyobraźnię, zmieniającej nasz pogląd na rzeczywistość. 
 
To opowieść o Historji, czyli o tym, co nie istnieje. To kolejny literacki majstersztyk Jacka Dukaja, 
dzięki któremu czytelnicy będą mogli poznać nie tylko fascynującą, mrożącą krew w żyłach "inną 
możliwą" historię świata, ale również będą mieli okazję wraz z bohaterem powieści odbyć 
niezwykłą podróż ekspresem transsyberyjskim i stanąć oko w oko z Innym. 
 
 

                                   
 
        George R.R. Martin Gra o tron 
 

   
W Zachodnich Krainach o ośmiu tysiącach lat zapisanej historii widmo 
wojen i katastrofy nieustannie wisi nad ludźmi. Zbliża się zima, lodowate 
wichry wieją z północy, gdzie schroniły się wyparte przez ludzi pradawne 

rasy i starzy bogowie. Zbuntowani władcy na szczęście pokonali 
szalonego Smoczego Króla, Aerysa Targaryena, zasiadającego na 
Żelaznym Tronie Zachodnich Krain, lecz obalony władca pozostawił po 
sobie potomstwo, równie szalone jak on sam... Tron objął Robert - 
najznamienitszy z buntowników. Minęły już lata pokoju i oto 
możnowładcy zaczynają grę o tron. 
 
 

 
 
 
 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/19287/george-r-r-martin


 

 

Grudzień 2017 
 

Trylogia V. Roth, która zapada  

w pamięć!!! 
 

 

Niezgodna, 

Zbuntowana, 

Wierna 

 

 

Niezgodna Veronica Roth 

Jeden wybór może cię zmienić... 
 

Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszoność (odwaga), 
Erudycja (inteligencja), Prawość (uczciwość), 
Serdeczność (życzliwość) to pięć frakcji, na które 
podzielone jest społeczeństwo zbudowane na ruinach 
Chicago. Każdy szesnastolatek przechodzi test 
predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii musi 
wybrać frakcję. Ten, kto nie pasuje do żadnej, zostaje 
uznany za 
bezfrakcyjnego i wykluczony. 
  
Ten, kto łączy cechy charakteru kilku frakcji, jest 
niezgodny – i musi być wyeliminowany... 
 
Szesnastoletnia Beatrice dokonuje wyboru, który 

zaskoczy wszystkich, nawet ją samą. Porzuca Altruizm i swoją rodzinę, by jako Tris stać się twardą, 
niebezpieczną Nieustraszoną. Będzie musiała przejść brutalne szkolenie, zmierzyć się ze swoimi 
najgłębszymi lękami, nauczyć się ufać innym nowicjuszom i przekonać się, czy w nowym życiu, 
jakie wybrała, jest miejsce na miłość. 
Tymczasem wybucha krwawa walka między frakcjami. 
A Tris ma tajemnicę, której musi strzec przed wszystkimi, bo wie, że jej odkrycie oznacza dla niej 
śmierć. 
 
 
 
 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/49754/veronica-roth


 

 

 

 Zbuntowana Veronica Roth 

Altruizm, Nieustraszoność, Erudycja, Prawość, 
Serdeczność. 
 
Na te pięć frakcji podzielone jest społeczeństwo zbudowane na 
ruinach Chicago. Każdy przechodzi test predyspozycji, a potem 
w krwawej ceremonii musi wybrać frakcję. Ten, kto nie pasuje 
do żadnej, zostaje uznany za bezfrakcyjnego i wykluczony. Ten, 
kto łączy cechy charakteru kilku frakcji, jest Niezgodny i musi 
być wyeliminowany… 
Jeden wybór może cię zmienić. 
Jeden wybór może cię zniszczyć. 
Wybór Tris zburzył jej świat, ale i połączył z Nieustraszonym 
Cztery. Jego uczucie pomaga przetrwać jej wśród krwawej walki 
frakcji. Tylko on rozumie jej rozpacz. I tylko on zna jej 
tajemnicę… Konflikt frakcji zmienia się w wojnę. Wśród 
Nieustraszonych szerzy się zdrada. A Tris staje przed kolejnym 
wyborem. Czy zaryzykuje wszystko, żeby ocalić tych, których 
kocha? 

 

 

Wierna Veronica Roth 

 
 

Jeden wybór może cię zmienić. 
Jeden wybór może cię zniszczyć. 
Jeden wybór pokaże, kim jesteś… 
 
Altruizm (bezinteresowność), Nieustraszoność (odwaga), 
Erudycja (inteligencja), Prawość (uczciwość), Serdeczność 
(życzliwość) – to pięć frakcji, na które podzielone było 
społeczeństwo zbudowane na ruinach Chicago. Każdy 
szesnastolatek przechodził test predyspozycji, a potem w 
krwawej ceremonii musiał wybrać frakcję. Ten, kto nie 
pasował do żadnej, zostawał uznany za bezfrakcyjnego i 
wykluczony. 
 
Ten, kto łączył cechy charakteru kilku frakcji, był 
NIEZGODNY – i musiał być wyeliminowany... 
 

Ale to już przeszłość. Społeczeństwo frakcyjne, w które Tris tak wierzyła, legło w gruzach – 
podzielone walką o władzę, naznaczone śmiercią i zdradą. Jednego tyrana zastąpił drugi. Miastem 
rządzą niepodzielnie bezfrakcyjni. Tris wie, że czas uciekać. Lecz jaki świat rozciąga się poza 
znanymi jej granicami? Może za murem będzie mogła zacząć z Tobiasem wszystko od nowa, bez 
trudnych kłamstw, podwójnej lojalności, bolesnych wspomnień? A może poza miastem nie ma 
żadnego świata… 
 
Lecz nowa rzeczywistość jest jeszcze bardziej przerażająca. Nowe szokujące odkrycia zmieniają 
serca tych, których kocha. Raz jeszcze Tris musi dokonać niemożliwych wyborów - odwagi, 
wierności, poświęcenia i miłości. Bo tylko ona może przeszkodzić kolejnemu rozlewowi krwi… 
 
 
 
 

http://lubimyczytac.pl/autor/49754/veronica-roth
http://lubimyczytac.pl/autor/49754/veronica-roth


 

 

 

W świecie kryminałów Jo Nesbø 
 

 
Czy to zwykły zbieg okoliczności, że oficer policji zostaje znaleziony 
martwy w miejscu dawno popełnionej zbrodni, którą badał, ale nie 
zdołał jej rozwikłać? Gdy w następnych miesiącach taki sam los 
spotyka kolejnych dwóch funkcjonariuszy, schemat postępowania 
mordercy staje się równie oczywisty, co potworny: brutalnym 
zabójstwom policjantów odpowiadają nierozwiązane zbrodnie z 
przeszłości. W miejscu przestępstw brakuje jakichkolwiek śladów, a 
wydział zabójstw właśnie stracił najlepszego śledczego. 
 
W tym samym czasie w szpitalu leży w śpiączce ciężko ranny 
mężczyzna. Pilnuje go sztab policjantów, a jego tożsamość jest  
objęta ścisłą tajemnicą. 
 
Jo Nesbø po raz kolejny dostarcza diabelnie przebiegłej historii o 
bezmiarze ludzkiego zła. Gra w kotka i myszkę dotyczy nie tylko 

ofiar i policji, ale także samego czytelnika. 
 
 

 

 
Roger Brown uważa się za najlepszego i zarazem najbardziej 
niedocenianego łowcę głów w Norwegii. Ma zbyt piękną żonę i zbyt 
drogą willę, dlatego zbyt często musi kraść dzieła sztuki. Kiedy 
poznaje Clasa Greve, szczęśliwego posiadacza bezcennego obrazu 
Rubensa, postanawia wykorzystać szansę i zrobić decydujący krok  
w stronę finansowej niezależności… 
 
Akcja powieści toczy się w świecie finansowej elity i w 
przestępczym podziemiu. Morderstwa, spektakularne pościgi i  
 

 

 

 

W domu publicznym w stolicy Tajlandii znaleziono ciało 

norweskiego ambasadora. W Oslo pospiesznie tworzony jest plan 

uniknięcia skandalu. 

 

Policjant Harry Hole wsiada do samolotu skacowany z 

zastrzykami witaminy B12 i wkrótce zaczyna krążyć po zaułkach 

Bangkoku: wśród świątyń, palarni opium, dziecięcych prostytutek 

i barów go-go. Odkrywa, że w tej sprawie chodzi o coś więcej niż o 

morderstwo: za ścianami pełza coś, co nie znosi dziennego 

światła… 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/19183/jo-nesbo


 

 

 

 

Norweski policjant Harry Hole przybywa do Sydney, aby wyjaśnić 

sprawę zabójstwa swej rodaczki, Inger Holter, być może ofiary 

seryjnego mordercy. Z miejscowym funkcjonariuszem, 

Aborygenem Andrew Kensingtonem, Harry poznaje dzielnicę 

domów publicznych i podejrzanych lokali, w których handluje się 

narkotykami, wędruje ulicami, po których snują się dewianci 

seksualni. 

 

Przytłoczony nadmiarem obrazów i informacji początkowo nie 

łączy ich w logiczną całość. Zrozumienie przychodzi zbyt późno, a 

Harry za wyeliminowanie psychopatycznego zabójcy zapłaci 

wysoką cenę... 

 

Polscy autorzy kryminałów: 
 

 

Pierwszy tom znakomitej trylogii o prokuratorze Szackim! 

Wysoki, szczupły, w nienagannie skrojonym garniturze i 

wkurzony, że znowu kogoś zamordowano po siedemnastej 

prokurator zaczyna nowe śledztwo. W klasztorze w centrum 

Warszawy ginie jeden z uczestników niekonwencjonalnej terapii 

grupowej, a Szacki wikła się w sprawę, której tajemnic pilnie 

strzegą siły potężniejsze niż rodzina. 

 

 

Syn biznesmena zostaje oskarżony o zabicie dwóch osób. Sprawa 

wydaje się oczywista. Potencjalny winowajca spędza bowiem 10 

dni zamknięty w swoim mieszkaniu w towarzystwie ciał   

zamordowanych osób. Sprawę prowadzi Joanna Chyłka, pracująca 

dla bezwzględnej, warszawskiej korporacji. Nieprzebierająca w 

środkach prawniczka, która zrobi wszystko, by odnieść zwycięstwo 

w batalii sądowej. Pomaga jej młody, zafascynowany przełożoną, 

aplikant Kordian Oryński. Czy jednak wspólnie zdołają 

doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału? 

Tymczasem ich klient zdaje się prowadzić własną grę, której reguły 

zna tylko on sam. Nie przyznaje się do winy, ale też nie zaprzecza, 

że jest mordercą. Dwoje prawników zostaje wciągniętych w wir 

manipulacji, który sięga dalej, niż mogliby przypuszczać. 


