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1 Finn Alnæs, Kjell Arild 
Pollestad - Droga na północ. 
Antologia norweskiej 
literatury faktu

To pierwsza taka publikacja w Polsce. Z całej 
norweskiej literatury faktu wybraliśmy najważniejsze i 
najciekawsze zapisy świadków historii tego kraju w XX 
wieku. Zabierają tu głos nobliści, politycy, społecznicy 
oraz zwykli ludzie – którzy znaleźli się w czasie i 
miejscu najważniejszym dla Norwegii i umieli o tym 
opowiedzieć. Jest to nie tylko zapis norweskiej historii, 
ale także opowieść o kulturze, tradycji i codzienności 
Norwegów.
Książka powstała, by pokazać polskim czytelnikom 
prawdziwy, barwny obraz Norwegii, jej historii i ludzi 
przez bezpośrednie zapisy – dzienniki, wspomnienia, 
listy. Teksty źródłowe opatrzono komentarzami i 
uzupełniono ponad 100 zdjęciami z całego XX wieku. 
https://lubimyczytac.pl

2 Anna Szyszko - Grzywacz - 
Łagierniczka - Relacja z 
Workuty 1945-1956

Rzadki zapis losów kobiecych w świecie sowieckiego 
Gułagu. Autorka, aresztowana w Wilnie, w wieku 22 lat
skazana na 20 lat robót katorżniczych, przechodzi 
przez więzienie na Łukiszkach, potem moskiewskie 
Butyrki i Łubiankę, by trafić do łagru w Workucie. 
Opisuje kolejne piekielne kręgi życia obozowego, w 
którym musi wywalczyć swoje miejsce jako kobieta i - 
mimo wszystko - zdoła przeżyć. 
https://lubimyczytac.pl

3 Ivan Jablonka - Historia 
dziadków których nie miałem

Ivan Jablonka (ur. 1973),francuski pisarz i historyk, 
wykładowca akademicki, wyrusza w podróż śladami 
swoich żydowskich dziadków, którzy wychowali się i 
poznali w Parczewie; tam także podjęli działalność w 
nielegalnej Komunistycznej Partii Polski (KPP). Kolejne
dokumenty znalezione w archiwach polskich oraz 
francuskich, a także rozmowy z członkami rodziny, 
pozwoliły autorowi zrekonstruować historię dziadków, 
którzy po kolejnych odsiadkach w polskich więzieniach
za działalność w partii uciekli z Polski do Francji w 
1937, a stamtąd zostali w 1943 roku deportowani do 
Auschwitz, gdzie zginęli. Książka to osobista podróż 
autora w czasie, próba poznania rodzinnej historii, ale 
też zrozumienia własnej tożsamości. 
https://lubimyczytac.pl
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4 Tadeusz Bukowy - Trochę 
szczęścia. 10 lat łagru i 
zesłania
1945-1955

Tadeusz Bukowy, aresztowany przez Sowietów jako 
szesnastolatek, przechodzi przez kolejne więzienia, 
kolonię karną dla niepełnoletnich, obozy pracy na 
Uralu i w Kazachstanie, przymusowe osiedlenia w 
Kraju Krasnojarskim. W swoich wspomnieniach 
pokazuje bezwzględny system sowieckich represji i 
wyniszczającej pracy, trudną codzienność oraz 
specyficzne stosunki społeczne panujące w 
więzieniach i obozach. Mimo okrutnego losu, który go 
spotkał, przez całą dziesięcioletnią tułaczkę w Związku
Radzieckim zachował optymizm i wiarę w ludzi. 
https://lubimyczytac.pl

5 Dorothy Adams - 
Amerykańska Polka - z 
miłości do mężczyzny i jego 
kraju

Przejmująca historia Amerykanki Dorothy Adams, która
przez prawie piętnaście lat mieszkała w przedwojennej
Polsce, gdzie założyła rodzinę i odnalazła swoje 
miejsce. We wspomnieniach zawarła fascynujący opis 
warszawskiej i krakowskiej elity – między innymi 
wybitnej rodziny Kostaneckich, z której pochodził Jan, 
jej mąż – a także ciekawe spojrzenie na II 
Rzeczpospolitą. 
https://lubimyczytac.pl

6 Josef Kohout - Mężczyźni z 
różowym trójkątem

Pierwsza opublikowana relacja byłego więźnia 
nazistowskich obozów koncentracyjnych, który był 
prześladowany na mocy Paragrafu 175 za orientację 
homoseksualną. Wspomnienia Hegera są do dziś 
uznawane za unikatowe, nie tylko ze względu na 
przełamanie tabu związanego z tą grupą ofiar 
narodowego socjalizmu, ale przede wszystkim ze 
względu na przerażający opis cierpienia tej grupy ofiar,
która była prześladowana również po wojnie – 
Paragraf 175 przetrwał w NRD i RFN do końca lat 
sześćdziesiątych XX w. (całkowicie wycofany z 
niemieckiego prawodawstwa dopiero w 1994 roku). 
https://lubimyczytac.pl



7 Filip Muller - W krematoriach
Auschwitz :Sonderbehandlu
ng" Mord na Żydach

Wspomnienia Filipa Müllera to zapis piekła komór 
gazowych w Auschwitz, gdzie młody Żyd przez niemal 
trzy lata walczył o przetrwanie. Autor, wraz z innymi 
więźniami Sonderkommando, był świadkiem 
niewyobrażalnego mordu, który naziści określali 
eufemistycznie mianem „Sonderbehandlung” 
(dosłownie „specjalna procedura”). Terminu tego 
używali nawet w korespondencji służbowej, kamuflując
nienazwaną publicznie zbrodnię.
Przez Sonderkommando przeszło około 2200 osób – 
przeżyło blisko 110. Izolowani od reszty obozu 
więźniowie, w tym Müller, widzieli z bardzo bliska 
ostatni etap Zagłady. Odzierani z godności i zmuszani 
do uczestnictwa w machinie mordu oraz likwidacji jego 
śladów, pracowali bez jakichkolwiek złudzeń, że ich 
samych ominie ten los. W przeważającej większości 
tak właśnie się stało. Głos Müllera należy do wyjątków.
https://lubimyczytac.pl


