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1 Stanisław Lem – Bajki 
robotów

Bajki robotów po raz pierwszy ukazały się w 1964 roku. Od 
tego czasu nieustannie bawią i zadziwiają swą 
oryginalnością. Lem, jak sugeruje już sam tytuł, połączył w 
tej książce światy na pozór sobie obce: baśniową akcję 
przeniósł w kosmos, a księżniczki i czarodziejów zamienił na
inteligentne i przede wszystkim obdarzone uczuciami 
maszyny. Powstał w ten sposób utwór wymykający się 
wszelkim klasyfikacjom, dzieło, które może być czytane 
przez młodszych czytelników, ale także przez wymagających
miłośników fantastyki naukowej, skrzące się błyskotliwym 
humorem i arcyzabawną groteską.
W świecie lemowskich robotów nie brakuje istot wrażliwych 
i dobrych, ale są też tacy, którzy za wszelką cenę chcą 
narzucić pozostałym swoją wizję rzeczywistości. Czy to nam 
czegoś nie przypomina? 
https://lubimyczytac.pl/

2 Bator Joanna – Ciemno, 
prawie noc

Jedna z najgłośniejszych polskich powieści ostatnich 
kilkunastu lat. Wyróżniona Nagrodą Literacką NIKE i 
przeniesiona na wielki ekran przez Borysa Lankosza z 
Magdaleną Cielecką w roli głównej.
Reporterka Alicja Tabor po latach nieobecności wraca do 
Wałbrzycha, miasta, w którym się wychowywała. Nic nie jest
tu tak, jak być powinno – od kilku miesięcy znikają dzieci, 
zwierzęta są mordowane, a mieszkańców opanowuje 
mesjanistyczno-narodowe szaleństwo. Z niejasnych 
powodów coraz więcej osób gromadzi się wokół 
samozwańczego przywódcy miasta, Jerzego Łabędzia, 
naśladowcy zmarłego proroka Jana Kołka, któremu, jak 
twierdzi, ukazała się przed laty wałbrzyska Matka Boska 
Bolesna. Alicja pracuje nad reportażem o trójce zaginionych 
dzieci, szybko jednak okazuje się, że wraz z wyjaśnieniem 
tajemnicy zniknięcia Andżeliki, Kalinki i Patryka reporterka 
odkrywa nieznane, bolesne karty z własnej przeszłości. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Oziewicz Tina, Zając 
Aleksandra – Co robią 
uczucia?

Dowcipna i pełna ciepła książka o tym, co dzieje się w 
świecie uczuć (i nie tylko).
Radość, duma, zachwyt, złość, niepokój, lęk… Wszyscy 
znamy te uczucia – i wiele innych.
Ale czy wiemy, co robią, kiedy mają wolne? Teraz w końcu 
możemy to zobaczyć.
Kto wspina się najwyżej jak może?
Kto zagrzebuje się w ziemi?
Kto brnie przez pustynię?
Kto lata w bańce mydlanej?
Kto depcze wszystko, co ładne?
Kto zbiera ślimaki z chodnika?
Sprawdźcie – a potem poszukajcie odpowiedzi w sobie. Bo ta
niezwykła książka to zaproszenie dla dzieci i rodziców do 
rozmów i rozmyślań o tym, co kryje się w każdym z nas. 
https://lubimyczytac.pl/



4 Puzyńska Katarzyna- Dom 
czwarty

Była policjantka Klementyna Kopp po czterdziestu latach 
wraca w rodzinne strony. Na prośbę matki ma przyjrzeć się 
sprawie pewnego morderstwa. W drodze na miejsce znika 
bez śladu. Mieszkańcy Złocin zgodnie twierdzą, że nigdy nie 
dotarła do miasteczka, ale aspirant Daniel Podgórski wkrótce 
odkrywa, że musiało być inaczej. Dlaczego wszyscy kłamią? 
Co tak naprawdę przydarzyło się Klementynie? Kto maluje 
tajemnicze graffiti z czarną szubienicą i podrzuca martwe 
ptaki? Jaki ma z tym wszystkim związek okrutna egzekucja 
dokonana nad jeziorem Bachotek w październiku 1939 roku?
https://lubimyczytac.pl/

5 Tokarczuk Olga E.E. Inicjacyjna powieść, dzięki której Olga Tokarczuk zyskała 
uznanie krytyki i czytelników. Historia piętnastoletniej 
dziewczyny o zdolnościach mediumicznych, dojrzewającej w
Breslau na początku XX wieku. 
https://lubimyczytac.pl/

6 Rabelais Francois – 
Gargantua

Po raz pierwszy w Polsce słynne, kontrowersyjne i 
przewrotne arcydzieło francuskiego odrodzenia ukazuje się w
wersji uwspółcześnionej, kierowanej do każdego, także 
młodego czytelnika. Barwna opowieść o dynastii dobrych 
olbrzymów to w istocie szalona wizja świata na opak, której 
żywe i kipiące rubasznym humorem opisy na stałe weszły do 
skarbnicy światowej kultury.
Dopełnieniem pięknego języka, jakim Jan Maria Kłoczowski 
przełożył (na podstawie mistrzowskiego tłumaczenia 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego) składające się na ten tom 
fragmenty dzieła Rabelais’go, są wysmakowane obrazy i 
rysunki wielokrotnie nagradzanego francuskiego artysty 
Ludovica Debeurme’a. 
https://lubimyczytac.pl/

7 Dostojewski Fiodor – Idiota Oto powieść z utworów Dostojewskiego kto wie, czy nie 
największa, na pewno zaś najgłębiej badająca mroczne 
tajniki duszy, a zarazem wzywająca do wytrwania w 
poszukiwaniu piękna jej wnętrza, chrześcijańskiej caritas, 
miłości współczującej i wybaczającej. Taki jest główny 
bohater, książę Lew Myszkin, który bez grosza przy duszy 
przyjeżdża do Rosji, by objąć spory majątek. Swej 
dobrotliwości, pokorze oraz irytującej wręcz naiwnej ufności 
do ludzi, zawdzięcza on tytułowy przydomek, jakim 
obdarzają go inne postaci. Myszkin to postać z innego czasu i
innych krain Książę Myszkin chce naśladować Chrystusa, 
chce być człowiekiem przepięknym, ale wikła się w sieci, 
które na niego nastawia złość i pożądliwość ludzka. 
https://lubimyczytac.pl/



8 Cubała Agnieszka – Kobiety 
44

Książka "Kobiety '44" Agnieszki Cubały przedstawia 
niezwykłe, kobiece spojrzenie na Powstanie Warszawskie. 
Wojna widziana oczyma kobiet to wciąż wojna niemal 
nieznana, jednak bez ich punktu widzenia historia Powstania 
Warszawskiego byłaby niepełna.
To książka o losach kobiet w Powstaniu Warszawskim, o ich 
doświadczeniach i emocjach, a także o sprawach, o których 
do tej pory niemal się nie mówiło, bo same kobiety długo nie 
chciały o nich opowiadać. Znane i nieznane uczestniczki 
Powstania Warszawskiego odsłaniają prawdę o walce 
pozbawionej heroizmu, w której trzeba przetrwać, zabijać, 
chronić innych i zachować siebie. Ta książka to ich głos, tak 
ważny dla historii powstania i dla nas wszystkich. 
https://lubimyczytac.pl/

9 Mizielińscy Aleksandra, 
Daniel – Którędy do 
Yellowstone

Wielka podróż przez różnorodne parki narodowe w wielkim 
albumie komiksowym pełnym wiedzy o świecie dzikiej 
przyrody.
On jest nieśmiały, ona – przebojowa. On – ogromny i ciężki, 
ona – mała i zwinna. Poznajcie żubra Kubę i wiewiórkę Ulę 
– parę przyjaciół z Puszczy Białowieskiej. Właśnie dostali 
tajemniczy list z Ameryki i wybierają się w wielką podróż 
tropami dzikiej przyrody.
Poprowadzi ich ona przez osiem niezwykłych parków 
narodowych w najróżniejszych zakątkach naszej planety. Od 
amerykańskiego Yellowstone przez Park Narodowy 
Grenlandii po indonezyjski Park Narodowy Komodo. Od 
amazońskiej puszczy przez afrykańską pustynię po chiński 
las bambusowy. W każdym z tych miejsc spotkają miejscowe
zwierzęta, poznają ich zwyczaje i środowisko, przeżyją wiele
przygód i dowiedzą się mnóstwa ciekawych rzeczy. 
https://lubimyczytac.pl/

10 Gogacz Jolanta – Mały 
oświęcim. Dziecięcy obóz w 
Łodzi

Obóz przy ulicy Przemysłowej - obóz koncentracyjny dla 
polskich dzieci, utworzony na terenie łódzkiego getta. 
Trafiały tam dzieci od szóstego do szesnastego roku życia. 
Zmuszano je do pracy ponad siły, bito, głodzono i 
"wychowywano" morderczymi ćwiczeniami czy polewaniem
zimną wodą i zmuszaniem do stania na mrozie.
Helenka w momencie osadzenia miała jedenaście lat. Do 
dzisiaj w nocy budzi się co godzinę.
Zuzanna też miała jedenaście lat. W pierwszej pracy po 
wojnie przed dyrektorem stawała jak przed komendantem.
Leon trafił do obozu jako dziewięciolatek. Co noc krzyczy i 
płacze.
Kiedy słyszą nazwisko Pohl, robi im się słabo. Eugenia Pohl 
była jedną z najokrutniejszych strażniczek obozu - katowała 
dzieci, polewaniem zimną wodą skazywała je na śmierć 
przez wychłodzenie. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


11 Wachowicz Barbara – Matki 
wielkich Polaków

Książka prezentuje sylwetki matek wybitnych Polaków od 
XVII do XX wieku. Są to: Teofila z Daniłłowiczów Sobieska
– matka Jana III Sobieskiego, Tekla z Ratomskich 
Kościuszkowa - matka Tadeusza Kościuszki, Barbara z 
Majewskich Mickiewiczowa - matka Adama Mickiewicza, 
Salomea z Januszewskich Słowacka - matka Juliusza 
Słowackiego, matka Fryderyka Chopina, Stefania z 
Cieciszowskich Sienkiewiczowa - matka Henryka 
Sienkiewicza, Józefa Kasprowiczowa - matka Jana 
Kasprowicza, Józefa Żeromska - matka Stefana 
Żeromskiego, Maria Kossakowa - matka Lilki 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Stefania z Zieleńczyków 
Baczyńska - matka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Portrety bohaterek, Autorka kreśli w oparciu o autentyczne 
dokumenty, korespondencję, literaturę, wspomnienia, 
wskazuje rangę dziedzictwa matek w charakterze, psychice 
czy twórczości genialnych synów. Wizerunek wielu matek 
ukazany jest właśnie oczyma dzieci. W tle pojawiają się 
także ojcowie ( np. Jakub Sobieski, Euzebiusz Słowacki czy 
Stanisław Baczyński). 
https://lubimyczytac.pl/

12 Rogoziński Alek – 
Nieboszczyk sam w domu

Wśród nocnej ciszy... zbrodnia się rodzi…
Mieszkańcy kamienicy w małym miasteczku Morderczo 
przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Mają 
nadzieję, że spędzą je w spokojnej i miłej atmosferze. Kiedy 
jednak młode małżeństwo zamiast prezentów, znajdzie pod 
choinką nieżywego świętego Mikołaja, inny z lokatorów 
odkryje, że skradziono mu bezcenną rodzinną pamiątkę, a 
swoje "śledztwo" zacznie prowadzić dwójka 
dziesięciolatków, sielankowa rzeczywistość zamieni się w... 
prawdziwą komedię omyłek!
"Nieboszczyk sam w domu" to piętnasta książka w dorobku 
Alka Rogozińskiego, autora znanego z łączenia klasycznych 
fabuł kryminalnych z dużą dawką czarnego humoru. 
https://lubimyczytac.pl/

13 Olejnik Agnieszka – 
Odrobina magii

Czerwone dachy powolutku przykrywa śnieg. Księżyc 
zagląda do okien mieszkańcom. Oto Zosia, która właśnie 
straciła miłość swego życia i pragnie ją odzyskać. Oto Klara, 
tkwiąca w nieudanym związku. Tu zaś śpi Kosma, marzący o
debiucie literackim. Pani Jadzia krząta się jeszcze w kuchni i 
zerka na telefon. Może syn wreszcie zadzwoni, może 
zapowie się na święta. A syn? Syn, który po sześciu latach 
nadal nie pogodził się ze śmiercią żony, pragnie tylko, aby 
matka zostawiła go w spokoju.
Wszyscy czegoś pragną, czegoś szukają. I wszyscy znajdą, 
jeśli tylko pozwolą, aby w ich życiu pojawiła się odrobina 
magii. 
https://lubimyczytac.pl/
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14 Stachura Edward – 
Opowiadania

Na tomik składają się w całości dwa cykle opowiadań 
opublikowane przez Stachurę nakładem Czytelnika, "Jeden 
dzień" z 1962r. oraz "Falując na wietrze" z 1966r.
"Jeden dzień"  - Listy do Olgi  - Jak mi było na Mazurach
- Jasny pobyt nadrzeczny  - Królewicz  - Nocna jazda w 
pociągu  - Koniec miesiąca marzec  - Miecz Damoklesa
"Falując na wietrze"
- Poranek. - Nie zlęknę się. - Płynięcie czasu.
- Pękały brzozy, śpiewały roztopy. - Pod Annopolem.
- Los niezłomny.  - Strzeżcie mnie, zorze miłe.
- W polu. - Parę kieliszków. - Dzienna jazda pociągiem.
- Falując na wietrze. - Pragnienie. - Roraty.- Czysty opis. 
https://lubimyczytac.pl/

15 Lacz Kevin – Ostatni snajper W 2006 roku zachodni Irak był pogrążony w przemocy na tle
religijnym, morale było niskie, a śmiertelnie niebezpieczna 
rebelia mogła zniweczyć skutki obalenia Saddama Husajna. 
W efekcie, w celu wsparcia wysiłków zmierzających do 
opanowania stolicy prowincji Anbar, do walki w kluczowej 
batalii o Ramadi skierowano 3 Zespół SEAL.
Bitwa o Ramadi nie została wygrana wyłącznie przez 
SEALsów i jednostki specjalne. Nie było jednego wodza, 
który powaliłby wroga na kolana. Szalę zwycięstwa w walce 
z rebelią przechylił wspólny wysiłek wojsk lądowych, 
piechoty morskiej, marynarki i lotnictwa. Niniejsza historia 
jest odzwierciedleniem tej współpracy. 
https://lubimyczytac.pl/

16 Tuwi Julian, Butenko Bogdan
- Pan Maluśkiewicz i 
wieloryb

Gdy tekst wielkiego mistrza poezji dziecięcej spotyka się z 
ilustracjami giganta grafiki książkowej, efekt może być tylko 
jeden:
książka wielkiego formatu.
Pełna wdzięku i humoru historia niezwykłej morskiej 
wyprawy, opowiedziana dowcipnym, wpadającym w ucho 
wierszem Tuwima i uroczo staromodnymi ilustracjami 
Butenki. 
https://lubimyczytac.pl/
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17 Piotrowski Przemysław – 
Piętno

Igor Brudny to twardy warszawski glina, który woli nie 
wracać do swojej przeszłości. Tym razem może jednak nie 
mieć innego wyjścia.
Zielona Góra. Mężczyzna bliźniaczo podobny do Brudnego 
jest poszukiwany w sprawie wyjątkowo brutalnego 
morderstwa. Komisarz musi wrócić do rodzinnego miasta, by
oczyścić się z podejrzeń i rozwikłać tajemnicę swojego 
pochodzenia.
Na miejscu działa już zespół śledczych dowodzony przez 
inspektora Romualda Czarneckiego. Brutalność mordercy nie
pozostawia wątpliwości – to dopiero początek. Obecność 
Brudnego dodatkowo komplikuje całą sprawę. Czarnecki jest
przekonany, że komisarz może okazać się kluczem do 
złapania sprawcy. Ale czy może mu zaufać? 
https://lubimyczytac.pl/

18 Kuszyk Karolina – 
Poniemieckie

Poniemieckie to błyskotliwa opowieść o losach domów, 
cmentarzy i rzeczy, od szaf po oleodruki. Karolina Kuszyk – 
sama „wychowana na poniemieckim” – tropi ślady, wczytuje 
się we wspomnienia osadników i przesiedleńców, a przede 
wszystkim rozmawia – z przedstawicielami trzech pokoleń 
ludzi mieszkających w poniemieckich domach i 
korzystających z poniemieckich przedmiotów, ze 
zbieraczami i kolekcjonerami, z poszukiwaczami 
niemieckich skarbów, z regionalistami z ziem zachodnich i 
północnych odkrywającymi przedwojenną historię swoich 
małych ojczyzn. I zadaje pytania. Czym są dla nas 
poniemieckie rzeczy? Wdzięcznymi, lecz niewiele 
mówiącymi gadżetami w rodzaju obrazka z Aniołem Stróżem
przeprowadzającym dzieci przez kładkę nad przepaścią?  Jak 
bardzo dom poniemiecki musiał się napracować, żeby 
zasłużyć na miano polskiego? A co się stało z niemieckimi 
cmentarzami na ziemiach przyłączonych do Polski w 1945 r.?
https://lubimyczytac.pl/

19 Chmielarz Wojciech – Prosta 
sprawa

Pełna zwrotów akcji powieść sensacyjna mistrza kryminału.
Młody mężczyzna pewnego dnia przyjeżdża do Jeleniej 
Góry, gdzie zamierza odwiedzić swojego przyjaciela 
Prostego i spłacić dawno zaciągnięty dług. Kiedy jednak 
dociera na miejsce, zastaje zdemolowane mieszkanie. Puste, 
bez Prostego. Pojawiają się za to dwaj umięśnieni bandyci, 
którzy zaczynają zadawać dziwne pytania. I tak mężczyzna 
zostaje przypadkowo wplątany w niebezpieczną grę. Nie zna 
jej zasad ani uczestników, ale wkrótce dowiaduje się, że 
stawka jest znacznie wyższa, niż ktokolwiek mógłby się 
spodziewać. Kluczem do wszystkiego okazuje się Prosty, 
którego chcą dorwać i jeleniogórscy gangsterzy, i czeska 
mafia. W środku tego chaosu pojawia się także mafia 
romska, którym co rusz ktoś wstępuje na odcisk. Żeby 
dotrzeć do Prostego i dowiedzieć się, o co w tym wszystkim 
chodzi, bohater będzie musiał im wszystkim stawić czoła. A 
pomoże mu w tym pewna analityczka z ABW. 
https://lubimyczytac.pl/
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20 Lingas – Łoniewska 
Agnieszka – Przebudzenie

"Kiedyś się przebudzisz i dojdziesz do wniosku, że możesz 
nabrać powietrza w płuca i nie czujesz już tego nieznośnego 
bólu. Zrozumiesz, że właśnie nadszedł dla ciebie nowy dzień.
Po tym przebudzeniu już wszystko będzie inne, bardziej 
przyjazne i mniej bolesne. Ale całej przeszłości nigdy nie 
wymażesz".
Bohaterowie "Łatwopalnych" zmagają się z własną 
przeszłością, teraźniejszością, budując mozolnie szczęśliwą 
przyszłość. Jarek, Monika, Sylwia, Bernie, Grzesiek, Dorota. 
Życie wymaga poświęceń i szybkich decyzji. Jednak czy 
wszyscy są na to gotowi? Kontynuacja historii o gorącej 
miłości w malowniczych klimatach Dolnego Śląska. 
https://lubimyczytac.pl/

21 Strandberg Mats – Przeklęty 
prom

Witamy na pokładzie "Baltic Charisma", promie ze Szwecji 
do Finlandii.
Poznacie tu samotną starszą kobietę, która marzy o 
przygodzie życia. Przygasłą gwiazdę estrady zatrudnioną do 
prowadzenia wieczorów karaoke. Dawnego pracownika 
promu, który chce się oświadczyć ukochanej podczas rejsu. 
Dwunastoletnich kuzynów, którzy byli najlepszymi 
przyjaciółmi, dopóki nie poróżniła ich rodzinna tajemnica. 
Przyjaciółki, które chcą zapomnieć o codzienności i 
przebalować całą noc. Prom od lat kursuje codziennie tą 
samą trasą po Bałtyku. Gdy tylko wyjdzie z portu, personel 
otworzy bary, zabrzęczą butelki i przez kolejne dwadzieścia 
cztery godziny pasażerowie będą mogli zapomnieć o 
codziennym życiu i pozbyć się zahamowań. Ten kurs jest 
jednak inny. 
https://lubimyczytac.pl/

22 Cervantes Miquel – 
Przemyślny szlachcic Don 
Kichote z Manczy

Don Kichot to  [...]  nie  tylko powieść nowożytna,  ciekawa,
przezabawna, mądra i potężna. To także opowieść o naszej
naturze,  opowieść,  która  od  ponad  czterech  stuleci  panuje
nad  wyobraźnią  artystów,  filozofów,  psychologów  i
zwykłych  czytelników.  W  jej  tytułowym  bohaterze  jedni
widzą  romantyka,  inni  szaleńca,  jeszcze  inni  symbol
Hiszpanii. Jak przystało na wielkiego bohatera literackiego,
choć znamy go na wylot, pozostaje zagadką". 
https://lubimyczytac.pl/
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23 Cervantes Miquel – 
Przemyślny rycerz Don 
Kichote z Manczy

W roku 1613, osiem lat po publikacji Don Kichota, do
Cervantesa dotarła krążąca po Madrycie plotka, że ktoś
pisze  kontynuację  jego  powieści.  Oburzony  autor,
który ? zdaje się ? w ogóle nie miał takiego zamiaru,
zaczął w pośpiechu przygotowywać swoją drugą część.
Gdy  latem  1614  pisał  właśnie  rozdział  LIX,  niejaki
Avellaneda,  pisarz  do  dziś  pozostający  anonimowy,
opublikował  Drugą  część  don  Kichota  z  Manczy.
Twórca  oryginału  był  tą  powieścią  ewidentnie
zniesmaczony, przeredagował więc swój tekst i zrobił z
niego  dialog  z  apokryfem,  wyszydzając  go  i
bezwzględnie wyśmiewając od prologu aż po ostatnie
zdanie.  Tym  sposobem,  prawdopodobnie  zupełnie
niechcący,  powodowany  wyłącznie  zalewającą  go
żółcią,  Cervantes dopełnił  Don Kichota drugą częścią
przygód  tytułowego  bohatera  i  ostatecznie  stworzył
pierwszą w pełni nowożytną powieść europejską. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Montgomery Sy – Ptakologia Przyroda jest piękniejsza i bardziej fascynująca, niż wymaga 
od niej ewolucja. Patrząc na ptaki, widać cudowniejsze życie,
które my, ograniczeni zmysłami, dopiero zaczęliśmy 
dostrzegać. Polecam Ptakologię każdemu, komu zależy na 
zrozumieniu przyrody, a także każdemu, kto częściej marzy, 
patrząc w niebo niż na wyświetlacz smartfona. Niech śpiew 
ptaków zawsze będzie z wami. 
https://lubimyczytac.pl/

25 Ryrych Katarzyna – Siedem 
sowich piór

Wojtek, przez skłonność do siniaków zwany Maślakiem, na 
razie mieszka w szpitalu. Ma tu kolegów, z którymi dobrze 
się dogaduje, ale ma też wiele pytań, na które żaden z nich 
nie zna odpowiedzi. Na szczęście nocą wymyka się z sali i 
razem z dziadkiem odbywają dalekie podróże, podczas 
których dużo się wyjaśnia. Liczne przyjaźnie na oddziale z 
wolontariuszem TDF-em (szczupłym i wysokim jak Tyczka 
Do Fasoli), doktorem Bartkiem, znajomym stróżem 
szpitalnego parku i jego wnuczką sprawiają, że Wojtek jest 
coraz weselszy i nie traci nadziei.
Opowiadanie Katarzyny Ryrych dla starszych dzieci, które 
tak jak książki Bracia Lwie Serce czy Oskar i Pani Róża 
podejmuje temat poważnej choroby dziecka. Tak jak one – o 
najważniejszych sprawach mówi otwarcie, a jednocześnie 
daje możliwość zanurzenia się w świat magii i krainę 
wyobraźni, które koją emocje bohatera i czytelnika. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/


26 Pawłowski Tymoteusz – 
Sowieci nie wchodzą

W PRL-u przedwrześniową Polskę przedstawiano jako 
państwo zgniłe, a kampanię 1939 roku – jako z góry skazaną 
na przegraną wojnę toczoną przez nieudaczników.
To nie do uwierzenia, ale aż do dzisiaj nikt nie pokusił się o 
przedstawienie stanu Wojska Polskiego, wieczorem 16 
września 1939 roku!
Nawet najważniejsi polscy historycy uparcie powtarzają, że 
17 września wojna była Już przegrana. Czyżby? Jak 
potoczyłaby się kampania 1939 roku, gdyby nie weszli 
Sowieci? W kolejnym tygodniu zdolności marszowe 
Wehrmachtu zmalałyby do zera. Proste wyliczenie wykazuje,
że Niemcom nie wystarczyłoby furmanek do przerzucanie 
paliwa dla całej armii.
Pod Lwów Wehrmacht mógłby dotrzeć większymi siłami 
około 10 października. Czy rozważni Niemcy odważyliby się
przekroczyć większymi siłami Wisłę, wiedząc, że Francuzi 
szykują się do ataku? 
https://lubimyczytac.pl/

27 Ćwiek Jakub – Szwindel W zakładzie opiekuńczym umiera jeden z przywódców 
legendarnej grupy oszustów. Synowi, którego opuścił, 
zostawia w spadku zeszyt. Są w nim nie tylko spowiedź, ale 
również pieniądze i obietnica fortuny. Tyle że aby ją zdobyć, 
musi wejść w konszachty z byłym wspólnikiem ojca w 
niechlubnym fachu i jego wciąż działającą grupą.
Krąg to artyści przekrętu. Wiedzą, jak za pomocą darmowej 
kawy wyłudzić z konta kilka tysięcy, jak zgarnąć czynsz i 
kaucję za wynajęcie nieswojego mieszkania, a także jak 
ugrać grube pieniądze na lęku przed uchodźcami.
Numer, który ma im wszystkim zapewnić pieniądze, to 
życiowa okazja. Każdy będzie musiał dać z siebie wszystko. 
Jak zwykle dobrzy ludzie staną się narzędziami, marzyciele 
ofiarami,
a cała akcja odbędzie się w świetle reflektorów. Rzecz w 
tym, że robiąc ten numer, oszuści nie wiedzą wszystkiego... 
https://lubimyczytac.pl/

28 Westin Boel – Tove Jansson –
Mama Muminków

Tove Jansson, młoda fińska pisarka szwedzkojęzyczna, 
obiecująca malarka, ilustratorka książek dla dzieci i uznana 
rysowniczka politycznych karykatur. Jej ojciec Viktor 
Jansson był rzeźbiarzem, a matka, Signe – projektantką. Jej 
bracia również byli artystami. Mieszkała w Helsinkach, ale 
większość czasu spędzała z dala od swojego atelier, na 
wyspie Klovharu w Zatoce Fińskiej, która stała się tłem dla 
jej książek.
Życie Tove zmieniło się, gdy w 1945 roku wydała pierwszą 
powieść o małych trollach, które pokochali dorośli i dzieci. 
Stworzyła Dolinę Muminków – szczęśliwą krainę, o której 
marzyła podczas wojennych nalotów – pełną ciepła, 
przyjaźni i koloru, choć niewolną od mroku i problemów. 
https://lubimyczytac.pl/
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29 Woźniak Marcel – Tyrmand –
Pisarz o białych oczach

Podróż śladami Leopolda Tyrmanda i ludzi, których 
wyobraźnią zawładnął, to scenariusz hollywoodzkiego filmu.
Warszawskie zaułki, kalifornijskie bezdroża, nowojorski 
zgiełk i moskiewskie mrozy. Reporterska opowieść o 
legendzie Warszawy i autorze Złego to historia znikania i 
powrotów. Gdy NKWD przystawia mu pistolet do głowy, 
Tyrmand w ostatniej chwili ucieka od zsyłki na Sybir. Gdy 
czeka go komora gazowa, zmienia tożsamość z polskiego 
Żyda na Francuza i jedzie do nazistowskich Niemiec. W 
Polsce jego książki znikają z księgarń w godzinę. Marek 
Hłasko nazywa go geniuszem, Witold Gombrowicz – 
spadkobiercą romantycznej tradycji, a Tadeusz Konwicki i 
Maria Dąbrowska połknęli Złego w jedną noc. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Jans Nick – Wilk zwany 
Romeo 

Prawdziwa i poruszająca historia wyjątkowego wilka, który 
spędził siedem lat w pobliżu psów i ludzi na Alasce. Kiedy 
się pojawił, mieszkańcy Juneau zachowali ostrożność. Byli 
też zafascynowani. Nie samym wilkiem – na Alasce mieszka 
ich sporo. Ale tym, że ten czarny dziki wilk zaczął się 
przyłączać do narciarzy, bawić się z ich psami albo po prostu 
w ciche popołudnia wylegiwać na słońcu na środku 
zamarzniętego jeziora. Książka Nicka Jansa to kapitalna 
opowieść o niezwykłej przyjaźni. Albo raczej o zwykłej – ot, 
ssak zaprzyjaźnił się z innym ssakiem, bo był samotny, bo 
stracił kogoś bliskiego, bo potrzebował towarzystwa. I co z 
tego, że ten ssak jest wilkiem w pełni sił, a za przyjaciół 
wybrał sobie człowieka i jego psy, a później i innych 
mieszkańców miasteczka Juneau na Alasce? 
https://lubimyczytac.pl/

31 Cherezińska Elżbieta – 
Wojena korona

Dokonało się. Na skroniach Władysława Łokietka spoczęła 
królewska korona. Ale wrogowie króla rosną w siłę. Jan 
Luksemburski wygrywa straszliwą bitwę pod Mühldorf i 
wyrasta na ważnego europejskiego gracza. Krzyżackie 
intrygi sprawiają, że wyrok papieski jest nie do wykonania. 
Władysław zaczyna pojmować, iż żadna dyplomacja nie 
pozwoli mu odzyskać Pomorza. Wchodzi w sojusz, który 
nikomu w Europie nie przyszedłby do głowy. Zaskakuje 
wrogów i wkracza na wojenną ścieżkę, by dokonać zemsty 
za królobójstwo sprzed trzydziestu lat. Nie ma jednak 
pojęcia, że na życie jego jedynego syna czyha nieznany 
wróg. Następca tronu jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie,
a na królestwo polskie rusza potężna armia Jana 
Luksemburskiego. 
https://lubimyczytac.pl/
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32 Ringland Holly – Wszystkie 
kwiaty Alice Hart

W rodzinnej tragedii dziewięcioletnia Alice Hart traci 
rodzinę, psa, dom, przestaje mówić. Trafia na położoną na 
odludziu farmę, gdzie jej babcia, o której istnieniu do tej pory
nie miała pojęcia, uprawia australijskie kwiaty, przyjmuje 
pod swój dach kobiety szukające nowego początku i sama 
zmaga się z demonami przeszłości.
Dziewczynka uczy się mowy kwiatów, języka, który pomoże 
jej nazwać to, czego nie umiała dotąd ubrać słowami. Czyta 
książki, które są jej wielką miłością i powoli dochodzi do 
siebie. Dorasta, cierpliwie czekając, aż babcia opowie jej 
tragiczną historię rodziny. Zdradzona, ucieka na 
czarodziejską pustynię środkowej Australii, by rozpocząć 
samodzielne życie i znaleźć ukojenie. Niestety, zakochuje się
w Dylanie, mężczyźnie wyjątkowo niebezpiecznym. Żeby 
uwolnić się z tego związku, musi zawrócić – poznać rodzinne
tajemnice i odzyskać swoją przeszłość. 
https://lubimyczytac.

33 Jeż Agnieszka, Kiereś 
Tomasz i inni – Zakochany 
święty Mikołaj

Czy zastanawialiście się kiedyś, kto kryje się pod kostiumem 
Świętego Mikołaja? Kim są osoby, które w czasie Świąt 
przyklejają brodę i zakładają czerwony strój? W galerii 
handlowej, w szkole, przedszkolu i na spotkaniu 
integracyjnym w korporacji?
Za każdym przebraniem kryje się jakaś historia.
Spójrzcie na Święta od tej drugiej strony. Tam także toczy się
życie. Niemniej ciekawe od suto zastawionych stołów i 
elegancko ubranych choinek. Zanurzcie się w świątecznej 
atmosferze dzięki tej uroczej książce! 
https://lubimyczytac.pl/

34 Krall Hanna – Zdąrzyć przed 
Panem Bogiem

Kanoniczna książka, najsłynniejsza, obowiązkowa.
Literacki dokument o wyścigu ze śmiercią.
Od ponad czterdziestu lat Zdążyć przed Panem Bogiem 
pozostaje klasykiem polskiego reportażu i jedną z najbardziej
przejmujących opowieści o powstaniu w getcie warszawskim
w kwietniu 1943 roku i losach polskich Żydów, jakie 
stworzyła literatura XX wieku.
To książka, która powstała z rozmów z Markiem 
Edelmanem, lekarzem, podczas wojny jednym z 
przywódców powstania.
Marek Edelman opowiada o wojnie i o medycynie. O tym, 
czym jest godna śmierć i godne życie. Jest to także opowieść 
o ludziach, którzy mu towarzyszyli – o powstańcach, 
zakonnicach, dawnych akowcach, kobietach, które kochał, o 
pacjentach i o lekarzach. 
https://lubimyczytac.pl/
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35 Tyrmand Leopold – Zły Książka – legenda. Najpoczytniejszy kryminał napisany w 
czasach PRL-u. A tak naprawdę niezwykle inteligentnie opis 
Polski Ludowej, przebrany w strój ni to kryminału, ni to 
romansu, ni to westernu. Zaczyna się od tajemniczych 
napadów. Z tym, że wszyscy atakowani – to bandziory. 
Ludowa milicja staje na głowie, by dostać jedynego 
sprawiedliwego, szeryfa bez twarzy, który sprawia, że ludzie 
zaczynają się czuć bezpieczni. Podziemny światek Warszawy
rusza na wojnę. Bohater ma tylko jeden znak rozpoznawczy, 
niezwykłe, świetliste spojrzenie. A dodatkowo w tle historia 
miłosna, której osią jest Marta Majewska, niechcący 
wciągnięta w przestępcze życie Warszawy. 
https://lubimyczytac.pl/
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