
 
(Do)wolność czytania – literatura na wakacje 

zestawienie bibliograficzne 
 

 
  Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku w wyborze za lata 2017–2018. Publikacje uszeregowano 
alfabetycznie według tytułu publikacji. 
 
 

Książki 
 
 

 
1. Andrzej i Krystyna : pó źne obowiązki / Witold Bereś, Krzysztof Burnetko. – Kraków : 

Panaceum ; Kraków ; Limanowa : Fundacja Świat Ma Sens, cop. 2017. – ISBN 978-83-
949025-0-6 
Na okł.: Opowieść biograficzna o Andrzeju Wajdzie i Krystynie Zachwatowicz: najbardziej 
twórczym polskim małżeństwie. O ich wielkich osiągnięciach w przestrzeni publicznej: 
muzeum Manggha, pawilonach Wyspiańskiego i Czapskiego. O wspólnych filmach i 
spektaklach. O społecznych obowiązkach artystów. I o wielkiej miłości. 
 

2. Belfer / Katerina Diamond ; przełożył Wiesław Marcysiak. – Poznań : Zysk i S-ka 
Wydawnictwo, 2017. – ISBN 978-83-65676-93-1 
Książka Belfer  to thriller psychologiczny o intrygującej fabule wywołującej skrajne emocje. 
Na okł.: Ciało dyrektora ekskluzywnej szkoły w Devon zostaje znalezione powieszone w auli. 
Kilka godzin wcześniej nauczyciel otrzymał paczkę i jedynie on potrafił zrozumieć milczące 
przesłanie, jakie z sobą niosła. Brzmiało ono: koniec. Gdy Exeter nęka fala przerażających 
morderstw, detektywi Imogen Grey i Adrian Miles muszą rozwiązać tę zagadkę, aby znowu 
zapewnić miastu bezpieczeństwo 
 

3. Brat Albert  / Natalia Budzyńska. – Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2017. – ISBN 978-83-
240-4975-2 
Autorka pokazuje Świętego takim, jakim był naprawdę – surowego, bezpośredniego, twardego, 
ale równocześnie bezgranicznie kochającego. 
 

4. Brunatna kołysanka : historie uprowadzonych dzieci / Anna Malinowska. – Warszawa : 
Wydawnictwo Agora, 2017. – ISBN 978-83-268-2481-4 
Na okł.: Wstrząsająca opowieść o polskich dzieciach, porwanych przez nazistów i 
zniemczanych, w założonych przez Himmlera ośrodkach Lebensbornu.  
 

5. Chłopiec ze śniegu / Chloë Mayer ; przełożyła Magdalena Słysz. – Warszawa : Wydawnictwo 
Czarna Owca, 2017. – ISBN 978-83-8015-544-2 
Poruszająca wojenna historia o samotności, strachu przed życiem, o relacji matki z synem. 
Na okł.: Rok 1944. Daniel i jego matka, Annabel, pozostają w domu w spokojnej angielskiej 
wiosce. Tymczasem ojciec chłopca walczy na froncie wojny, która choć tak odległa, wydaje się 
otaczać bohaterów ze wszystkich stron. 
 

6. Czarne oceany. 1 / Jacek Dukaj. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. – ISBN 978-83-
08-06141-1 (tom 27) 



Powieść dla miłośników literatury science fiction. Akcja utworu rozgrywa się ok. 2060 roku w 
USA, w  kręgach kompleksu wojskowo-przemysłowego. Głównym bohaterem jest Nicolas 
Hunt, polityka i lobbysta zaangażowany w projekt badający zjawisko telepatii.  
 

7. Czyje jest nasze życie? / rozmawiają Olga Drenda i Bartłomiej Dobroczyński. – Kraków : 
Wydawnictwo Znak, 2017. – ISBN 978-83-240-4392-7 
Olga Drenda, etnolog i antropolog kultury oraz Bartłomiej Dobroczyński, psycholog i historyk 
psychoanalizy, pokazują, że żyjemy w świecie pozbawionym punktów odniesienia, wydani na 
pastwę sił, z których istnienia nie do końca zdajemy sobie sprawę. Drażnią, prowokują, 
pozbawiają złudzeń, ale także inspirują do zaglądania pod podszewkę rzeczywistości.  

 
8. Dekalog księdza Jana Kaczkowskiego / rozmawiała Katarzyna Szkarpetowska ; [przedmowa 

Grzegorz Kramer SJ]. – Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, cop. 2017. – ISBN 
978-83-277-1288-2 
Rozmowa o sprawach fundamentalnych: Dekalogu i codziennych trudnościach życia zgodnie z 
przykazaniami. Do wywiadu dołączono płytę z kilkoma wyjątkowymi nagraniami, wśród 
których znajduje się także Ostatnia droga krzyżowa ks. Jana Kaczkowskiego nagrana dwa 
miesiące przed jego śmiercią. 

 
9. Hygge : duński przepis na szczęście : najskuteczniejsza filozofia wychowania / Jessica 

Alexander, Iben Sandahl ; [przekład Elżbieta Kowalewska i Jolanta Sawicka]. – Warszawa : 
Muza, 2017.  – ISBN 978-83-287-0504-3 
Autorki książki próbują wyjaśnić, jak to się dzieje, że duńskie dzieci – i duńscy rodzice – są 
najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Przekazują nam wiedzę o wychowywaniu dzieci, tak aby 
były pewne siebie, odporne na przeciwności losu i zdolne do podejmowania wyzwań, aby nie 
czuły się samotne. 
 

10. Ikigai : japoński sekret długiego i szczęśliwego życia / Héctor García, Francesc Miralles ; 
przełożyła Katarzyna Mojkowska. – Warszawa : Muza, 2017. – ISBN 978-83-287-0484-8 
W tej książce po raz pierwszy przedstawiono wskazówki japońskich stulatków, jak żyć pełnią 
życia i z optymizmem. Znajdziemy tu m. in. tajniki ich diety, aktywności fizycznej, pracy 
zawodowej, relacji międzyludzkich oraz – co jest najpilniej strzeżonym sekretem – 
odnajdywania swojego ikigai, które nadaje ich życiu sens i zapewnia motywację, by dożywać 
setki w pełni formy. 
 

11. Iłła : opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie / Joanna Kuciel-Frydryszak. – Warszawa : 
Wydawnictwo Marginesy, 2017. – ISBN 978-83-65780-54-6 
Opowieść o niemal stuletnim życiu kobiety niezwykłej, a także zapis czasów i zmagań z 
przeciwnościami: sieroctwem i samotnością, piętnem nieślubnego dziecka, wolnością i 
zniewoleniem, namiętnością i wycofaniem.  
 

12. Kobieta, która wiedziała za mało / Daniel Koziarski. – Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 
cop. 2017. – ISBN 978-83-8083-435-4 
Współczesna historia obyczajowa, której główną bohaterką jest pisarka Marzena Wierzba. 
Pewnego razu jej uporządkowany świat zaczyna się rozpadać, gdy mąż, angażuje się w romans, 
syn zaskakuje ją niekonwencjonalnymi wyborami, a w dodatku pada ona ofiarą psychofanki. 

 
13. Kobiety ze Lwowa / Beata Kost. – Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2017. – ISBN 978-

83-65780-66-9 
Historie lwowianek, które mieszkały tu przez całe życie albo tylko chwilę: m. in. wybitne 



aktorki i wielkie śpiewaczki, nauczycielki i arystokratki, dzielne feministki i uduchowione 
muzy. 
 

14. Komunizm po polsku : historia komunizacji Polski widziana z Kremla / Nikolaj Iwanow. – 
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. – ISBN 978-83-08-06445-0 
Książka ukazująca dzieje nieudanej, z perspektywy czasu, próby zdominowania Polski przez 
Związek Sowiecki: od stalinowskiej agresji aż po 1993 rok. Nikołaj Iwanow, polski historyk i 
były rosyjski dysydent, pisze o tym, jak postrzegano komunizm polski i problem sowietyzacji 
nasze go kraju w Moskwie. 
 

15. Księżyc z peweksu : o luksusie w PRL / Aleksandra Boćkowska. – Wołowiec : Wydawnictwo 
Czarne, 2017. – ISBN 978-83-8049-569-2 
Z rozmów, lektur i podróży po całej Polsce powstał pasjonujący reportaż o tym, o czym kiedyś 
większość Polaków mogła tylko pomarzyć. I fascynująca historia bardzo ważnej części życia 
Polaków przed ’89 rokiem. 
 

16. Miasto z gliny / Przemek Corso. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2017. – ISBN 978-
83-7823-850-8 
Powieść przygodowa, które akcja dzieje się w gorącej Tunezji. Główny bohater Robert Karcz, 
archeolog i awanturnik, rządowy agent, a jednocześnie prywatny złodziej zabytków wraz ze 
swoją siostrą, jej chłopakiem Michałem i Zuzą zamierzają cieszyć się wspólnym wyjazdem, 
wakacyjnym klimatem, słońcem, plażą, zwiedzaniem zabytków. Nie jest im to jednak dane… 
 

17. Mózg psychopaty : intrygujące spojrzenie na ciemną stronę umysłu / James Fallon ; 
przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
2017. – ISBN 978-83-7489-682-5 
Autor, amerykański psychiatra i neurobiolog, stara się odpowiedzieć na pytania: Czy każdy z 
nas może odkryć w sobie psychopatę? Co sprawia, że w człowieku budzą się niebezpieczne 
instynkty? Czy można być psychopatą i o tym nie wiedzieć? 
 

18. Mózg się myli  : [dlaczego błędy mózgu są naszą siłą] / Henning Beck ; przekład Urszula 
Szymanderska. – Łodź : Wydawnictwo JK, 2017. – ISBN 978-83-7229-694-8 
Książka o słabościach naszego mózgu, który myli się, popełnia błędy i więcej zapomina, niż 
zapamiętuje. Jednak to właśnie braki perfekcyjności, plejada błędów i pomyłek, cała ta pozorna 
niewydajność decydują o tym, że jest wyjątkowy i bardzo skuteczny. 
 

19. Niespokojni zmarli / Simon Beckett ; przełożył Sławomir Kędzierski. – Warszawa : 
Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. – ISBN 978-83-8015-392-9 
Na okł.: Piąta część serii o antropologu sądowym Davidzie Hunterze. 
Piątkowy wieczór, konsultant w dziedzinie medycyny sądowej, doktor David Hunter, odbiera 
telefon inspektora Lundy'ego z komendy w Essex. Na wybrzeżu wyspy Mersea znalezione 
zostają zwłoki w stanie głębokiego rozkładu. Miejscowa policja prosi Huntera o pomoc przy 
ich wydobyciu i identyfikacji. 

 
20. Odkry ć życie na nowo : przebudzenie na rzeczywistość / Anthony de Mello ; przekład 

Justyna Grzegorczyk. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2017]. – ISBN 978-83-8116-013-
1 (oprawa miękka), 978-83-8116-014-8 (oprawa twarda) 
Książka ukazuje nowy sposób patrzenia na świat i Boga. Uwalnia od poczucia izolacji, gniewu, 
smutku i depresji i pomaga znaleźć ślad nadziei. Autor jest jednym z ważniejszych autorów 
duchowych dwudziestego wieku, znanym na całym świecie ze swoich pism i konferencji. 



Rodowity Hindus, jezuita mieszkający w Indiach przez wiele lat, zmarł w 1987 roku. 
 

21. Planeta Kaukaz / Wojciech Górecki. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. – ISBN 978-
83-8049-412-1 
Reportaż z podróży autora na Kaukaz. Opis codziennego życia Czeczeńców, Inguszów, 
Osetyńców i Abchazów. Zestawienie świata pełnego sprzeczności, w którym gościnność 
miesza się z przemocą, umiłowanie własnej tradycji sąsiaduje z zatwardziałą wrogością wobec 
inności, a pragnienie wolności okupione jest wojną. 

 
22. Przewodnik po tajemnicach nauki : dlaczego to nie jest czarna magia? / Robert Cave ; 

[tłumaczenie: Ewa Romkowska]. – Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2017. – ISBN 978-83-
213-4993-0 
Ta książka to wstęp do największych nierozwikłanych tajemnic fizyki, ale to nie wszystko; to 
także pasjonująca lektura, która odczarowuje i wyjaśnia wiele rzeczy, o których bardzo dużo 
już wiemy: od kwarków i neutrin, przez fale grawitacyjne, aż do wybuchających czarnych 
dziur. Autorzy zachęcają, by spojrzeć na wszechświat jak na niezmierzony i niezbadany obszar, 
który wciąż możemy poznawać. 
 

23. Radość życia / Roma Ligocka. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. – ISBN 978-83-08-
06431-3 
Opowieść mądra i refleksyjna, radosna i zmysłowa, z odrobiną showbiznesu i pysznego 
gotowania. W fabule samotna podróż do Malagi, refleksje o przemijaniu, samotne święta, 
walka z chorobą i o godność chorego, trudna miłość do partnera.  
 

24. Roland / Stephen King ; z angielskiego przełożyli Andrzej Szulc (Roland), Danuta Górska. –
Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2017. – ISBN 978-83-6578-131-4 
Powieść z cyklu Mroczna Wieża zawiera elementy fantasy, horroru, westernu. 
Na jałowej ziemi przypominającej planetę po apokaliptycznej zagładzie pozostały tylko ślady 
dawnej cywilizacji. Roland Deschain, ostatni z dumnego klanu rewolwerowców, przemierza 
ten złowrogi, zamieszkany przez mutanty, demony i wampiry świat, ścigając człowieka w 
czerni. 
 

25. Sfejsowani / Suzana E. Flores ; [przekład Katarzyna Mojkowska]. – Warszawa : Muza, 2017. – 
ISBN 978-83-287-0401-5 
Książka pomaga w zrozumieniu wpływu Facebooka na zmieniającą się kulturę, nasze 
rozumienie siebie oraz, co najważniejsze, na los młodych ludzi. Autorka za pośrednictwem 
przejmujących historii prawdziwych osób, ujawniła głębię tego międzynarodowego zjawiska, 
pozwalając nam zajrzeć pod jego powierzchnię i zrozumieć istotę skutków oddziaływania tego 
narzędzia społecznościowego. 
 

26. Sztuka życia / Zbigniew Lew-Starowicz ; rozmawia Krystyna Romanowska. – Warszawa : 
Czerwone i Czarne, 2017. – ISBN 978-83-7700-300-8 
Poradnik o tym, jak osiągnąć szczęście i wewnętrzny spokój bez napinania się, jak znaleźć w 
szczegółach dnia codziennego zadowolenie, jak pomóc sobie ułożyć życie z drugą osobą, żeby 
odnaleźć harmonię, jak stworzyć wokół siebie przestrzeń zadowolenia nawet w nieprzyjaznym 
otoczeniu, jak być dobrym dla siebie, żeby moc być dobrym dla innych. 
 

27. Tragedia Aleppo / Adam Bujak ; komentarze Waldemar Cisło. – Kraków : Biały Kruk, 2017. – 
ISBN 978-83-7553-237-1 
Niezwykły album autorstwa mistrza fotografii A. Bujaka ukazuje ogrom przytłaczających, 



poruszających do głębi zniszczeń, ale także nieugiętą, codzienną walkę zamieszkujących to 
miejsce na Ziemi chrześcijan. Walkę o to, by odbudować domy, kościoły, ulice – walkę o 
normalne życie. 
 

28. Tu mówi Polska : reportaże z Pomorza / Cezary Łazarewicz. – Wołowiec : Wydawnictwo 
Czarne, 2017. – ISBN 978-83-8049-498-5 
Zbiór reportaży, drukowanych wcześniej w "Gazecie Wyborczej" i "Polityce", pokazujących 
rzeczywistość z okresu transformacji ustrojowej i zmian społecznych na Pomorzu Środkowym 
w latach 90-tych. 
 

29. Księgarnie / Jorge Carrión ; przełożył Adam Elbanowski. – Warszawa : Oficyna Literacka Noir 
sur Blanc, 2017. – ISBN 978-83-65613-17-2 
Książka opisuje wędrówki miłośnika księgarń, jakim jest Jorge Carrión. Podróże są owocem 
osobistej wędrówki autora przez pięć kontynentów. Autor nie tylko odwiedza księgarnie 
istniejące, ale też szuka śladów legendarnych miejsc, które przetrwały już tylko we 
wspomnieniach i na kartkach książek. Prezentuje sylwetki charyzmatycznych księgarzy, 
pokazuje, jak wiele zawdzięczają księgarniom – centrom kultury – sławni pisarze, wśród nich 
Goethe, Hemingway, Burroughs, Borges, Cortázar, García Márquez czy Rushdie. 
 

30. Wiara w czasach Facebooka / Gilberto Borghi ; [tłumaczenie Joanna Ganobis]. – 
Częstochowa : Święty Paweł, cop. 2017. – ISBN 978-83-7797-720-0 
Autor wprowadza nas w świat Facebooka, w którym każdy chce być akceptowanym i pragnie 
odkrywać samego siebie. 

 
 
 


