
Bajka o Rašce i inne reportaże sportowe  

Ota Pavel 

 
Ota Pavel zaczął opisywać swoją rodzinę podczas pobytu w szpitalu 
psychiatrycznym. Trafił tam po olimpiadzie w Innsbrucku, gdzie zobaczył Diabła – 
i podpalił budynek. Mówił, że dzięki pisaniu znów staje się chłopcem. Tak powstała 
sławna książka Śmierć pięknych saren. 
Jednak zanim znalazł się w innym świecie, pisał reportaże sportowe. Były bardzo 
popularne, ponieważ Pavel „ubaśniawiał” sport. Szukał w sportowcach zwyczajnych 

ludzi i to sprawia, że opowieści o nich – nawet jeśli nazwiska nic nam już nie mówią – są ponadczasowe. 
Czescy krytycy byli zgodni: historią narciarza Raški Ota Pavel wzleciał w niebo jak ptak z rodziny ptaków 
morskich. Niebywały tekst! 

Mariusz Szczygieł 
 

Jak tata przemierzał Afrykę 

Ota Pavel  
 
W wydanym pośmiertnie tomie opowiadań czeskiego prozaika i dziennikarza Oty 
Pavla (1930–1973) Jak tata przemierzał Afrykę odnaleźć można wątki znane z jego 
książek Śmierć pięknych saren i Jak spotkałem się z rybami: to humorystyczno-
nostalgiczne obrazki z czasów dzieciństwa autora, sugestywnie odmalowywane 
perypetie jego ojca, fascynacja sportem, górami i ludźmi, którzy w spotkaniach 
z naturą odnajdują życiową harmonię.  

 

Reduta Woli 

Walery Przyborowski 
 

Jest wrzesień 1831 roku, wojska feldmarszałka Paskiewicza zbliżają się do Warszawy. 
Piętnastoletni chłopak przypadkowo poznaje ważne szczegóły planu ataku Rosjan 
i postanawia powiadomić o nich swego wuja generała Sowińskiego. Z narażeniem 
życia dociera do Warszawy i przekazuje zasłyszane informacje. Poznajemy heroiczną 
walkę w obronie wolskiej reduty, ale też życie codzienne miasta. Spotykamy ofiarnych 

polskich żołnierzy i oficerów, ale słyszymy też o postępkach tchórzliwych i sprzedajnych generałów, których 
decyzje legły u źródeł klęski w wojnie, którą Polacy mogli wygrać. Chlubnym wyjątkiem był generał Józef 
Sowiński, który pomimo swego podeszłego wieku i kalectwa wykazał się bezprzykładnym męstwem na polu 
walki i któremu Przyborowski składa hołd na kartach tej gorąco polecanej Państwu powieści. 

 

Gdy nas nie będzie  

Andrzej Łukasik 
 
To nie jest książka historyczna, mimo że traktuje o historii, podaje daty i fakty. Jest to 
raczej powieść – dziwna i niezwykła. Jej głównym bohaterem nie jest wbrew 
pozorom Polska, choć to jej dwudziestowieczne losy, dumne i tragiczne zarazem. (…) 
Bohaterem tej książki jest Honor – poczucie własnej wartości i wiara w wyznawane 
zasady moralne i religijne. To brak zgody na kompromis ze zdradą, fałszem i obłudą, 
które zalewały i zalewają nas jak biblijny potop. Dziś wyśmiewany i postponowany, 
kwitowany grymasem, wzruszeniem ramion i pukaniem się w czoło, kiedyś, jeszcze 

nie tak dawno, modus vivendi całych pokoleń Polaków. Wszak oni mówili, dumie podnosząc głowy: 



,,Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga najwyższego i Honoru”. Tego samego Honoru, który nie pozwolił 
oddać w obce ręce polskiego Lwowa. Tego z krzyżem przeciw bolszewickim bagnetom. Tego w każdym 
załomie ruin Warszawy i w katowniach sowieckich. Honoru, „jedynej tylko rzeczy w życiu ludzi, narodów 
i państw, która jest bezcenna”.  
 

 

Znamię na potylicy 

Roman Konik 
 
Czy historia może dzielić? 
Rotmistrz Witold Pilecki przeszedł niezwykłą drogę życiową - był bohaterem 
wojny polsko-bolszewickiej, a w 1939 roku jako ułan nacierał na niemieckie czołgi 
i stawiał czoła natarciom sowieckiej armii na ewakuujące się do Rumunii polskie 
siły zbrojne. 
Czy pamięć może zranić? 
Po klęsce września zajął się rozbudową doskonale działającej siatki 
konspiracyjnej, której celem było zwalczanie niemieckich sił w Warszawie. Jednak 

najważniejsze zadanie było dopiero przed nim... 
Czy prawda może zabić? 
We wrześniu 1940 roku rotmistrz dobrowolnie udał się do KL Auschwitz, obozu zagłady w Oświęcimiu, 
stając się jego pierwszym kronikarzem. Również tam założył świetnie funkcjonującą strukturę 
konspiracyjną, ratując od śmierci ogromną liczbę współwięźniów. 
Po wojnie Witold Pilecki nie zastał ojczyzny taką, o jaką walczył. Oskarżony o szpiegostwo, stanął przed 
komunistycznym sądem. I choć władze PRL robiły wszystko, by wymazać jego imię, legenda przetrwała. 
W niniejszej powieści rozbłyska na nowo. 
Najłatwiej byłoby powiedzieć: pomnik ze spiżu. Pomnik bez skazy. Ale w pomnikach nie ma 
człowieczeństwa, a Pilecki był człowiekiem z krwi i kości. I takiego daje nam w swej powieści Roman Konik. 
Czytać, czytać i jeszcze raz czytać!. 
Wacław Holewiński, autor m.in. Opowiem ci o wolności. 
 

Królewicz i Minstrel 

Waldemar Łysiak  
 
Najnowsza powieść Waldemara Łysiaka, której treścią jest dramatyczny i zarazem 
finezyjny pojedynek monarchy z mszczącym się księciem. Rzecz pisana bez 
szekspirowskiej inspiracji, lecz z quasi–szekspirowską weną.  
 
 
 
 

Historia USA 

Maldwyn A. Jones  
 
Jak doszło do przemiany przedstawicieli różnych - często bardzo odmiennych - 
narodowości w społeczeństwo amerykańskie? Co powoduje, że kultura amerykańska 
jest tak atrakcyjna dla mieszkańców innych kontynentów? W swej książce Maldwyn 
A. Jones daje przekonujące odpowiedzi na te i inne pytania. Przekonujące, bo 
wsparte wielką erudycją i znakomitym stylem, który sprawia, że tę obszerną pracę 
można przeczytać jednym tchem 
 



Marek Wasilewski 

Czy sztuka jest wściekłym psem? 

 
Najnowsza książka Marka Wasilewskiego, podobnie jak dwie jego poprzednie 
pozycje, zawiera eseje i rozmowy o sztuce z artystami i teoretykami sztuki. Mamy 
tu ważne teksty przekrojowe o sztuce mediów, o roli muzeów czy 
o kontrowersjach wokół styku sztuki i polityki. Są wnikliwe analizy twórczości Billa 
Violi, Matthew Barney’a czy Mirosława Bałki.  
 
Odrębną część pozycji książkowej stanowi cykl rozmów z takimi sławami 
światowej sztuki, jak Louis Burgeois, Shirin Neshat, Gary Hill czy Krzysztof 

Wodiczko. Marek Wasilewski oddaje głos zarówno artystom, jak i krytykom, wydawcom i kuratorom, co 
nadaje całości dodatkowy ton krytycznej refleksji. Ta część książki układa się więc w interesujący wielogłos 
przedstawicieli różnych światów, dla których niezwykle istotne są korzenie i kontekst kulturowy kraju, 
z którego wyszli. Łączą ich język artystycznej wypowiedzi i wspólnota wartości ukształtowane przez 
paradygmat sztuki nowoczesnej. Z tego powodu „Czy sztuka jest wściekłym psem?” może być ciekawą 
lekturą nie tylko dla badaczy sztuki współczesnej, ale także dla antropologów i kulturoznawców. 

 

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z 

historii wizualnej 

Piotr Witek 
 
Książka Piotra Witka stanowi niewątpliwie nowe i z całą pewnością znaczące 
osiągnięcie w ramach subdyscypliny, którą jest historia wizualna. Lubelski historyk 
z wielką skrupulatnością podchodzi do obranego tematu. Nie zadowala się 
powierzchownymi opisami, przywoływaniem modnych w tym momencie nazwisk 
uczonych. Pracuje w sposób poważny i solidny. Jego monografia jest bardzo 
głębokim studium historycznego aspektu twórczości Wajdy, przeprowadzonym za 
pomocą starannie dobranych narzędzi badawczych, użytych świadomie, chciałoby 

się powiedzieć niekiedy – z chirurgiczną precyzją. Na lekturę dzieła Piotra Witka trzeba zarezerwować sobie 
dużo czasu, a także zdobyć się na nieustanną uwagę. Jednakże trud się opłaci, książka ta bowiem rozwija 
czytelnika. [Z recenzji dr hab. Doroty Skotarczak] 
 

Przemyślny szlachcic don Kichot z Manczy 

Miguel de Cervantes y Saavedra  

 
Niniejszym oddajemy do rąk czytelnika długo oczekiwane pierwsze polskie 
wydanie krytyczne Don Kichota, w nowym, doskonałym przekładzie Wojciecha 
Charchalisa. 
 
Miguel de Cervantes Saavedra swoim Don Kichotem położył podwaliny pod 
nowoczesną powieść. Przygody oszalałego od czytania książek szlachcica i jego 
giermka od z górą czterystu lat bawią i wzruszają kolejne pokolenia czytelników. 

Dzięki nowemu polskiemu przekładowi dzieło zostało odświeżone, więc współczesny miłośnik literatury 
będzie mógł cieszyć się tą historią jak nigdy przedtem. Wspaniały przekład wspaniałego dzieła. Okazuje się, 
że mimo swego sędziwego wieku Don Kichot to książka interesująca, wciągająca i pouczająca, a przede 
wszystkim śmieszna, jak informuje sam autor na kartach swojej powieści. Do tej pory trudno było tę 
śmieszność dostrzec. Dopiero teraz w pełni możemy docenić humor i doskonałe pióro wielkiego Hiszpana. 



Miłosz jak świat 

Jan Błoński  

 
Książka gromadzi pisane na przestrzeni wielu lat studia, eseje, analizy i szkice 
o twórczości Czesława Miłosza. Autor sytuuje poezję i eseistykę Miłosza 
w najważniejszych dla niej kontekstach, a przede wszystkim z niezrównaną 
przenikliwością interpretuje jej głębokie sensy i kształt artystyczny, zawartą w niej 
wizję świata, filozofię i eschatologię. 
 
 

 
 

 

7 esejów o Albercie Camus 

Thomas Merton  
 
Książka ta jest nie tylko zbiorem krytycznoliterackich rozważań nad twórczością 
znanego pisarza, ale raczej trójgłosem Merton–Camus–Miłosz w sprawach 
najważniejszych dla ludzkiej kondycji: cierpienia, miłości, wolności, śmierci. 
Merton-mnich analizuje kontrowersyjną twórczość Camusa. Kompozycyjną 
zasadą rozważań jest pytanie: co ktoś taki jak Albert Camus ma do powiedzenia 
Kościołowi, chrześcijanom dzisiaj? 
W powstanie esejów Mertona o Camusie „wplątany” był Czesław Miłosz. To za 
jego sprawą Merton zagłębił się w studiach o Camusie i o nim pisał. Dlatego 

jako swoiste posłowie w książce znalazły się dwa artykuły Miłosza o Camusie, „Diariusz paryski” i „Braterski 
rozmówca”. 
 

Poeci patrzą... obrazy, wiersze, komentarze 

Aneta Grodecka  
 
Obrazy - wiersze - komentarze to oryginalne połączenie antologii polskich utworów 
poetyckich dedykowanych obrazom z albumem dzieł malarskich, należących kanonu 
sztuki europejskiej. Autorzy zamieszczonych w książce wierszy to najwybitniejsi 
poeci dawni i współcześni (m.in. Cyprian Norwid, Maria Konopnicka, Jarosław 
Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Tadeusz 
Różewicz, Stanisław Grochowiak, Julia Hartwig, Adam Zagajewski), twórcy 
profesjonalnie zajmujący się historią sztuki (ks. Janusz Stanisław Pasierb). 

 
 

Miłosz w szkole. Szkice interpretacyjne 

red. Jarosław Klejnocki 
 
Miłosz w szkole. Szkice interpretacyjne to zbiór interpretacji wybranych wierszy 
i niepoetyckich tekstów Noblisty - książka napisana z myślą o nauczycielach, 
studentach i uczniach szkół ponadpodstawowych. Autorami szkiców są wybitni 
badacze literatury i znawcy twórczości Czesława Miłosza. 
Ich omówienia: 
obejmują wszystkie lub prawie wszystkie wiersze poety, które pojawiają się 
w podręcznikach szkolnych od szkół podstawowych po ponadgimnazjalne; 



uwzględniają współczesny stan badań nad twórczością i biografią Miłosza, a także niejednokrotnie 
przynoszą nowe spojrzenie na jego utwory. 
 
Uczniowie i studenci znajdą w książce informacje pomocne w poznawaniu dzieła Miłosza, nauczyciele zaś - 
inspirację do nowych interpretacji i pomysłów metodycznych. Mamy nadzieję, że lektura Miłosza 
w szkole... stanie się zaczynem indywidualnych fascynacji twórczością artysty. 
 
 

Romantyzm. Nowe spojrzenie  

Kowalczykowa Alina 
  
Alina Kowalczykowa, historyk literatury i wybitna znawczyni epoki romantyzmu, 
z uzupełnionych i poprawionych fragmentów Romantyzmu – podręcznika do języka 
polskiego, który wyszedł spod jej pióra w połowie lat 90. – stworzyła nową, 
atrakcyjną całość. Romantyzm. Nowe spojrzenie, po publikacjach Anny 
Świderkówny i Jerzego Kłoczowskiego kolejna książka z serii „Prawie wszystko o...”, 
to przede wszystkim opowieść o literaturze romantycznej, w której autorka stara 
się odejść od tradycyjnej szkolnej interpretacji i zwraca uwagę na to, co może 

fascynować współczesnego czytelnika. Z wnikliwością, lekkością i prostotą porusza nie tylko problemy 
literackie. W książce znalazły się nowe, niezwykle ciekawe fragmenty poświęcone najważniejszym 
zjawiskom kultury romantycznej w Polsce i Europie: malarstwu, muzyce, a także obyczajowości 
i mentalności ówczesnych ludzi. W rezultacie otrzymujemy kompendium podstawowej wiedzy na temat 
romantyzmu, z jednej strony książkę doskonałą dla uczniów szukających materiałów do powtórki 
i uzupełnienia wiadomości z języka polskiego, z drugiej zaś barwny obraz epoki, który może zainteresować 
wszystkich chcących wiedzieć prawie wszystko o romantyzmie. 
 

E=mc2: Historia najsłynniejszego równania 

David Bodanis  
 
David Bodanis, amerykański historyk nauki wykładający w Londynie, fascynująco 
opisuje ciąg zdarzeń, który doprowadził Einsteina do odkrycia jego przełomowej 
teorii. Wędrujemy wraz z Bodanisem przez XVIII-wieczny Londyn i Paryż, Szwajcarię 
przełomu XIX i XX wieku, włoskie i niemieckie laboratoria, okupowaną przez 
hitlerowców Norwegię, by wreszcie 8 sierpnia 1945 roku trafić nad Hiroshimę. Na 
tym jednak nasza podróż się nie kończy - by poznać wszystkie konsekwencje 
równania E = mc2, musimy jeszcze spotkać kilku wielkich fizyków i kosmologów 2. 

połowy XX wieku: Freda Hoyle'a, Subrahmanyana Chandrasekhara, J. Roberta Oppenheimera i wielu, wielu 
innych fascynujących i wspaniałych ludzi. 
  
 

 

Ganbare! Warsztaty umierania 

Katarzyna Boni  

 
Kiedy w Japonii chcesz kogoś zmotywować do działania, wołasz Ganbare! – „Daj 
z siebie wszystko! Trzymaj się! Dasz radę!”. Od 2011 roku to okrzyk, który na 
zniszczonej północy Japonii słychać wszędzie. 
Niektórzy mówią, że mają już go dosyć. 
Ganbare! to opowieść o kraju, gdzie zagrożenie katastrofą stało się normą, 
a normalne życie jest podszyte widmem śmierci. I o ludziach, którzy pięć lat po 



trzęsieniu ziemi, tsunami i wybuchu w elektrowni jądrowej próbują poradzić sobie w nowej rzeczywistości. 
Niektórzy z nich nauczyli się nurkować i wciąż szukają szczątków bliskich na dnie morza. Inni, ignorując 
zagrożenie, usiłują żyć w napromieniowanym świecie, jakby nic się nie stało. Jeszcze inni rozmawiają 
z duchami. Albo zapisują się na warsztaty umierania.  
 

Ubu Król  

Alfred Jarry 
 
Korporacja Ha!art ma przyjemność przedstawić trzecie polskie tłumaczenie 
klasycznego dzieła, od którego zaczynają się wszystkie eksperymenty literackie XX 
wieku. Farsowość sztuki została odświeżona dzięki błazenadzie tłumaczenia 
automatycznego. Jest to, na swój sposób, pierwsze tak wierne tłumaczenie Ubu 
Króla. Proponujemy tłumaczenie owej „znanej” sztuki Jarry'ego według metody 
godnej naszych czasów 
 
Ten buntowniczy gest inauguruje nową serię Korporacji – linię konceptualną. 

 
„A teraz, panowie Polaków, do przodu! a raczej do tyłu!” 
 
 

24/7. Późny kapitalizm i koniec snu 

Jonathan Crary 
 
Dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Od kilku lat 
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych przeznacza ogromne środki na badania 
nad pewnym gatunkiem ptaków. Pasówka białobrewa jest w stanie latać przez kilka 
dni i nocy bez przerwy na sen. Badania mają doprowadzić do odkrycia metody 
pozwalającej utrzymać długotrwałą, niewymagającą snu aktywność także u ludzi. 
Stawką jest stworzenie żołnierza, a w dalszej perspektywie również pracownika 
i konsumenta, który przez wiele dni może się obyć bez snu.  

W świecie zachodniego kapitalizmu ideałem jest nieprzerwana aktywność i dyspozycyjność – dwadzieścia 
cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. W tak skonstruowanej rzeczywistości nie ma miejsca 
na sen; staje się on ekskluzywnym i nieco anachronicznym dobrem. Odwołując się do filozofii, filmów i dzieł 
sztuki, Jonathan Crary analizuje proces stopniowego zawłaszczania naszego czasu, w tym także snu, przez 
kapitalistyczną logikę wydajności i produktywności. Patrząc z tej perspektywy, sen okazuje się jednym 
z ostatnich przyczółków buntu i wolności jednostki. Śpijcie spokojnie! 
Co roku wydaje się miliardy dolarów na badania nad tym, jak doprowadzić do skrócenia czasu 
podejmowania decyzji i wyeliminowania bezużytecznych minut poświęconych na refleksję i kontemplację. 
Oto, czym jest dziś postęp – polega on na coraz większym przejmowaniu kontroli nad czasem 
i doświadczeniem człowieka. [fragment książki] 
 
 

Imperium księżyca w pełni. Wzlot i upadek Komanczów, 

najpotężniejszego indiańskiego ludu w historii Ameryki 

Północnej 

S. C. Gwynne  
 
Choć w kulturze popularnej większą sławę zdobyli Apacze, Siuksowie czy Szejeni, to 
Komancze, znakomici jeźdźcy i genialni wojownicy, stworzyli najpotężniejsze 



indiańskie imperium w Ameryce Północnej, powstrzymali hiszpański napór z Meksyku i francuską ekspansję 
z Luizjany. Przez kilkadziesiąt lat prowadzili wojnę z białymi Amerykanami, opierając się ich kolonizacji. 
Historia zapamiętała Komanczów przede wszystkich jako okrutnych najeźdźców i łupieżców, jednak 
Gwynne rysuje znacznie bardziej złożony i bogaty obraz tego ludu. 
 
Imperium księżyca w pełni to nie tylko porywający opis dziejów Komanczów; to także szereg znacznie 
bardziej intymnych historii – Ranalda Slidella Mackenziego, wybitnego przywódcy wojskowego, najbardziej 
bezwzględnego i skutecznego przeciwnika Indian, Cynthii Ann Parker, słynnej białej squaw, która porwana 
w dzieciństwie przez Indian, zakochała się potem w jednym z nich, urodziła mu dzieci i nigdy nie pogodziła 
się z tym, że zmuszono ją do powrotu do świata białego człowieka, a wreszcie Quanaha Parkera, jej syna, 
jedynego Głównego Wodza Komanczów, być może najbardziej fascynującego człowieka, który kiedykolwiek 
przemierzał Wielkie Równiny.  
 

 Metafizyczny harem. Kobiety Witkacego 

Małgorzata Czyńska 
 
Szalał za nimi z wzajemnością. Sprawiały, że był pijany szczęściem, albo staczał 
się na dno rozpaczy. Arystokratki i służące, podlotki i poważne matrony, aktorki i 
doktorowe. Demoniczne. Znane dziś z kart powieści, portretów, fotografii i… 
listów do Żony. 
 
Witkacy - wysoki, przystojny z błyskiem w oku. Artysta. Nie był monogamistą, 
nie był wierny, nie obiecywał miłości po grobową deskę. Nie rozumiał słowa 
„zdrada”. Braterstwo dusz cenił na równi z rozkoszami cielesnymi.  
Jadwiga, jego Żona - złotooka, rudowłosa, o zmysłowych ustach. Ich małżeństwo 

trwało szesnaście burzliwych lat, dzieliły ich setki kilometrów, ale wiedzieli o sobie wszystko. Pisał do niej: 
„Ty jednak jesteś jedyna i na to nie ma rady. Wszystkie baby możliwe są niczym wobec Ciebie.” 
 
 

Wojtek z armii Andersa 

Maryna Miklaszewska  
 
„Wojtek z armii Andersa” to pasjonująca powieść osnuta wokół rzeczywistych 
wydarzeń historycznych, związanych z epopeją II Korpusu Polskiego.  
 
Tytułowy bohater to niedźwiedź o imieniu Wojtek, który istniał naprawdę. 
Został przygarnięty przez polskich żołnierzy po ich wyjściu ze Związku 
Sowieckiego i przeszedł z armią Andersa cały szlak bojowy, biorąc m.in.: udział 
w walkach o Monte Cassino, gdzie pomagał rozładowywać ciężarówki 
z amunicją i podawał artylerzystom pociski. W tle wydarzeń opisywanych 
w powieści rysuje się dramat polskich żołnierzy, przelewających krew daleko od 
ojczyzny i opuszczonych przez aliantów.  

 
Jednak „Wojtek z armii Andersa” to nie tylko opowieść o złożonych ludzkich losach, wplątanych w tryby 
bezlitosnej historii. To przede wszystkim przejmująca opowieść o miłości. Miłości, która nadaje życiu sens, 
nawet w obliczu okrucieństw wojny i codziennej konfrontacji ze śmiercią. 
 
 
 


