
Szczęśliwy X. Matematyka na co dzień 

Steven Strogatz  

 
Światowej klasy matematyk i stały współpracownik „New York Timesa” oprowadza 
nas po kluczowych ideach matematyki, pokazując, jak – w często zaskakujący sposób 
– wiąże się ona z literaturą, filozofią, prawem, medycyną, sztuką, biznesem, a nawet 
popkulturą! 

W jaki sposób wyszukiwarka Google’a przeszukuje Internet? Z iloma partnerami 
trzeba się spotykać, by wreszcie znaleźć tego jedynego? Jak przedłużyć żywot materaca, w odpowiedni 
sposób go odwracając?   

To właśnie matematyka potrafi dać właściwą odpowiedź na te pytania! 

Matematyka jest wszechobecna, ale niezbyt wiele osób rozumie jej uniwersalny język na tyle, by dostrzec 
jej mądrość, piękno i odczuć płynącą z niej radość.   

Ta głęboko pouczająca i wielce zajmująca książka tłumaczy matematykę w sposób zrozumiały i ekscytujący 
dla każdego czytelnika. W każdym rozdziale przeżywa on moment radosnego „Aha!”, jeśli tylko gotów jest 
porzucić swoje uprzedzenia i dać się zauroczyć królowej nauk. 

Strogatz, oczekując od nas jedynie ciekawości i zdrowego rozsądku, pozwala nam przekonać się, za co 
zbierał nagrody jako nauczyciel akademicki i pochwały jako autor artykułów o matematyce w „New York 
Timesie”. Rozpoczyna od wyjaśnienia, dlaczego liczby są tak pomocne w codziennym życiu, ukazuje 

zadziwiające właściwości liczby π, objaśnia twierdzenie Pitagorasa, liczby niewymierne, pomaga odkryć czar 
rachunku różniczkowego. A wszystko w klarowny, pomysłowy i często zabawny sposób.  
Każdy z nas powinien mieć takiego nauczyciela! 

Krótka historia prawie wszystkiego 

Bill Bryson  

 
Wyzwanie, przed którym stanął Bill Bryson, polegało na tym, aby tematy, które 
zwykle u większości z czytelników wywołują śmiertelną nudę, jak geologia, chemia 
lub fizyka cząstek, uczynić przystępnymi dla tych, którzy nigdy nie sądzili, że nauki 
przyrodnicze mogą ich w ogóle zainteresować. Klucz, jaki znalazł autor, wydaje się 
genialny w swej prostocie: Bryson pisze nie o tym, CO wiemy, lecz raczej o tym, 
SKĄD wiemy to, co wiemy. Skąd wiemy, co jest w środku Ziemi, czym jest czarna 
dziura lub gdzie 600 milionów lat temu były kontynenty? W jaki sposób ktokolwiek 
kiedykolwiek potrafił odkryć takie rzeczy? 

W swoich podróżach w czasie i przestrzeni Bryson spotyka i prezentuje nam gamę niezwykłych postaci - 
obraca się w towarzystwie zwykłych głupców, zdumiewających ekscentryków, obsesyjnych rywali, a także 
pasjonatów, takich jak patologicznie nieśmiały Henry Cavendish, który ujawnił wiele zagadek i dokonał 
ważnych odkryć, między innymi "zważył" Ziemię, lecz nie opublikował znacznej części swojego naukowego 
dorobku. 

Bill Bryson mówi o sobie, że nie jest entuzjastą podróżowania, ale nawet gdy siedzi bezpiecznie 
w gabinecie, nie potrafi opanować ciekawości wobec otaczającego go świata. Krótka historia prawie 
wszystkiego stanowi rezultat jego prób zrozumienia wszystkiego, co zdarzyło się od Wielkiego Wybuchu aż 
do powstania cywilizacji - jak doszliśmy stamtąd, gdzie byliśmy niczym, do tego, czym jesteśmy dzisiaj. Bill 
Bryson zabiera nas w fascynującą podróż, która otworzy nam oczy na świat, jakiego większość z nas nigdy 
nie widziała. 



Gabinet zagadek matematycznych 

Ian Stewart  
 
Zapomnij o sudoku! Trenuj myślenie z Gabinetem matematycznych zagadek! 
Gdy profesor Ian Stewart – obecnie jeden z najsłynniejszych matematyków na 
świecie – w wieku 14 lat zaczął gromadzić najciekawsze matematyczne i logiczne 
zagadki oraz ciekawostki, pewnie nie miał pojęcia, że jakiś czas później materiały te 
posłużą mu do stworzenia jednej z najzabawniejszych i pouczających książek 
popularno-naukowych. Tom zbiera dziesiątki ciekawych gier, zabaw, historyjek, 

dowcipów i anegdot, karcianych sztuczek i innych atrakcji związanych z fascynującym światem matematyki. 
W niezwykłej książce profesora Stewarta zakochają się zarówno miłośnicy matematyki, doświadczeni 
amatorzy zagadek, jak i zupełni nowicjusze, którzy do tej pory szerokim łukiem obchodzili wszystko, co 
dotyczy liczb, wzorów i logicznego myślenia.  
 
 

Gabinet matematycznych zagadek. Część II 

Ian Stewart  

Bestsellerowego Gabinetu matematycznych zagadek tom drugi, a w nim: 
łamigłówki, anegdoty i ciekawostki ze świata matematyki. Ian Stewart w 
przystępny, bardzo ciekawy i nierzadko zabawny sposób opowiada o dziedzinie, 
która dla niektórych pozostaje niezbadaną tajemnicą. Prezentowane przez niego 
gry, zagadki i zdania to doskonała gimnastyka dla szarych komórek i świetna 
zabawa. Dzięki tej książce dowiecie się m.in. kto wynalazł znak równości, jak 
tworzyć i łamać szyfry, w jaki sposób materia równoważy anty-materię i co się 
stało, gdy pewien słynny matematyk próbował przepchać stół przez drzwi… 

 

Liczby natury. Nierealna rzeczywistość matematycznej 

wyobraźni 

Ian Stewart  
 
Każdej nocy gwiazdy zataczają na niebie okręgi, pory roku następują cyklicznie po 
sobie, a płatki śniegu nie są nigdy identyczne, ale wszystkie mają symetrię 
sześciokątną. Żyjemy we wszechświecie wzorów. Każdy z wzorów przyrody jest 
zagadką, prawie zawsze głęboką. Matematyka jest świetna w rozwiązywaniu 
zagadek. 
Zamierzam zabrać was na zwiedzanie matematycznego wszechświata. Chcę 

spróbować wyposażyć was w matematyczne oczy. A robiąc to, uczynię wszystko co w mej mocy, aby 
zarazem zmienić sposób, w jaki postrzegacie wasz własny świat.  
Autor  
Liczby natury to książka niezwykła. Ian Stewart, światowej sławy matematyk, nie posługując się żadnym 
wzorem czy równaniem opisuje matematyczność otaczającego nas świata, ukazując jego tajemniczość 
i piękno. Książkę, w której autor udowodnił, że można napisać o liczbach bez liczb, czyta się z prawdziwą 
przyjemnością. 
„Wiedza i Życie” 

 



Niezwykłe liczby profesora Stewarta 

Ian Stewart 

Wyobraźcie sobie gigantyczną liczbę, taką, której zapis musiałby sięgać od jednego 
krańca Wszechświata do drugiego. Znajdziecie ją tutaj, razem z wszystkimi innymi 
liczbami, jakie można sobie wyobrazić – rzeczywistymi, urojonymi, wymiernymi, 
niewymiernymi, dodatnimi, ujemnymi, prostymi i skomplikowanymi. Ian Stewart 
omawia zdumiewające własności liczb, od zera do nieskończoności, wyjaśnia genialne 
pomysły starożytnych matematyków i pokazuje, jak zmieniało się pojęcie liczby. 
Pod jego doświadczoną opieką odkryjecie matematyczne tajemnice szyfrów, sudoku, 

kostki Rubika i skal muzycznych, dowiedzie się też, jak to możliwe, że jedna nieskończoność jest większa od 
drugiej. Przekonacie się także, że tak naprawdę żyjemy w jedenastowymiarowej przestrzeni. 
„Niezwykłe liczby profesora Stewarta” przypadną do gustu każdemu, kto kocha liczby – a także tym, którzy 
sądzą, że ich nie znoszą. 

Królowa bez Nobla 
Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda  

Co wspólnego ma kalafior z matematyką? Czy Pitagoras spotkał się z Talesem? 
Dlaczego matematycy nie dostają Nagrody Nobla? Czy można wyprowadzić wzór 
na piękno? Po co komu w ogóle matematyka? 

Na te i inne zaskakujące pytania starali się odpowiedzieć dwaj znakomici 
matematycy. Swoje rozmowy prowadzili z dużym poczuciem humoru i dystansem 
do królowej nauk. I tak powstała ta książka. Dla kogo? Dla zdeklarowanych 
humanistów, miłośników nauk ścisłych i przyrodniczych, dla ciekawych świata – 
słowem dla tych, którzy lubią wiedzieć. 

Podróże matematyczne 

Michał Szurek  
 
Podróże matematyczne to książka nie tylko dla ucznia i nauczyciela, lecz dla 
wszystkich, którzy interesują się matematyką i reagują na jej wyzwania – i dla 
młodszych, i dla starszych.  
Z nieprzebranego dorobku matematyki Autor wybrał kilkadziesiąt arcydzieł – zadań, 
twierdzeń, teorii – i w barwny sposób opowiada o nich z wielu punktów widzenia. 
A czyni to tak, by początkującego czytelnika zainteresować, a czytelnika dojrzałego – 

nie znudzić. Autor ukazuje matematykę przyjemną i intrygującą. Treść książki oscyluje wokół programu 
szkolnego, chociaż im wyższy numer rozdziału, tym „odległość” od szkoły większa, a w rozdziale 17 jest 
wręcz „kosmiczna”. Książka i jej rozdziały są napisane zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Znajdziemy 
tu równania, tradycyjne zadania w nowym ujęciu, zadania logiczne, kolorową geometrię i wycieczkę 
w dziwne przestrzenie. Trudne miejsca nie powinny nikogo odstraszać. 
 

 

 

 

 

 



Dom Wybranych 

Bronisław Wildstein  
 
Dom wybranych potraktować można jako rodzaj powieści kryminalnej. To 
poszukiwanie intelektualnego guru Polski, który zniknął w niewyjaśnionych 
okolicznościach. W tym samym czasie, w telewizji, realizowany jest wymyślony 
przez niego reality show "Młyn nadziei". 
Dom wybranych to także opowieść o miłości doświadczanej przez bohaterów 
i pytanie, jaka jest i może być ona w epoce, która czyni z niej fetysz, a jednocześnie 

odmawia jej ponadindywidualnego źródła. W powieści zaglądamy za kulisy działań ludzi mediów, jej 
bohaterów, którzy preparują dla nas obraz świata. A może Dom... traktuje głównie o złu, a raczej złym, 
któremu odmawiamy istnienia, a pozbawiony imienia uzyskuje wolność w naszej rzeczywistości? 
 

Harda 

Elżbieta Cherezińska  
 
Mężczyzna, którego kocha. Ogień, który rozpala. Królestwa, którymi włada. 
Świętosława od dziecka była harda. Od najmłodszych lat, wraz z bratem Bolesławem 
Chrobrym, uczyła się niuansów politycznej gry. Miała stać się pionkiem w układzie 
sojuszy swego ojca, księcia Mieszka. Jej ambicje sięgały znacznie dalej. Chciała zostać 
królową. 
Los okazał się nieprzewidywalny. W drodze na dwór męża spotkała kogoś, kto 

zawładnął jej sercem. Czy jest w stanie spełnić swe ambicje i kochać? Stawka jest wysoka – przyjaciele 
zmieniają się we wrogów, miłość w nienawiść. Sakrament w klątwę. 
Harda to opowieść o kobiecie niezwykłej, której losy nierozerwalnie wplatają się w dzieje Polski, Szwecji, 
Danii, Norwegii i Anglii. Namiętności, walka o tron, krwawe bitwy oraz zniewalające historie to królestwo, 
po którym Elżbieta Cherezińska porusza się z lekkością i drapieżnością sokoła. 
 

Trzeci front 

Filip Molenda  
 
A gdyby pakt Ribbentrop - Mołotow pozostał martwą literą, Sowieci nie wkroczyli 17 
września 1939 do Polski, a nasi sojusznicy – Francuzi i Anglicy – już we wrześniu 
rozpoczęli działania wojenne z Niemcami? W tej alternatywnej rzeczywistości 
porucznik Karol Krupski, urzędnik ministerstwa propagandy, próbuje rozwikłać 
zagadkę tajemniczego zaginięcia swojego przyjaciela i współpracownika, Piotra 
Malanowskiego. 

 

Awiatorzy - Opowieść o polskich lotnikach 

Jarosław Sokół 
 
Fenomenalna, barwna powieść o polskich lotnikach autora bestsellerowego Czasu 
Honoru  
Awiatorzy to opowieść o młodych ludziach, których łączy marzenie o lataniu. 
Realizują je w dramatycznych okolicznościach po wybuchu I wojny światowej 
w eskadrach Niemiec, Austrii i Rosji. Po wojnie czeka ich zaś walka o polskie granice z 
Ukrainą oraz z bolszewicką Rosją. Na tle barwnych wydarzeń epoki ukazany jest 
proces odradzania się państwa polskiego po stuleciu zaborów.  



Napisana z niebywałą pasją historia, opowiada o dziejach awiacji – od balonów po pierwsze, zdobyczne, 
samoloty z biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach. Dzięki wartkiej akcji i błyskotliwym dialogom, 
czytelnik z zapartym tchem przemieszcza się w czasie. Od pierwszych prób balonowych w Warszawie 
osiemnastego stulecia, przez wydarzenia na Bałkanach, których tragicznym skutkiem była I wojna 
światowa, cesarsko-królewskie Austro-Węgry i rewolucyjną Rosję, aż po niespodziewane zwycięstwo pod 
wodzą Marszałka Piłsudskiego w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 
 

Sposób na (cholernie) szczęśliwe życie 

Małgorzata Chmielewska, Piotr Żyłka i inni... 
 
Niepokorna zakonnica w rozmowie szczerej do bólu. 
O siostrze Małgorzacie Chmielewskiej mówi się, że to zadziorna kobieta 
z charakterem. Już w wieku 10 lat została "ekskomunikowana" - z lekcji religii, bo 
zadawała za dużo pytań. 
Mieszka z biedakami, wychowuje niepełnosprawnego syna, codziennie mierzy się z 
prawdziwymi dramatami. Mawia, że na miłość nie da się zrobić biznesplanu, że 
miłość powinna być nieco stuknięta, bo inaczej jest nudno. Od lat burzy 

stereotypy i podbija serca Polaków swoją szczerością. 
W rozmowie z Piotrem Żyłką (współautorem książki z ks. Kaczkowskim Życie na pełnej petardzie) i Błażejem 
Strzelczykiem (dziennikarzem "Tygodnika Powszechnego") mówi prosto i zaskakująco o tym, co jest w życiu 
najważniejsze i skąd brać siłę do działania, gdy wszystko się wali. 


