
Purezento  

Joanna Bator  

 
Pierwsza japońska powieść Joanny Bator. Wielkie zaskoczenie w duchu 
zen! 
Kiedy drzwi zamknęły się za jej chłopakiem, nie wiedziała, że widzi go po 
raz ostatni. Kiedy zaczęła uczyć polskiego Panią Myōko nie 
przypuszczała, że dzięki niej wyruszy w daleką podróż. Kiedy po raz 
pierwszy spotkała Mistrza Myō, nie sądziła, że jej życie na nowo 

nabierze sensu. Kiedy na jej drodze stanął mężczyzna ze znamieniem oliwki na plecach, nie 
spodziewała się jak silna będzie miłość, która ich połączy. Podróżując wraz z główną 
bohaterką po Japonii, towarzysząc jej w sklejaniu rozbitych naczyń, czytelnik stopniowo 
wkracza w harmonijny świat zen, gdzie serce i umysł zapisuje się jednym znakiem kanji, 
a najpiękniejsze jest to, co niekompletne, przemijające i niedoskonałe. Metaforą ludzkiego 
losu jest tutaj kintsugi, pradawna sztuka naprawy ceramiki za pomocą złota. 
"Purezento" (czyli "prezent") to powieść tajemnicza i na wskroś japońska. Poruszająca 
historia utraty i miłosnej odnowy. Rozgrywająca się w Tokio i Kamakurze opowieść ma 
słodko-słony smak umami. 
 

Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy 

Sergiusz Piasecki   

 
Jest to pierwsza i najsłynniejsza powieść Sergiusza Piaseckiego wydana 
po raz pierwszy w 1937 roku, oparta na własnych przeżyciach.  
 
Zdobyła ona olbrzymią popularność, o czym świadczą aż cztery wydania 
do wybuchu II wojny światowej.  

 
Wysoko oceniło tę powieść wielu pisarzy, w tym Stanisław Mackiewicz, Melchior Wańkowicz, 
Juliusz Kaden-Bandrowski i Marian Hemar.  
 
Powieść napisana w formie autobiografii stanowi opis życia przemytników na pograniczu 
polsko-sowieckim w latach dwudziestych. 
 
 

Uczyń ze swojego życia Arcydzieło  

Krzysztof Zanussi   

 
Genialna lekcja życia od artysty o międzynarodowej sławie. Tekst 
iskrzy humorem i zaskakuje dużym dystansem autora do siebie 
i świata. Reżyser z prawdziwą wirtuozerią porusza najważniejsze 
zagadnienia współczesnej kultury, diagnozuje bolączki człowieka 
XXI w. i mierzy się z tematem, jak żyć naprawdę, a nie byle przeżyć. 
Ta książka przypomina spotkanie podczas kolacji, kiedy pojawia się 



gość, który wrócił z dalekiej podróży i ma tak wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia, 
że z zapartym tchem słuchamy kolejnych jego historii, co jakiś czas zadając mu pytania, tylko 
z pozoru naiwne… 
                             
"Zapytałem kiedyś Umberto Eco – (…) czy mogę wartościować języki. Umberto Eco najpierw 
się skrzywił, a potem powiedział: „Niech pan tego publicznie nie mówi, dobrze panu radzę”. I 
dodał: „Wie pan, coś w tym jest, tylko strasznie trudno to uchwycić”. No więc ja mówię: 
„Panie profesorze, skoro pan bierze sporą pensję jako profesor uniwersytetu, to niechże pan 
to trudne zadanie rozwiąże. Przecież po to pan jest”. A on mi na to: Proszę pana, ta pensja 
wcale nie jest taka wysoka". 
Fragment książki 
 

Renegat  

Witold J. Ławrynowicz 

 
W mieszkaniu kapitana Niemojewskiego - jednego z bohaterów 
powieści historyczno-sensacyjnej pt. "Renegat" - zjawia się porucznik 
Czerski. Przychodzi późno i bez zapowiedzi, ale nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, zważywszy na fakt, że walczyli w jednym pułku 
w wojnie 1920. A jednak... Czerski jakiś czas temu zniknął, a wraz z nim 
tajne dokumenty ze sztabu, co rzuca na niego podejrzenie o zdradę. 

Teraz wraca i składa dawnemu koledze propozycję nie do odrzucenia. W Warszawie 
w przededniu zamachu majowego w 1926 r. wre walka wywiadów, bolszewiccy agenci nie 
przebierają w środkach, a gdzieś w otoczeniu prezydenta operuje szpieg. Renegat, który 
zdążył już poznać na własnej skórze metody działania sowieckich służb, do gry z nimi wciąga 
oficera polskiego kontrwywiadu. O co tak naprawdę gra Czerski? Czy Niemojewski zapłaci za 
to utratą życia i honoru? Tymczasem sytuacja w kraju wymyka się spod kontroli, następuje 
zamach stanu, a szpieg wciąż pozostaje nieuchwytny. 
 

Ulga 

Natalia Fiedorczuk   

 
Powieść laureatki Paszportu Polityki  
Pierwsza książka Natalii Fiedorczuk "Jak pokochać centra handlowe" była 
objawieniem literackim, "Ulga" będzie wstrząsem. Powieść jest jak 
huragan, który zbiera wszystko po drodze, zostawiając niepokojącą ciszę. 
Życie Karoliny pewnie mogło wyglądać inaczej, być może nawet pięknie. 

Dzisiaj jej pozornie zgodne małżeństwo z jednym dzieckiem wiedzie żywot tyleż stateczny 
i uporządkowany, co przesycony nudą i niepokojem. I złością. Karolinie ciągle towarzyszy 
poczucie, że znajduje się w swoim mieszczańskim życiu jakby przypadkiem, jakby 
niezamierzenie. 
Autorka przenikliwie portretuje pokolenie współczesnych trzydziestolatków, z jego pakietem 
bazowym: deweloperskim kredytem, stresującą pracą i średnio satysfakcjonującym życiem 
rodzinnym. Normalsi, karierowicze, młode i mniej młode mamuśki – to dystansujące 
etykiety, to nie o nas, to na pewno nie o mnie. Ale i my, prędzej lub później zakochujemy się, 



zdradzamy, robimy zakupy w hipermarkecie, zawozimy dzieci do szkoły i odwiedzamy 
teściów. 
Świat opisany przez Fiedorczuk to gra kontrastów: tu miłość miesza się z seksem i przemocą, 
szczęście idzie w parze z depresją, a cierpienie przynosi ulgę. Rzeczywistość tej mocnej, 
dojrzałej i pięknej prozy to także lęki i koszmary kryjące się za cienkimi ścianami nowego 
budownictwa mieszkaniowego. To świat cielesny, somatyczny, dotkliwy, dlatego tak mocno 
czujemy każde przeczytane słowo. Powieść pochłania czytelnika, a Ulga zaciska się na szyi 
i chwyta za gardło. 

 

Zawisza Czarny. Wielka wojna  

Szymon Jędrusiak   
 
Fascynująca opowieść o najsłynniejszym polskim rycerzu. Polityczne 
walki, szpiegowskie intrygi i sztylety splamione krwią. 
Jakim człowiekiem był legendarny Zawisza herbu Sulima? Czy 
rzeczywiście ucieleśniał wszelkie cnoty? Kto przesądził 
o grunwaldzkiej wiktorii – waleczne rycerstwo czy dyplomaci i tajni 
agenci na usługach Korony? 
Na te pytania odpowiada Szymon Jędrusiak w porywającej trylogii 

o średniowiecznej Polsce, Europie oraz brutalnej polityce pełnej intryg i zaskakujących 
rozgrywek dyplomatycznych. 
Fabularny rozmach i solidna dawka historii, której nie znajdziesz w podręcznikach. Gotowy 
scenariusz na superprodukcję. 
Jesienią roku Pańskiego 1408 nikt po obu stronach granicy polsko-krzyżackiej nie ma 
wątpliwości, że wybuch wielkiej wojny jest nieuchronny. Nowy mistrz Zakonu Ulryk von 
Jungingen dąży do zbrojnej konfrontacji, by rzucić na kolana Polskę i Litwę. 
Zawisza Czarny bierze udział w rycerskim turnieju na Węgrzech, uczestniczy w odbiciu 
Bydgoszczy z rąk wojsk zakonnych, werbuje najemników w Czechach i na Morawach. Robi 
wszystko, by powstrzymać wybuch buntu na Litwie przeciwko Witoldowi i zapobiec 
porozumieniu Krzyżaków z królem Węgier Zygmuntem Luksemburskim. 15 lipca 1410 roku 
pod Grunwaldem staje do walki pod wielką chorągwią ziemi krakowskiej. 
Zacznij swoją przygodę z "Zawiszą Czarnym" od dowolnej książki z cyklu. Każdą z nich można 
czytać oddzielnie. 

 

Inni ludzie 

Dorota Masłowska   

Miasto zatrute smogiem i pogardą, drogie auta, tanie relacje, 
wysokie aspiracje i najniższe pobudki. Z dzikich potoków 
hiphopowej nawijki wyłania się wizja współczesnej Warszawy 
najwyższej literackiej próby, zarazem poetycka i wulgarna, 
zabawna i mroczna. Tak potrafi tylko Dorota Masłowska. 

"Inni ludzie" to gatunkowa hybryda, polifoniczny utwór-potwór, którego komiksowo 
uproszczone postacie, jak to u Masłowskiej, zdają się bohaterami posiłkowymi. Bo 
prawdziwym, najważniejszym bohaterem jest tu język, którym mówią (albo który mówi 
nimi): buzujący energią i dowcipem, a jednocześnie brutalny, kaleki, pełen niechęci i 



uprzedzeń. To w nim rozgrywa się erozja więzi, resztek wyższych uczuć i ludzkiej solidarności. 
To on, śmieszny i potworny jednocześnie, zadaje bolesne pytania o moment, w którym 
znaleźliśmy się jako wspólnota. Czy inni ludzie to nie przypadkiem my? 
 

 

Gustaw Herling-Grudziński  

Dziennik 1957-1958  

Włodzimierz Bolecki 
Nigdy niepublikowany sekretny dziennik Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego 
Pierwsze lata emigracji, życie rodzinne i rozterki zawodowe 
Poruszająca, adresowana tylko do siebie relacja pisarza 
poszukującego własnego miejsca w świecie 
Autoportret 38-letniego Herlinga-Grudzińskiego 
w najtrudniejszym okresie życia 
  
Powstały w latach 1971–1992 Dziennik pisany nocą Gustawa 

Herlinga-Grudzińskiego stanowi jedno z najważniejszych dzieł diarystyki światowej. Dziś, 
dzięki sensacyjnemu znalezisku, jakiego dokonały żona pisarza Lidia Croce i córka Marta 
Herling, w ręce czytelników trafia nieznany, nigdy wcześniej niepublikowany dziennik pisarza 
z lat 1957–1958. Sam fakt, że Herling-Grudziński go nie zniszczył, świadczy o znaczeniu, jakie 
miały dla niego te intymne zapiski. 
  
Co o wielkim pisarzu mówi ten tajemniczy tekst? Czego nowego dowiemy się o autorze 
Innego Świata? 
  
Gustaw Herling-Grudziński zamieszkał w Neapolu w 1955 roku. Dziennikowe zapiski są 
świadectwem trudnych początków nowego życia — pisarz czuje się jeszcze wyobcowany i nic 
nie zapowiada, że Włochy staną się jego drugą ojczyzną. Czytelnicy znający monumentalny 
Dziennik pisany nocą mogą być zaskoczeni szczerością i intymnym charakterem tego tekstu. 
Herling-Grudziński opisuje burzliwe nieraz relacje i z ludźmi, a portrety wielu ważnych 
postaci kultury polskiej goszczących w domu Herlingów nie zawsze są kreślone z życzliwością. 
Stosunek do własnej twórczości jest tu jeszcze niespokojny i dramatyczny, a zmarła 
samobójczą śmiercią w 1952 roku pierwsza żona Krystyna powraca we wspomnieniach i 
dręczących pisarza snach. Dziennik 1957–1958 jest wreszcie dokumentem małżeństwa i 
ojcostwa, życia rodzinnego i towarzyskiego w domu przy via Crispi oraz pracy dziennikarskiej 
i pisarskiej: lektur, obmyślania pierwszych opowiadań powstałych w tamtych latach, a także 
nieukończonej i zniszczonej przez Herlinga-Grudzińskiego autobiograficznej powieści Ciemny 
staw. 
 
 


