Wywieziona
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Książka powstała na podstawie relacji Pani Leokadii Zwolińskiej, wywiezionej na Syberię w 1941 roku.
Bohaterka wraz z rodziną spędziła pięć lat w tajdze syberyjskiej, w okolicy miejscowości Barnauł.
Doskonała pamięć pozwoliła odtworzyć po niemal 80 latach niektóre zdarzenia z tamtego okresu. Jej
wspomnienia zostały spisane w listopadzie i grudniu 2021 roku, by nie uległy zapomnieniu. Leokadia
Zwolińska jest członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku
Sybiraków. Żywa lekcja historii, obecna w tej książce, zainteresuje z pewnością tych, którzy poszukują
prawdy. Alicja Lasoń-Długosz ukończyła Liceum Technik Plastycznych w Kielcach i Studium Reklamy w
Ciechanowie. W latach 1976–1981 studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie. W roku 1981 uzyskała dyplom z wyróżnieniem rektorskim. W latach 1982–1995 wykonywała
projekty wnętrz, projekty graficzne okładek i ilustracje książkowe. W latach 1996–1997 studiowała na
Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1995–2021 nauczyciel plastyki.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/wywieziona/

Tato, nie wolno ci było
[text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-84-5
Cena katalogowa brutto: 45
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Literatura kobieca,
Wspomnienia

Opis
Tato, nie wolno Ci było to swoista terapia autorki debiutującej jako Lara Dipp. Ojciec pił i molestował córkę,
a i matka padła ofiarą jego nałogu i przemocy. Lara ukończyła szkołę fryzjerską, potem liceum
ekonomiczne. Jak większość kobiet w tamtym czasie szybko wyszła za mąż i zajęła się wychowywaniem
dzieci. Mąż zmusił ją do wyjazdu do Niemiec. Paradoksalnie nowe życie pozwoliło Larze szerzej spojrzeć na
świat oraz w głąb własnych traum i krzywd wyrządzonych jej przez bliskich. Tą książką autorka rozlicza się
z przeszłością, bo jak czytamy: "Zapomnieć nie można, ale da się żyć lżej". Lara Dipp - to pseudonim
literacki autorki. Urodziła się pod koniec lat pięćdziesiątych w górniczej rodzinie na Śląsku. Od prawie pół
wieku mieszka w Niemczech. Matka dwóch dorosłych synów i szczęśliwa żona drugiego męża. Zakochana
w literaturze i abstrakcyjnym malarstwie. Więcej na temat Tato, nie wolno ci było przeczytasz tutaj.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/tato-nie-wolno-ci-bylo/

Moje pamiętniki
[text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-63768-99-7
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Moje pamiętniki to zapis wspomnień 88-letniego seniora, który czuje się spełniony zarówno rodzinnie, jak i
zawodowo, mimo że nie brakowało trudności na poszczególnych etapach jego życia. Jan Konieczny Urodzony w 1933 roku w Bydgoszczy w rodzinie wysokiej rangi urzędnika PKP, rozwijał się jako szczęśliwe
najmłodsze dziecko. W okresie okupacji był świadkiem okrutnych zbrodni, jakich dopuścili się okupanci na
przedstawicielach inteligencji polskiej w Bydgoszczy. Z chwilą uruchomienia polskich szkół po zakończeniu
wojny podjął naukę w szkole podstawowej, a następnie w liceum, które ukończył w 1952 r. W 1953 r.
rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1959 r. po
odbyciu stażu w zakładach Zeissa w RFN jako magister inżynier geodezji ze specjalnością w fotogrametrii.
Po studiach rozpoczął pracę naukową w Instytucie Badań Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,
opracowując pod kierunkiem prof. Kazimierza Guzika autorskie metody fotogrametrycznego kartowania
geologicznego dla Tatr Zachodnich. W 1969 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale
Geodezji i Kartografii PW. W 1975 r. stworzył w IGiK PW Ośrodek Przetwarzania Zdjęć Lotniczych i
Satelitarnych, wyposażając go amerykańskie i japońskie metody i systemy komputerowe do przetwarzania
obrazów satelitarnych satelity LANDSAT. Uczestniczył w międzynarodowym programie badawczym
INTERKOSMOS w obszarze wykorzystania obrazów satelitarnych Ziemi w gospodarce narodowej, m.in.
opracowując zadania związane z badaniem powierzchni Ziemi dla polskiego kosmonauty Mirosława
Hermaszewskiego. W 1975 r. powołany został na stanowisko docenta. Połowa lat 70. to także początek
jego działalności w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestniczył w wielu projektach jako
ekspert z dziedziny fotogrametrii i mapowania w takich krajach, jak Somalia, Turcja, Sudan i Jordania. W
2003 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Geodezji i Kartografii PW,
dzieląc się ze studentami zdobytą wiedzą i doświadczeniem
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/moje-pamietniki/

Przepustka na ląd
[text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Podróżnicze, Relacje z podróży,
Wspomnienia

Opis
Książka odsłania kulisy pracy na morzu. Zderza mity z rzeczywistością. Pokazuje losy polskich marynarzy
od czasów PRL-u do chwili obecnej. Z pokładu „Białej Fregaty” przenosimy się na nowoczesny
skomputeryzowany statek pracujący na polu naftowym. Morskie tragedie przeplatają się z opisami przygód
w portach całego świata.
Przeczytałem błyskawicznie „Przepustkę” i szczerze Ci jej gratuluję. Krótkie, lapidarne całostki
układają się w coś w rodzaju prywatnej encyklopedii życia zawodowego i życia w szerszym
sensie... Zrezygnowałeś z pedantycznej chronologii, zyskałeś możliwość pamięciowych
powrotów do zdarzeń wcześniejszych. Masz wyczucie sztuki kompozycji.
Z listu prof. Edwarda Balcerzana (krytyka literackiego, członka Polskiego PEN-Clubu) do Autora.
Kapitan Marek Malcher jest magistrem fizyki teoretycznej, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Związany z morzem od 1976 roku jako oficer pokładowy, a od 1991 –
kapitan. W latach 1998-2015 pracował jako kapitan statków obsługujących morskie instalacje naftowe w
różnych rejonach świata. Mieszka w Mosinie pod Poznaniem. Więcej o Przepustce na ląd przeczytasz tutaj.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/przepustka-na-lad/

Jestem DDA
[text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-35-7
Cena katalogowa brutto: 35
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Jestem DDA to monolog autorki opowiadający o dorastaniu w domu pełnym alkoholu, w rodzinie, w której
zabrakło miłości i akceptacji. To opowieść o nieuporządkowanym życiu biegnącym od skrajności do
skrajności. O codziennej wewnętrznej walce z przeszłością, walce o siebie, bliskich, o trwaniu w cieniu i
próbach wyjścia z niego. Autorka zaledwie uchyla drzwi, ale to wystarczy, by pokazać, jak widzi świat, a w
nim siebie - dorosłe dziecko alkoholików (DDA). Karolina Rosłoniec - ur. w 1977 r. w Otwocku, przede
wszystkim mama dziesięciolatka. Fanka motoryzacji i dobrej książki. Honorowa dawczyni krwi. Nie boi się
walczyć o swoje marzenia. Jej motto życiowe brzmi: "Jestem ponad problemami, a nie one nade mną."
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/jestem-dda/

Moja Kanada
[text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-61-6
Cena katalogowa brutto: 39
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Ameryka Północna, Literatura faktu, Podróżnicze
, Relacje z podróży, Wspomnienia

Opis
Moja podróż do Kanady nie była zwykłą wycieczką. To było coś więcej niż przelotny romans na dzikiej plaży
u podnóża Gór Skalistych. To prawdziwa miłość – szczera, bezkształtna, bezinteresowna i czysta. Moja
Kanada to podróż przez życie w stronę marzeń na wietrze przeciwności losu, którym to warto stawiać
czoła. To opowieść o wierze w swoje możliwości, o upadkach i o lewitacji ducha marzyciela w krainie
realnych wrażeń. To refleksje z podróży oczyma artysty, muzyka i poety z głęboką analizą człowieka jako
wartości bezcennej. Moja Kanada – to Moje Marzenie. Autor Piotr Jan Surma – ur. w 1982 r. w Nowym
Targu marzyciel, fantasta, gitarzysta, meloman, miłośnik lasu i amator gór oraz poszukiwacz siebie na
łąkach czasu. Z pochodzenia Góral, ale mieszkający nad morzem w obcym, ale jakże swojskim kraju –
Anglii. Autor kilku niedościgniętych przez sukces utworów muzycznych pod szyldem PJ Surma – do
odsłuchu na YouTube. Były gitarzysta Roadhouse Bound oraz Orpheus’ Fury. Obecnie grający muzykę
gitarowo-relaksacyjną.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/moja-kanada/

Mezaliansowa Myszka
Mezaliansowa Myszka to wywiad-rzeka z Marią Grodą-Kowalską – córką księżniczki Teresy Czartoryskiej, owocem
jej małżeństwa z Janem Kowalskim.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-73-1
Cena katalogowa brutto: 45
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia, Wywiad

Opis
Mezaliansowa Myszka to wywiad-rzeka z Marią Grodą--Kowalską – córką księżniczki Teresy Czartoryskiej,
owocem jej małżeństwa z Janem Kowalskim. Przed II wojną światową związek przedstawicielki jednego z
najświetniejszych rodów arystokratycznych Rzeczpospolitej ze zwykłym Kowalskim, choć ze szlacheckiej
rodziny, byłby zapewne niemożliwy. Mezalians – mawiano by w kręgach wysoko urodzonych. Księżniczka
Teresa Czartoryska, córka ordynata sieniawskiego i gołuchowskiego – Adama Ludwika i jego żony – Marii
Ludwiki z Krasińskich oraz Jan Kowalski pobrali się jednak tuż po wojnie, w zupełnie innej rzeczywistości.
Opowieść ich najstarszej córki Marii to podróż nie tylko przez historię trudnego związku jej rodziców, ale
także przez powojenną historię Polski i Polaków, skomplikowaną i tragiczną; przez świat, w którym świetne
pochodzenie nie torowało drogi do lepszego życia, a w Polsce Ludowej było wręcz skazą. Tytułowa
Mezaliansowa Myszka, czyli Maria, doświadczyła wielu okrucieństw losu. Dzieciństwo naznaczone
uwięzieniem ojca jako wroga ludu, trudne relacje z matką, ucieczka we wczesne małżeństwo i
macierzyństwo, dojrzałość w zupełnie nieznanym i obcym, choć z pozoru wygodnym życiu w Szwajcarii.
Oto opowieść o tym, jak hartowała się Myszka, owoc mezaliansu księżniczki Czartoryskiej i Janka
Kowalskiego, parafrazując tytuł znanej powieści realizmu socjalistycznego. Nigdy właściwie nie byłam
szczęśliwa. Gdyby nie wojna, na pewno moje życie potoczyłoby się inaczej. Ona wpisała się w mój los.
Wiem, że nie tylko w mój, ale przecież to ma być opowieść o mnie. Chociaż raz mogę pomyśleć wyłącznie o
sobie. Może nie wyłącznie, bo pojawią się w tej opowieści postacie historyczne, powszechnie znane. A ja
jestem ich potomkinią, czyli częścią ich dziedzictwa. Chcę także opowiedzieć o ludziach spoza świecznika,
którzy również zasługują na ocalenie od zapomnienia. Jak choćby najważniejsza z tych osób – moja matka
Teresa Groda-Kowalska, z domu księżniczka Czartoryska.

Maria Groda-Kowalska
Edyta Rodacka – absolwentka Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Collegium
Civitas (historia sztuki). Dziennikarka, od początku kariery zawodowej, czyli od 1991 roku, związana z
Telewizją Polską. Reporterka Panoramy Dnia, Bliżej Świata, specjalizująca się w publicystyce
międzynarodowej. Od 1994 roku nieprzerwanie związana z Teleexpressem, w którym przeszła wszystkie
szczeble zawodu dziennikarza telewizyjnego: od noszenia kaset – tak, kiedyś pracowało się z kasetami i na
kasetach – do wydawania jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych programów informacyjnych
w Polsce. Prywatnie niezmiennie od 40 lat zakochana w Tatrach. Miłośniczka poezji Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej i malarstwa Williama Turnera. Maria Groda-Kowalska zwana od dzieciństwa "Myszką".
Urodziła się w Krakowie 15 czerwca 1946 r. Pierwsze miesiące życia spędziła w Muzeum Czartoryskich,
gdzie jej matka i babka trafiły po Powstaniu Warszawskim. Następne 34 lata spędziła w Opolu. Tam
mieszkali jej rodzice. Związane to było z zawodem ojca. W 1981 r. emigrowała do Szwajcarii. Mieszka tam
do dziś. Jest matką bliźniaczek, ma jedną wnuczkę. Jest trzykrotną rozwódką, na emeryturze od 10 lat.
Miała życie ciekawe, a zarazem tragiczne. Bardzo pozytywna. Lubi czytać, gotować, podróżować i
fotografować. Kocha zwierzęta. Ma dwie kotki.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/mezaliansowa-myszka/

Wspomnienia z lat poszukiwań
sensu życia
Życie To nieustanna walka Z mikrobami, infekcjami,
Wirusami, bakteriami, Darmozjadami, politykami, Sąsiadami
o trwanie i przetrwanie. A na koniec w samotności I tak
będziesz się zmagał ze śmiercią.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-59-5
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Autor opisuje swoje życie na tle ważnych wydarzeń w historii Polski. Jego dzieciństwo przypadło na lata
okupacji hitlerowskiej, której tragicznych skutków doświadczyła cała jego rodzina (przymusowe roboty,
czynna walka z okupantem). Wywołało to u niego nieufność i obawy wobec wciąż groźnego nacjonalizmu
niemieckiego. Następnie przedstawia czasy PRL-u, kraju będącego pod wpływem drugiego wielkie
go totalitaryzmu XX wieku – sowieckiego. Podejmuje temat kolektywizacji, walki części społeczeństwa
z nowym ustrojem po wojnie, znaczenia stanu wojennego. Zastanawia się, czym jest konformizm,
patriotyzm. Dużo uwagi poświęca również kształtowi współczesnej sceny politycznej, krytycznie odnosząc
się do motywacji polityków, tworzących wciąż nowe ugrupowania, ale nie dostrzegających często potrzeb i
krzywd zwykłego człowieka. Marian Majczak przedstawia też swoje relacje rodzinne z synem i byłą żoną
, opisuje karierę zawodową, chorobę. Snuje rozważania nad rodziną, rolą ojca i matki. Porusza również
kwestie duszy, Boga, naszego postrzegania świata i innych ludzi, sensu życia.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/wspomnienia-z-lat-poszukiwan-sensu-zycia/

Wspomnienia 1973-2010
Autor Wspomnień 1973 – 2010 zabiera Czytelnika w
podróż przez życie w Polsce i Stanach Zjednoczonych, gdzie
sukcesom czasem towarzyszą porażki, radościom smutki, a
miłości żal i rozczarowanie. Ponieważ nigdy się nie poddaje,
na pytanie, czy było warto, odpowiada: TAK, było warto!
[text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-63-2
Cena katalogowa brutto: 50
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Książka Wspomnienia 1973 – 2010 opisuje życiu emigranta, zakochanego w morzu mieszkańca Gdyni,
który opuścił Polskę, w czasach, gdy bliski był upadek systemu komunistycznego, rosło niezadowolenie
obywateli, ale także pojawiały się iskierki nadziei na lepsze jutro. To portret romantycznego młodzieńca,
który znalazł pracę na statku, marząc o tym, by zacząć nowe, lepsze i bezpieczniejsze życie. To historia
mężczyzny, który pozostawił w kraju najbliższą rodzinę i przyjaciół, postanawiając zostać w Nowym Jorku i
tam szukać szczęścia. W książce towarzyszymy autorowi w początkach życia w tym nowym dla niego
świecie oraz w burzliwych kolejach losu, które nierzadko przyprawiają o szybsze bicie serca. Czy spełnił
swój american dream? Jaką cenę zapłacił za marzenia? Peter Luk to pseudonim autora. Urodził się w
Gdyni w 1957 roku. Jako technik żywienia, po odbyciu służby wojskowej, otrzymuje wymarzoną pracę w
Polskich Liniach Oceanicznych i wypływa w swój pierwszy rejs do wschodniej Afryki. W wieku 23 lat schodzi
na ląd w Nowym Jorku i już nie wraca na statek. Tak oto, w 1982 roku, zaczyna się jego american dream.
Początki nie są łatwe. Peter ma 200 dolarów w kieszeni, nie zna języka, szuka pracy i swojego miejsca w
amerykańskim społeczeństwie. Żeni się z wielkiej miłości, z kobietą innego wyznania, co ma swoje
konsekwencje i zaważy na przyszłym życiu autora. Zostaje profesjonalnym kierowcą limuzyn, wożąc
polityków, biznesmenów, dziennikarzy, obserwując zza kierownicy zmiany zachodzące w Nowym Jorku. W
biznesie tym spędził ponad 30 lat i poświęcił mu osobną książkę.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/wspomnienia-1973-2010/

Mówię wierszem. Pamiętnik
Alkoholika
Pierwsza z czterech części wierszowanego pamiętnika.
Napisana w złym stanie psychicznym przez nadużywanie
narkotyków, alkoholu i papierosów.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-53-3
Cena katalogowa brutto: 35
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Poezja, Wspomnienia

Opis
Książka Mówię wierszem. Pamiętnik alkoholika jest pierwszą z czterech części, które chcę wydać w
niedużym odstępie czasowym. Każda będzie swoistym pamiętnikiem, pisanym w 80% wierszem. Książka
jest pełna emocji – głównie smutku, ale jest i miejsce na odrobinę radości. Określona została „momentami
drastyczną”. Napisałem ją, kiedy byłem w bardzo złym stanie psychicznym. Przez nadużywanie
narkotyków, alkoholu i papierosów również mój stan fizyczny się pogarszał. Duży wpływ na to miała strata
dwóch osób, z których jedna zmarła, a druga odeszła. Pojawiła się bezsenność, nerwica, stany lękowe,
później silna depresja, zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne. Mam też za sobą próbę samobójczą. W
styczniu 2019 r. wróciłem do Polski po 5 latach pobytu w Anglii, a od marca jestem pod opieką psychiatrów
i psychologów. W książce piszę nie tylko o sobie. Piszę też o Was… i za Was, bo każdego z Nas coś łączy,
nawet jeśli się nie znamy. Wszystkie cztery części podsumuje część piąta, nie wierszowana. Urodziłem się
w 1986 r., pochodzę z miejscowości Malawa niedaleko Rzeszowa. Mam trójkę młodszego rodzeństwa.
Rodzice żyją, mama choruje na stwardnienie rozsiane. Moim marzeniem jest wyciągnięcie jak najwięcej
ludzi z nałogu alkoholowego i narkotyków poprzez wiersze, teksty czy modlitwy oraz social media. Edycja
graficzna zdjęcia wykorzystanego na okładce: Katarzyna Klaudia Pietrzak
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/mowie-wierszem-pamietnik-alkoholika/

Czasem szalona, a czasem bardzo
dojrzała
[br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-51-9
Cena katalogowa brutto: 39.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Ta książka traktuje o mnie, o Sylwii. Gdy miałam siedem lat, jeździłam tramwajem do dziadków, żeby nie
być w domu z rodzicami; nie mogłam unieść tego, jak mnie traktowali, jak wykorzystywali mnie do
wszystkiego, rządzili mną. Wiele lat później uciekałam przed mężem nad morze, bo nie mogłam unieść
obowiązków, które mi narzucił, ciągłego mobilizowania, jego złośliwości, niezadowolenia i lenistwa.
Opisałam tu moje kroki wychodzenia z bycia zależną, podległą mojemu mężowi. Poznasz również moje
pragnienia i to, co już zdążyłam osiągnąć. Napisałam też o mojej pracy, o neurologopedii, o chorych
dzieciach i dorosłych - cierpiących na autyzm, aspergera, alzheimera i nie tylko. I o tym, jak bardzo
kocham swoja pracę. Dzielę się także swoją intymnością, moimi randkami, relacją z mężczyzną, bliskością
z drugim człowiekiem. Ale i smutną samotnością... Przeczytaj, poznaj mnie, warto. Sylwia Kot - ur. w
Gostyninie w 1969 r. Mieszka w Poznaniu. Dyplomowana neurologopedka, pedagog, terapeutka słuchu i
promocji zdrowia. Ukończyła Wydział Nauk Edukacyjnych na kierunku pedagogika (Studia Podyplomowe
Promocji Zdrowia i Psychoterapia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto skończyła
studia podyplomowe w zakresie nauczania początkowego na UAM w Poznaniu, a także Wyższą Szkołę Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - kierunek logopedia, oraz kierunek neurologopedia na
WSEI. Pracowała w szkole, w szpitalu GPSK w Poznaniu z niemowlakami, w CSDz z dziećmi z autyzmem,
zespołem Aspergera, FASD, chorobami genetycznymi. Odbyła praktyki z pacjentami m.in. po udarach i z
porażeniem mózgowym. Szczególną troską otacza dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu w życiu
codziennym. Jej słabość to jeżdżenie pociągiem i pisanie książek, bieganie, kawa z mlekiem, lody, pływanie
i niskie góry. Rozczula się na widok babuni niosącej ciężką siatkę z zakupami, natychmiast spieszy z
pomocą. Wierzy w człowieka. Jej sens życia to bycie wśród ludzi, pomoc im i nieustanne uczenie się.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/czasem-szalona-a-czasem-bardzo-dojrzala/

Szmer Wiatru
[br] Szmer wiatru to książka powstała na podstawie
zapisów rozmów prowadzonych przy użyciu komputera
pomiędzy ojcem i jego autystycznym, niemówiącym synem.
Rozmowy o autyzmie, świecie, ludziach i Bogu.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-43-4
Cena katalogowa brutto: 35
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia, Wywiad

Opis
Szmer wiatru to książka powstała na podstawie zapisów rozmów prowadzonych przy użyciu komputera
pomiędzy ojcem i jego autystycznym, niemówiącym synem. Michał opowiada, czym według niego jest
autyzm i w jaki sposób autyści różnią się od innych ludzi. Opisuje, jak on postrzega współczesny świat. W
centrum jego zainteresowań pozostaje człowiek, którego złożonością bytu wydaje się być zafascynowany.
Porusza przy tym tak ważne tematy, jak miłość, szczęście, prawda, zdolność myślenia, zaufanie, wiara w
Boga. Opisuje przeżycia duchowe, jakich doświadczał w podróżach do Rzymu i do Ziemi Świętej, dyskutuje
z ojcem na temat określonych fragmentów Biblii. Posługuje się przy tym często krótkimi opowiadaniami lub
wierszami. W jego rozważaniach częste są odniesienia do Istoty Wyższej, którą utożsamia on z Osobą
Jezusa, nazywając Go Panem Sumienia bądź Wielkim Łowcą Sumień. Kiedy według Michała Wielki Łowca
Sumień stał się Panem Sumienia? – odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdzie Czytelnik na łamach tej
książki. Michał Rutkowski, dwudziestokilkuletni, niemówiący autysta. Absolwent Zespołu Szkół
Specjalnych przy ul. Tarchomińskiej w Warszawie. Od 10. roku życia porozumiewa się za pomocą
komputera. Wraz ze swoim ojcem jest współautorem książki Trzy pustynie, wydanej w 2014 roku.
Andrzej Rutkowski, ojciec Michała, lekarz.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/szmer-wiatru/

Kielce mojej młodości
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-41-0
Cena katalogowa brutto: 29.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Rodzina Halików od XIX wieku była bardzo związana z Kielecczyzną i Kielcami. Wacław Halik, ojciec autora,
uczęszczał do Gimnazjum Miejskiego w Kielcach, gdzie zaprzyjaźnił się ze Stefanem Żeromskim. Później,
już jako prawnik, pracował w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Jego brat Mieczysław, który był dziadkiem
znanego podróżnika Tony’ego Halika, również mieszkał w Kielcach. Był rejentem, a także właścicielem
Oblęgorka, który od niego został odkupiony i ofiarowany w darze od narodu Henrykowi Sienkiewiczowi.
Grobowiec rodziny Halików, w którym został on pochowany, znajduje się na warszawskich Powązkach.
Życie mego ojca Bolesława w młodości również związane było z Kielcami, gdzie uczęszczał do Szkoły
Handlowej, co stało się przedmiotem niniejszej książki. Oprócz wspomnień z tego okresu znajdziemy tu
wierny obraz Kielc z początków XX wieku, co sprawia, że ma ona dużą wartość historyczną. Liczne
anegdoty pokazują też życie Polaków w zaborze rosyjskim. Podczas lektury czytelnik ma możliwość
poznania wielu postaci, które autor zapamiętał z imienia i nazwiska mimo tak długiego upływu czasu. Może
ktoś odnajdzie wśród nich swoich krewnych lub znajomych?
Z Przedmowy Mirosławy Halik, córki Autora

Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/kielce-mojej-mlodosci/

Dalida
Oczywiście to jest proste – kochać mnie, ale jedynie wtedy,
kiedy jestem na scenie, z mikrofonem w ręce. (…) Co
pozostaje, gdy teatr opustoszeje, kiedy dwa tysiące widzów
pójdzie do domu? Samotność… (Dalida) Jaka była prywatnie
Iolanda Gigliotti, a jak zmieniał się jej wizerunek, kiedy na
scenie stawała się Dalidą? W czym tkwił fenomen jej
wielkości i ogromnej popularności? Na te i wiele innych
pytań odpowie Państwu książka Olgi Popowskiej – pierwsza w
Polsce poświęcona legendzie francuskiej i światowej piosenki
– DALIDZIE.
Identyfikator: ISBN 978-83-66024-09-0 (EAN)
Cena katalogowa brutto: 44.9
Cena w ksiegarni: 26.94
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Literatura piękna,
Wspomnienia

Opis
Oczywiście to jest proste – kochać mnie, ale jedynie wtedy, kiedy jestem na scenie, z mikrofonem w ręce.
(…) Co pozostaje, gdy teatr opustoszeje, kiedy dwa tysiące widzów pójdzie do domu? Samotność… (Dalida)
Jaka była prywatnie Iolanda Gigliotti, a jak zmieniał się jej wizerunek, kiedy na scenie stawała się Dalidą? W
czym tkwił fenomen jej wielkości i ogromnej popularności? Na te i wiele innych pytań odpowie Państwu
książka Olgi Popowskiej – pierwsza w Polsce poświęcona legendzie francuskiej i światowej piosenki –
DALIDZIE. Autorka Olga Popowska urodziła się w 1983 roku w Mińsku na Białorusi w rodzinie o polskolitewskich korzeniach. Od 2006 roku mieszkała w Polsce. W lipcu 2018 roku po długiej i ciężkiej chorobie
zmarła w Warszawie.
Była filologiem białoruskim, pedagogiem, animatorem i antropologiem kultury międzynarodowej.
Interesowała się wszystkim, związanym z kulturą: muzyką, teatrem, architekturą, historią i biografistyką.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/dalida/

Maks i Margarita
Książka przedstawia losy dwojga rosyjskich artystów na tle
dramatycznej epoki pełnej politycznych napięć i wojennorewolucyjnych kataklizmów.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-65419-96-5
Cena katalogowa brutto: 44.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Literatura piękna,
Wspomnienia

Opis
Książka przedstawia losy dwojga rosyjskich artystów na tle dramatycznej epoki pełnej politycznych napięć i
wojenno-rewolucyjnych kataklizmów.
Drogi życiowe Margarity Sabasznikowej-Wołoszyny i Maksymiliana Wołoszyna wpisują się w atmosferę
filozoficzno-estetycznych poszukiwań całego pokolenia rosyjskich twórców przełomu wieków XIX i XX oraz
popaździernikowej rzeczywistości.
Te dwie splatające się ze sobą biografie pokazują również, że pomimo emigracyjnej gehenny Margarity i
nierównej walki Maksa o zachowanie człowieczeństwa w obliczu terroru, że pomimo upływu czasu
bohaterowie nie zatracają tego, co łączyło ich na początku: miłości, przyjaźni i zwykłej ludzkiej dobroci.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/maks-i-margarita/

Rita z Cherrywood
Autor: Larissa Awiżeń
Rita

jest

wrażliwą,

pełną

ciepła,

otwartą

osobą.

Po

dzieciństwie i młodości spędzonej w Związku Radzieckim,
zakochuje się w Polaku. Po wielu wspólnie spędzonych
latach, odczuwa zew przygody. Chcąc poczuć się znów
przydatną i szerzyć dobro, nie waha się wyjechać zagranicę,
do Wielkiej Brytanii, by sprostać nowym wyzwaniom: pracy
w hospicjum i mieszkaniu na emigracji. Przygody, które ją
czekają,

stanowią

niesamowicie

ciepłą,

zabawną

i

wzruszającą opowieść o dobroci i poświęceniu.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-65419-62-0
Cena katalogowa brutto: 32.9
Cena w ksiegarni: 26.9
Tematyka: Literatura faktu, Literatura kobieca, Literatura
piękna, Powieść, Powieść współczesna, Wspomnienia

Opis

Jako m?oda dziewczyna Rita nigdy nie zawraca?a sobie g?owy polityk?. Mia?a szcz??liwe dzieci?stwo i ?wiat
by? dla niej pi?kny. Ale jej ojciec wiedzia? swoje.
—

Dobrze by by?o, córeczko — mówi? dalej — ?eby? wybra?a taki zawód, na który w przysz?o?ci b?dzie
zapotrzebowanie i w socjalizmie, i w kapitalizmie. A na j?zyki obce przyjdzie jeszcze czas.
Te s?owa Rita zapami?ta na ca?e ?ycie. One w?a?nie przepowiedzia?y ca?? jej przysz?o??. Powie??
Rita z Cherrywood ma charakter autobiograficzny. Oparta jest na prze?yciach autorki, któr? los rzuci? kolejno
do 5 krajów, bior?c pod uwag? dzisiejsz? map? Europy. Stanowi sum? niezwyk?ych do?wiadcze? tytu?owej
bohaterki — Rity, zmuszonej do szukania swego miejsca na ziemi i twardej walki o egzystencj?. Potrafi ona
spe?nia? swoje marzenia, pozostaj?c przy tym wierna tradycyjnym postawom inteligenckim, takim jak altruizm
czy potrzeba s?u?enia ludziom potrzebuj?cym opieki. Wraz z bohaterk? czytelnik przenosi si? w ró?ne miejsca
Europy i w ró?ne czasy, poczynaj?c od siermi??nej rzeczywisto?ci Kraju Rad i zadziwiaj?cych odmienno?ci w
republikach tego pa?stwa, a? po lata wspó?czesne na Wyspach. Autorka ciekawie rysuje zmiany, jakie zasz?y w
Estonii i na Ukrainie, obraz angielskiej prowincji oraz losy emigrantów w Wielkiej Brytanii: Polaków i Rosjan.
Sporo miejsca po?wi?ca rzeczywisto?ci angielskich domów opieki, w których jej bohaterka Rita, pracuje jako
opiekunka.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/rita-z-cherrywood/

Zaufana koloratka. Konfesjonał
krzywd
Trzecia odsłona Koloratki!
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-65419-27-9
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni: 34.90
Tematyka: Literatura faktu, Literatura piękna, Wspomnienia

Opis
Zaufana koloratka. Konfesjonał krzywd jest trzecią częścią cyklu. Po publikacji dwóch pierwszych
części Koloratki czytelnicy na ręce autora przesłali kilkaset opinii i swoich doświadczeń z zakresu
trudnych spraw związanych z Kościołem, których byli świadkami, uczestnikami, a nierzadko i ofiarami.
Autor wybrał cztery świadectwa osób, które nie szukają rozgłosu, materialnego zadośćuczynienia i przez to
uspokojenia swoich sumień. Ofiary doznanych krzywd pragną, aby ich głos był słyszany przez wielu, bo to
daje im nadzieje, że nastąpią konieczne zmiany praw i zarządzeń ustanowionych wszak tylko przez ludzi!
W Zaufanej koloratce wyłania się jeszcze jeden obraz, swoisty paradoks, gdyż sprawcy opisywanego zła,
tak na prawdę są także ofiarami. Autor pozostawia otwartą sprawę odpowiedzi: kto i co powinien zrobić,
aby„konfesjonał krzywd” stał się tylko przykrym wspomnieniem, czymś, co bezpowrotnie odeszło.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/zaufana-koloratka-konfesjonal-krzywd/

Światło na zakręcie
Bohaterką książki jest młoda kobieta, matka dwojga dzieci.
Poniewierana przez męża – tyrana i alkoholika, nie może
liczyć na wsparcie rodziny ani znajomych. Kiedy po jednej z
małżeńskich kłótni trafia na kilka dni do szpitala, postanawia
uciec od swego dotychczasowego życia i wyjeżdża na drugi
koniec Polski. Czy uda jej się odzyskać dzieci i odnaleźć
szczęście?
Identyfikator: 330-1-3-ISBN 978-83-65419-07-1
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni: 19.90
Tematyka: Literatura faktu, Literatura kobieca, Literatura
piękna, Powieść, Wspomnienia

Opis
Jest to książka napisana dla kobiet, z kobiecego punktu widzenia. Trochę pamiętnik z najważniejszych
momentów mojego życia. O tym, że jednak można wyjść ze – zdawałoby się – beznadziejnej sytuacji. Że
pracowitość, upór i uczciwość pomagają odnaleźć szczęście. Jest to również książka o tym, jak zmieniła się
Polska przez ostatnie 25 lat od czasu pegeerów i centralki telefonicznej. Napisałam ją dla moich dzieci, aby
wiedziały, że warto czekać na prawdziwą miłość, a także dla kobiet bitych, poniżanych, dręczonych
psychicznie i fizyczne. Jeśli po przeczytaniu choć jedna kobieta odważy się „wsiąść do pociągu byle
jakiego” bez bagażu, za to z ogromnym ciężarem wspomnień, będzie to dla mnie potwierdzenie, że warto
było spisać te trudne doświadczenia. Oto moje życie. O sobie tyle, ile zostało napisane w środku.
„Nie patrzeć za siebie! Nie patrzeć do tyłu” – postanowiłam. Przede mną roztaczał się nieznany krajobraz.
Za moimi plecami pozostało wszystko, co posiadałam, co kochałam i co było treścią całego mojego życia.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/swiatlo-na-zakrecie/

Ktoś to musi powiedzieć! Z
doświadczeń trenera koni
Książka Dariusza Domagały Ktoś to musi powiedzieć. Z
doświadczeń trenera koni napisana jest lekko i z ogromną
pasją wyrażającą niezwykły stosunek do koni. Czytelnik
może podpatrywać autora w sytuacjach ilustrujących, na
czym polega praca „zaklinacza”, a nie typowego trenera
koni.
Identyfikator: 330-1-2-ISBN 978-83-63768-85-0
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Jeśli jesteś bardzo przywiązany do tego, co już wiesz o koniach i ich traktowaniu – nie czytaj tej książki!
Jeżeli dotychczasowy obraz koni i jeździectwa jest dla Ciebie jedyną i niepodważalną prawdą – szkoda
Twojego czasu. To lektura dla tych, którzy są gotowi spojrzeć na stosunek człowieka do koni z innej niż
dotychczas perspektywy i poszukują możliwości pogłębienia swojej wiedzy o tych wspaniałych i mądrych
zwierzętach. Autor pokazuje konie jako istoty dostosowane do życia w stadzie i uzmysławia czytelnikowi,
jak można tę wiedzę przełożyć na kształtowanie korzystnych dla obu stron relacji, polegających nie na tym,
by traktować konie jako narzędzie sportu i rekreacji, ale by z końmi być.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/ktos-to-musi-powiedziec-z-doswiadczen-trenera-koni-2/

Zatroskana koloratka
W roku 1976 przyszły Autor Zatroskanej koloratki
odpowiedział na wewnętrzny głos:„Pójdź za mną” i rozpoczął
drogę przyjaźni z Tym, który ponad dwa tysiące lat temu
powołał do istnienia swój Kościół. W roku 1982, po przyjęciu
święceń kapłańskich, stał się małym trybikiem tej Instytucji.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-63768-71-3
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni: 29.90
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
W roku 1986 roku przeszedł do stanu świeckiego i od tej chwili Kościół ukarał go suspensą, pozbawiając
wszystkich praw wynikających z mocy święceń. Ludzki wyrok nie mógł mu jednak zabrać przyjaźni z
Chrystusem, który był zawsze kimś bardzo ważnym w jego życiu! Przez prawie trzydzieści lat nieustannie
odczuwał Jego bliskość, obdarzony cudem pięknej miłości, której historię opisał w pierwszej swojej książce
pt. Zakochana koloratka. Teraz do do rąk Czytelników oddajemy drugą książkę Kryspina Krystka pt.
Zatroskana koloratka. Pasterze i najemnicy, w której ukazuje drogi tych, którzy kiedyś, podobnie jak on,
usłyszeli głos: ”Pójdź za mną”. W pierwszej części książki – Za murami seminarium – opartej o osobiste
wspomnienia, ukazuje życie młodych ludzi w świecie hermetycznie zamkniętym, w którym, pod okiem
moderatorów, budują swoje powołanie do służby Bogu i ludziom. Obraz ten zmusza do zadania pytania: czy
seminarium w takim kształcie przygotowuje dobrych pracowników Winnicy Pana....? Druga część,
zatytułowana Drogi i bezdroża Kościoła, to refleksje nad historią tej Instytucji, którą przed wiekami powołał
Jezus z Nazaretu i przekazał swoim pomocnikom w sutannach. Trzecia część – Wywiad zawiera wizję
autora, która jest tylko literacką fikcją.... Ale czy utopijną....? A może należałoby ją uznać za konieczną
przyszłość Kościoła, aby nie stał się tylko skansenem przeszłości? Najważniejszym pytaniem [...] jest: Ile w
obecnej Instytucji, która mieni się spadkobiercą Tradycji pierwszego Kościoła, jest faktycznie
Chrystusowego Kościoła pierwszych lat? *** W swoim przekazie [Chrystus] wielokrotnie odwoływał się do
obrazu winnicy. Słuchający go dobrze rozumieli o czym mówił [...] bo na słonecznych stokach Palestyny
było ich bez liku. [...] Wiedzieli, że [...] bogaci ludzie z Narodu Wybranego zakładali plantacje z winnymi
gronami jako dobry interes. Często też powierzali je dzierżawcom - specjalistom, którzy winnicami
opiekowali się dla nich. [...] Obrazy takich plantacji z dorodnymi owocami przywoływał Chrystus, by
ukazywać słuchaczom ideę przyszłej instytucji, którą zapoczątkował w czasie Triduum Paschalnego. [...]

*** [Chrystus] wielokrotnie przypominał, że to, co zamierza zostawić ludziom po wsze czasy, pozostanie
Jego własnością! On, od samego początku i na zawsze, stał się jedynym właścicielem Kościoła! [...] A
pomocnicy, których powołał: Apostołowie i ich następcy, to tylko osoby zatrudnione do pomocy przy
pielęgnacji winnych krzewów. Kryspin Krystek (ur. w roku 1957) ukończył (w 1982 r.) wyższe seminarium
duchowne i przez cztery lata pracował jako kapłan w parafiach diecezji gnieźnieńskiej. W 1986 roku
przeszedł do stanu świeckiego i zamieszkał w Poznaniu, gdzie pracował jako pedagog, a następnie
prowadził działalność gospodarczą. Ma dwoje dorosłych dzieci. Po śmierci małżonki Romany, w ramach
terapii po stracie ukochanej, napisał swoją pierwszą książkę pt. Zakochana koloratka, która została bardzo
dobrze przyjęta przez czytelników. Druga książka – Zatroskana koloratka. Pasterze i najemnicy – jest
wyrazem troski autora o sprawy Kościoła, którego dobro zawsze było i jest mu bliskie. Kryspin Krystek
prowadzi bloga: http://bielszy-odcien-bieli.blogspot.com, w którym dzieli się z czytelnikami swoim
doświadczeniem. Dla zagubionych na „bezdrożach” Kościoła z początkiem 2015 r. uruchomił telefon
zaufania (tel. 536 425 831). W przygotowaniu są kolejne publikacje autora!
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/zatroskana-koloratka/

Moje szkoły
Moje szkoły Jana Szczepańskiego (1905-1979) to ważny i
interesujący opis jednostkowych losów, które były udziałem
większości dzieci wiejskich okresu I wojny światowej i
trudnych czasów Polski międzywojennej, gdy tylko niektórym
udawało się zdobyć wykształcenie. Główną część książki
uzupełniają wspomnienia autora z działalności konspiracyjnej
w jego rodzinnej wsi Radzice i regionie opoczyńskim oraz
wybór jego wierszy.
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto: 38.54
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
*** Moje szkoły to opowieść o latach dzieciństwa i wczesnej młodości autora. Tytułowe „szkoły" są nie
tylko mottem jego wspomnień, ale były także jego głównym celem życiowym, zrealizowanym mimo
ogromnych trudności materialnych. W książce znajdziemy informacje historyczne o rodzinnej wsi Radzice
Duże w powiecie opoczyńskim, a także opis regionalnych strojów i obrzędów. Autor przywołuje również
wspomnienia swojej babci o bitwie pod Ossą podczas powstania styczniowego, a nawet cytuje opowiadaną
przez nią legendę o Tatarach. Na szczególną uwagę zasługują opisy zdarzeń z okresu I wojny światowej
widziane z perspektywy kilkuletniego chłopca. Wyjątkowo barwnie autor opisuje swoje lata szkolne, a
relacja z jego pieszej wędrówki (ok. 60 km), jako kilkunastoletniego chłopca, z Iłży na wakacje do domu
przybliża czytelnikowi twarde realia tamtych czasów. Nie brakuje też w książce opowieści o młodzieńczej
miłości, problemach szkolnych, kolegach, nauczycielach oraz o innych, w tym również znanych
powszechnie osobach. Przede wszystkim jednak jest to opowieść o wytrwałości i odwadze na drodze do
realizacji wytkniętego celu, którego symbolem może być „zdobycie" wieży zamkowej w Iłży, będące dla
autora jednym z osobistych wyzwań. Piotr Maliński - siostrzeniec autora *** Jest to również książka o
wielkiej miłości autora do ojca, który, licząc na pomoc, także materialną, ze strony proboszcza, chce, by
syn został księdzem. Obaj przeżywają wielki stres, kiedy po wielu perypetiach syn jednak postanawia
realizować swoje pragnienia, tj. pracować z młodzieżą jako ich świecki nauczyciel i wychowawca. Szokiem
dla dzisiejszego, młodego czytelnika będą niesamowicie trudne warunki materialne, które w tamtych
czasach uniemożliwiały samorealizację młodych ludzi. Autor patrzy jednak optymistycznie na świat i wierzy
w ludzi, bo pamięta przede wszystkich tych, którzy mu bezinteresownie pomogli. Sam postanawia w życiu
pomagać ludziom i odwdzięczyć się za to, co kiedyś otrzymał od innych. Danuta Makarewicz - córka autora
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/moje-szkoly/

Zakochana koloratka
Autor: Kryspin Krystek On – młody ksiądz, ona – młoda
mężatka. Miejsce akcji – głównie niewielkie miasto w
Wielkopolsce. Czas akcji – początek lat 80. XX wieku. Temat
– historia wielkiej miłości, traktowanej w miasteczku jako
skandal obyczajowy, co było dla bohaterów obciążeniem
przez długie lata, ceną, jaką zapłacili za pragnienie bycia
razem.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-63768-43-0
Cena katalogowa brutto: 36.90
Cena w ksiegarni: 29.90
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
W Zakochanej koloratce autor, po przedwczesnej śmierci żony, z którą przeżył – jak to określa –
„cudownych 10 000 dni”, postanowił opisać ich historię. Książka ma formę pełnej emocji rozmowy autora z
ukochaną, w której przypomina początek ich znajomości, opisuje zachowania jej męża i koleje
rozwijającego się uczucia. Pokazuje także reakcję jego zwierzchników i środowiska kapłańskiego.
Uzupełnieniem są listy bohaterki historii do autora. Autentyzm uczuć i problemów, z którymi spotykają się
kochankowie, jest bardzo wzruszający. Jednak decyzja o wspólnym życiu nie była łatwa, szczególnie dla
niego. Jak się to więc stało, że miłość zwyciężyła? Zakochana koloratka jest książką dla wszystkich, którzy
noszą w sobie pragnienie prawdziwej miłości: kochać i być kochanym przez całe wspólne życie.

Kryspin

Krystek (ur. w 1957 r.) ukończył wyższe seminarium duchowne i przez cztery lata pracował jako kapłan w
parafiach diecezji gnieźnieńskiej. W 1986 roku przeszedł do stanu świeckiego i zamieszkał w Poznaniu,
gdzie pracował jako pedagog, a następnie prowadził przez wiele lat działalność gospodarczą. Ma dwoje
dorosłych dzieci. Po wstrząsie spowodowanym utratą ukochanej małżonki napisał niniejszą książkę, która
jest jego debiutem literackim. Zarówno w Zakochanej koloratce, jak i w prowadzonym blogu (bielszyodcien-bieli.blogspot.com) realizuje pragnienie dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem. W
przygotowaniu są kolejne książki autora, które wkrótce trafią do czytelników: Pasterze i najemnicy
(traktująca o drogach i bezdrożach Kościoła katolickiego z punktu widzenia zwykłego członka wspólnoty) i
Płonące serce (powieść dla młodzieży). „Jakże biedni są ci ludzie, którzy, mając wiele, nie potrafią sobie
wzajemnie nic dać. My, mając tak niewiele, jesteśmy bogaci szczęściem, bo potrafimy dać sobie nawzajem
wszystko, całych siebie”. „Kocham Cię i będę tak długo kochać, aż skończy się dla mnie ten świat, a
głęboko wierzę w to, że później nadal będę mogła Cię kochać”. [z listów żony do autora]
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/zakochana-koloratka/

Miłość siłą przetrwania
Autor: Gabriela Azymut Książka Gabrieli Azymut Miłość siłą
przetrwania to wspomnienia autorki – swoista saga rodzinna,
prawdziwa historia osadzona na podhalańskiej wsi.
Opowieści proste i miłe, opowieści okrutne i raniące.
Prawdziwe życie w intymnej odsłonie.
Identyfikator: ISBN 978-83-63768-09-6
Cena katalogowa brutto: 37.50
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Literatura kobieca,
Wspomnienia

Opis
W słowach autorki odżywają duchy przeszłości: waśnie sąsiedzkie, narodowościowe, ludzka głupota,
chciwość, zazdrość. Historie wojenne, przemytnicze, opowieści o duchach i dziwnych istotach. Jednym
słowem – książka o przeżywaniu, o świecie, który umiera, ale i o cechach, które trwać będą zawsze.
To również opowieść kobiety, żony, matki, córki, która potrafiła pokonać własną słabość, doświadczenie
bycia ofiarą i ruszyć przed siebie. Doświadczenie to może być silnym impulsem dla wielu kobiet stojących
na rozstaju dróg, niepotrafiących podjąć decyzji, budujących relacje z ludźmi, z partnerem na niestabilnych
fundamentach.
To opowieść dająca siłę, pokazująca, że wszystko może się spełnić. Zaprzecza myśleniu, że dobrzy ludzie
cierpią najmocniej. To opowieść-przebudzenie. To pełne refleksji spojrzenie wierzącej osoby na sprawy
Kościoła i jego wpływ na społeczne i osobiste funkcjonowanie kobiet. Przemyślenia dla tych, którzy
decydują się być razem. Czy wiedzą, co ich czeka?
To książka o pękających światopoglądach, których prawdziwy wymiar buduje się jedynie przez
doświadczenie i otwartość na zmiany. Opowieść kobiety, która przez wiele lat żyła z mężem alkoholikiem,
przedstawiająca życie od naiwności, przez uległość, niewiedzę, nabywanie świadomości, aż do wolności. To
również opowieść o drodze do przebaczenia.
Katarzyna Falkowska
„Nie mam gotowej recepty na życie; może być przecież ona różna dla każdej i każdego z nas. Na swoim

przykładzie pokazałam moje zmagania z oceanem życiowych sztormów. Nie utonęłam, chociaż już mało
brakowało, aby fale porwały mnie ze sobą. Sama przejęłam ster. Nieważne, jaka była moja przeszłość i jak
sobie wyobrażałam przyszłość. Nauczyłam się żyć chwilą i to mnie częściowo uwolniło od rozdrapywania
ran oraz bezsilności i pobudziło do działania.
Wiosłem i siłą była miłość, która wypełniała i wypełnia moje serce i światło, które mnie prowadzi. Moje
doświadczenia ukształtowały mnie taką, jaka teraz jestem. Piękno istnienia odnalazłam w prostocie i
zwyczajności”.
Gabriela Azymut
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/milosc-sila-przetrwania/

Łgarz na wybiegu
Autor: Leszek Kowalski
Identyfikator: ISBN 978-83-63768-07-2
Cena katalogowa brutto: 32
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Literatura piękna, Powieść,
Powieść obyczajowa, Wspomnienia

Opis

Autor przedstawia histori? przyja?ni Tomasza, Andrzejka i Acy, ch?opaków z pozna?skich podwórek, których
dzieci?stwo i dorastanie przypad?o na lata siedemdziesi?te i osiemdziesi?te XX wieku. Trzej koledzy odwa?nie
id? przez ?wiat, a ich broni? jest m?odzie?cza fantazja i poczucie humoru. Barwne opisy ich przygód oraz
?artów, jakie robi? sobie nawzajem i innym ludziom, rozbawi? ka?dego do ?ez. Jeden z bohaterów, Tomasz,
wra?liwy i utalentowany literacko m?ody cz?owiek, z g??bok? wiar? w si?? swego talentu walczy o sukces jako
pisarz. D?ugo nie udaje mu si? umie?ci? ?adnego utworu w redakcjach wydawnictw i czasopism. Wreszcie
spotyka wielk? mi?o?? i zyskuje uznanie krytyki oraz czytelników. Czy fortuna zacz??a mu sprzyja??
„?ycie mia? jak z powie?ci – mi?o?? i walka, chwa?a i niebyt. Los uk?ada? te zdarzenia tak, jakby chcia?
pokaza?, ?e mo?e da? Tomaszowi to, czego tylko zapragnie – równocze?nie pozbawiaj?c wszystkiego”.
Fragment ksi??ki Leszek Kowalski urodzi? si? w 1960 roku w Poznaniu. Z wykszta?cenia jest prawnikiem.
Prowadzi dzia?alno?? gospodarcz?, jest w?a?cicielem prywatnego przedsi?biorstwa. „?garz na wybiegu” to jego
debiutancka powie??. Obecnie pracuje nad kolejna ksi??k? pod roboczym tytu?em „Uczciwy z?odziej”. ?onaty,
ojciec doros?ych ju? Ani i Kuby. Wybrane fragmenty ksi??ki: – Chcesz zobaczyć słonia? – zagadnął
nieznajomą. Ta, nie spodziewając się niczego złego, odrzekła: – Jasne, że chcę. Andrzejek włożył ręce do
kieszeni spodni, chwycił znajdujące się wewnątrz nich podszewki i wyciągnął je na zewnątrz. Trzymając je
rękoma, powiedział do nieznajomej: – To są uszy słonia, a trąbę musisz sobie sama wyjąć. Tego, co stało
się chwilę później, Andrzejek się nie spodziewał. Niewiasta posłała mu kopniaka w okolice samej trąby, po
którym jęknął i uklęknął na oba kolana. – Mój koń lepszy od twojego słonia – powiedziała z uśmiechem
dziewczyna i odeszła, odwróciwszy się na pięcie. Pani Ewa była prawdziwym wulkanem namiętności. Aca
momentami obawiał się, że go zaraz zje. Wyraźnie miała taki zamiar, bo oblizywała się cały czas.
Nieustannie miała jakieś specjalne oczekiwania, przed których spełnieniem Aca się nie wzbraniał. Przyznać
należy, że i na tym polu (choć to może mało precyzyjne określenie) starała się być sumiennym

nauczycielem. Wyegzekwowała zawsze wszystko do końca, precyzyjnie, jak to w matematyce. Ta druga
część wykładu, bardziej przyjemna, była dla Acy niezwykle wyczerpująca. Choć spędził u pani Ewy ponad
dwie godziny, to został potraktowany ulgowo. – Płacisz tylko za godzinę – resztę masz gratis – powiedziała
z szelmowskim uśmiechem przed wyjściem Acy. Kiedy Aca wyszedł z jej mieszkania, ruszył biegiem,
ścigając się z wiatrem. „Chyba polubię matematykę” – pomyślał. „Jak to wiedzę trzeba umieć przekazać.
Jak ważna jest rola nauczyciela w edukacji. Dobrze, że są tacy, którzy mają właściwe podejście do ucznia” –
analizował dalej z uśmiechem. „Jeżeli nawet nie polubię matematyki, to matematyczkę na pewno” –
pomyślał jeszcze. Ryby brały niespecjalnie i Andrzejek zaczął opowiadać o swoich wyczynach wędkarskich.
– Złowiłem wczoraj taaaką rybę – mówił, rozciągając ręce najszerzej, jak umiał, aby pokazać jej wielkość. –
A ja przedwczoraj wyciągnąłem z jeziora poniemiecki motocykl i jeszcze miał zapalone światła – odparł na
to Tomasz. – To niemożliwe – stwierdził z przekonaniem, po chwili zastanowienia, Andrzejek. – Wiesz co,
umówmy się tak – zaproponował Tomasz – ty skróć tę rybę, a ja zgaszę światła! Gdy rozmowa zeszła na
tematy literackie, Tomasz od razu poważniał. Przedstawiał im swoje plany. Długo mówił o
przygotowywanym właśnie tomiku „Wierszy radosnych”, nad którym ostatnio pracował. Zaprezentował też
zarys swojej nowej książki, którą miał już prawie na ukończeniu, a której stał się niewolnikiem. Zabierała
mu każdą wolną chwilę. Nie miał czasu jeść ani spać. Okradała go z każdej minuty, którą mógłby
przeznaczyć dla siebie. Nie czuł się jednak pokrzywdzony. Pisanie dawało mu radość i spełnienie, a każda
zgrabna strofa czy trafna puenta przynosiły satysfakcję. Dzielił się tym zadowoleniem z grupą młodych
przyjaciół. Namawiał, by wzięli do ręki pióro i próbowali przenieść na papier swoje radości i smutki. – Ten,
kto czyta książki, jakby żył dwa razy – przekonywał. – Żyje życiem swoim i bohaterów, o których czyta.
Piszący zaś książkę, oprócz tego, że żyje dwa razy, jest też stwórcą. Powołuje swoje postacie, może je też
unicestwić. A to już dar dany tylko nielicznym. Mówił, a oni słuchali z otwartymi ustami, starając się nie
uronić ani słowa z tego, co chciał im przekazać.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/lgarz-na-wybiegu/

TAM - Aleksander Gawronik
Autor: Aleksander Gawronik
Identyfikator: ISBN 978-83-62653-18-8
Cena katalogowa brutto: 33
Cena w ksiegarni: 26.99
Tematyka: Dokument, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Tam to wybór opowiadań i część dziennika więziennego pisanego przez Aleksandra Gawronika od 7 maja
2001 do 14 maja 2009 r. Tam to opis rzeczywistych miejsc i zdarzeń. To subiektywna cząstka prawdy o
życiu więziennym. Autor snuje codzienne, gorzkie obserwacje, a pod pozornym chłodem objawia swą
rozpacz, tęsknotę za najbliższymi, za wolnością. W ostatnim rozdziale przedstawia swoje obserwacje i
wnioski dotyczące stanu więziennictwa w Polsce. Fragmenty książki ukazały się pierwotnie jako e-book.
[box type="note"] Drogi Czytelniku! Nigdy nie wiemy, co nas może spotkać w życiu. Świadczy o tym
niżej opisana historia i moja książka. Pewnego dnia, w 1996 roku, będąc senatorem pełniłem dyżur w moim
poznańskim biurze. Przyszło sporo ludzi, większość z podobnymi problemami i prośbami. Około
18.00, tuż przed końcem mojego urzędowania, pojawił się jeszcze jeden petent. Byłem już zmęczony, ale
nie wypadało go nie przyjąć. Wszedł i położył na biurku pięć cieniutkich teczek. „Pięć razy skazano mnie za
coś, czego nie zrobiłem. Proszę, aby Pan mi pomógł!” Jedna teczka – jeden wyrok. Człowiek ten miał pecha.
To był trudny dzień, a poza tym – nie uwierzyłem w to, co mówił. Po dziesięciu minutach chciałem
zakończyć rozmowę: „Nie pomogę, bo nie wierzę Panu. Nie można pięć razy skazać niewinnego człowieka!”
Nieznajomy wstał, zabrał swoje teczki i wychodząc powiedział: „Oby nic takiego Pana nie spotkało”.
O zdarzeniu tym przypomniałem sobie w roku 2006, bo spotkało mnie to samo...
Poznań, w kwietniu 2012 roku
Aleksander Gawronik [/box] [add_to_cart id="9057" sku=""]
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/tam/

Rodzina Nowaków - notatki
genealogiczne
Autor: Eugeniusz Nowak Książka Rodzina Nowaków - notatki
genealogiczne nie dotyczy podróżnika – Kazimierza Nowaka (
Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, Polska Kazimierza
Nowaka).
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-88-2
Cena katalogowa brutto: 37
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Książka jest wynikiem badań autora – Eugeniusza Nowaka, nad historią jego rodziny. Zebrane informacje
dotyczą ośmiu pokoleń rodu. Zaczerpnięte zostały z kościelnych i cywilnych metryk, dokumentów,
nagrobków, korespondencji, ustnych relacji osób pamiętających dawne wydarzenia itp. Przedstawione
zostały w formie tablicy rodowej oraz biogramów wzbogaconych fotografiami. Opisy te szkicują historię
wielkopolskiej rodziny od XVIII do początku XXI stulecia – opowiadają o frapujących przeżyciach wielu osób,
wydarzeń szczęśliwych, smutnych, a nieraz także tragicznych. Im dalej wstecz, tym mniej wyrazisty jest
wizerunek przodków; zaledwie parę tych postaci legitymuje się życiem niezwykłym, resztę cechuje los
znojnej pracy, głównie na roli. Ta praca stała się jednak fundamentem do bytu współczesnego pokolenia,
które, jakże często, żyje lepiej…
Opracowania tego typu dotyczą zazwyczaj genealogii rodów arystokratycznych i szlacheckich. Natomiast z
niniejszej książki wyłania się obraz życia zwykłych ludzi – bardzo wiele rodzin w Polsce może się z nimi
identyfikować. We wstępie do książki autor zwraca się do swych wnuków i spadkobierców: „Spróbujcie
znaleźć czas, choćby w wieku emerytalnym, by kontynuować tę moją kronikę genealogiczną”. To wezwanie
warto też powtórzyć pod adresem czytelników, których zaciekawiły opowieści rodziców czy dziadków o
historii ich rodzin. Takie informacje niezmiernie bowiem wzbogacają opis dziejów tworzony przez
historyków akademickich. Książka dostępna wyłącznie w naszej księgarni internetowej.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/rodzina-nowakow-notatki-genealogiczne/

Książę Karol, praprawnuk Polki
Autor: Zygmunt Broniarek akcja książki rozgrywa się w
wyższych sferach i kręgach dyplomatycznych
Identyfikator: ISBN 978-8389949-82-0
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni: 29
Tematyka: Literatura faktu, Literatura piękna, Powieść,
Powieść historyczna, Powieść obyczajowa, Wspomnienia

Opis
Zygmunt Broniarek, dziennikarz, erudyta, niezrównany gawędziarz i bywalec salonów, za punkt wyjścia
swej opowieści wybrał wizytę w Polsce księcia Karola, syna królowej Elżbiety II. Realne wydarzenia
historyczne mieszają się z fikcją, ale, paradoksalnie, fakty są bardziej zdumiewające i sensacyjne niż
literackie zmyślenie. Światowy skandal, który wywołuje wywiad udzielony przez księcia pięknej Weronice,
każe wrócić do przeszłości i tam szukać rozwiązania wielu zagadek. Akcja obejmuje kilkadziesiąt lat XX
wieku. W tle pojawia się słynna śpiewaczka operowa, Hitler i książę Windsoru, romans ambasadora z
tajemniczą Ingą, etola Stalina, Abwehra, Secret Service…
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/ksiaze-karol-praprawnuk-polki/

ŻYDZI W WARSZAWIE. Życie
codzienne. Wydarzenia. Ludzie
Autor: Marian Fuks
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-77-6
Cena katalogowa brutto: 44
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Książka Mariana Fuksa jest opowieścią o historii społeczności żydowskiej Warszawy na przestrzeni dziejów.
Autor opisuje tradycje i obyczaje żydowskie, życie religijne, codzienne, towarzyskie. Kreśli portrety ludzi
kultury, przedsiębiorców, polityków i naukowców. Obok spraw poważnych omawia wydarzenia drobne, na
pozór marginalne. Z tej mozaiki wyłania się fascynujący obraz żydostwa warszawskiego i jego miejsca w
dziejach stolicy. Walorem książki jest żywa narracja, wplatanie do tekstu humoru i anegdoty oraz
wykorzystanie własnych spostrzeżeń autora, rodowitego warszawianina. Wydanie czwarte (reprint wydania
trzeciego z 1997 roku)
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/ydzi-w-warszawie-zycie-codzienne-wydarzenia-ludzie/

MÓJ WIEK XX. Szkice do memuarów
Autor: Marian Fuks
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-47-9
Cena katalogowa brutto: 43
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Książka składa się w większości z tekstów publikowanych przez M. Fuksa w czasie jego wieloletniej
działalności dziennikarskiej oraz naukowej; stanowi jej podsumowanie i ukoronowanie. Mój wiek XXto
napisana żywym, barwnym językiem lektura dla Czytelnika interesującego się historią widzianą przez
pryzmat losów zwykłego człowieka, którego porwał wir dziejów. Spisane wspomnienia przywołują obrazy
dzieciństwa i młodości spędzonej na warszawskiej Pradze, grozy II wojny światowej, kariery wojskowej,
studiów, licznych pasji, życia towarzyskiego wśród osób znanych i wybitnych, a wreszcie kariery naukowej,
poświęconej m.in. dziejom Żydów w Polsce i na świecie, historii prasy, biografistyce, wojskowości, ale przed
wszystkim muzyce. Imponować może lista najwybitniejszych kompozytorów i wykonawców, których M.
Fuks poznał osobiście. Autor, mimo wielu dramatycznych wydarzeń, których był świadkiem, podkreśla:
„Jestem dzieckiem szczęścia”. Moja młodość pełna była rozmaitych fascynacji i nienasyconego pragnienia
wiedzy. Ciekawiło mnie otaczające życie, ludzie, kultura, a przede wszystkim muzyka, którą wszędzie
słyszałem, nawet w turkocie kół na kolei, zgiełku miasta i pozornej sielance wsi… Byłem niedouczonym
skrzypkiem i zachłannym pożeraczem muzyki, informacji o jej twórcach i animatorach. Gdy dziś, z
perspektywy półwiecza, patrzę na swoją przeszłość, zastanawiam się, kim ja właściwie byłem […]
Mógłbym, jak inni moi koledzy, spełniać swoje obowiązki służbowe, opiekować się rodziną, spokojnie
odpoczywać i spędzać w miarę kulturalnie czas. A mną miotały pasje. Nie mogłem się uwolnić od
wydarzeń, które zachodziły ze mną w tle. Wydarzeń, których byłem niejako statystą, mimowolnym
świadkiem, obserwatorem. Nie byłem zawodowym historykiem, a jednak moje zainteresowania skupiały się
wokół minionej wojny […].
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/moj-wiek-xx-szkice-do-memuarow/

LISTY NIE TYLKO DO POSŁÓW
Autor: Marian Gliszewski
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-49-3
Cena katalogowa brutto: 29
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Marian Gliszewski i jego książka „to przykład wyjątkowego zjawiska – głębokiego, nieprzejednanego
zaangażowania w sprawy publiczne, polityczne, społeczne, polskie. Listy nie tylko do posłów rejestrują
próby i dążenia pana Mariana, aby zwrócić uwagę władz na wiele nieprawidłowości i niesprawiedliwości
[...], dotyczą stosunku rządu do polityki (pro)rodzinnej, sytuacji kobiet, dzieci, mężczyzn i ich wzajemnych
relacji, ale są także wołaniem o naprawę Polski. Gliszewski porusza kwestie: po pierwsze, ustawy o
kombatantach, a po drugie − ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Daremnie pisze i
rozsyła listy do reprezentantów narodu. Dostaje kilka zdawkowych odpowiedzi, które nie rozwiązują
problemów”. Z Przedmowy Ewy Chylak-Wińskiej
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/listy-nie-tylko-do-poslow/

POLSZCZYZNA TORUŃSKICH GAZET
RĘKOPIŚMIENNYCH z XVII i XVIII
WIEKU. Wybrane zagadnienia
Autor: Katarzyna Zawilska
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-40-0
Cena katalogowa brutto: 38
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Naukowe, Wspomnienia

Opis
Głównym celem pracy było przedstawienie charakterystyki językowej gazet, pokazanie zmian
zachodzących w języku XVII i XVIII-wiecznych tekstów oraz porównanie badanych rękopisów z językiem
ogólnopolskim, reprezentowanym przez inne teksty pisane ręcznie, a przede wszystkim drukowane w
dobie średniopolskiej.Cel badań wpłynął na metodę klasyfikacji materiału i układ pracy. analiza obejmuje
wybrane podsystemy języka: ortografię, fonetykę, fleksję składnię oraz stylistykę.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/polszczyzna-torunskich-gazet-rekopismiennych-z-xvii-i-xviii-wiekuwybrane-zagadnienia/

... W TEJ STRAŻNICY
RZECZYPOSPOLITEJ”. Rejon Pamięci
Narodowej
Cedynia–Gozdowice–Siekierki
Autor: Paweł Migdalski Powstanie i funkcjonowanie Rejonu
Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki.
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-27-1
Cena katalogowa brutto: 18
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Książka omawia zagadnienia związane z powstaniem i funkcjonowaniem Rejonu Pamięci Narodowej
Cedynia-Gozdowice-Siekierki, którego fundamentem ideologicznym był lansowany po II wojnie światowej
mit powrotu Polski na dawne ziemie piastowskie. Na przykładzie dziejów nadodrzańskiego miejsca pamięci
autor ukazuje, w jaki sposób władze Polski Ludowej zawłaszczyły i wykorzystywały historię, pomniki i
uroczystości rocznicowe dla własnych celów politycznych oraz kształtowania świadomości społeczeństwa.
W pracy przedstawione zostały też zmiany, jakie zaszły w Rejonie w nowej rzeczywistości społecznopolitycznej po roku 1989.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/w-tej-straznicy-rzeczypospolitej-rejon-pamieci-narodowej-cedyniagozdowice-siekierki/

MICKIEWICZ DALEKI I BLISKI
Red. Zbigniew Przychodniak i Magdalena Piotrowska
Zbiorowe opracowanie profesorów, doktorów i doktorantów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkania
Wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci Poety
Identyfikator: ISBN 83-89949-10-5
Cena katalogowa brutto: 33
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Po siedmiomiesięcznym pobycie w Wielkopolsce roku 1831 i 1832 Adam Mickiewicz zabrał na emigrację
serdeczne wspomnienia i ostatnie obrazy ojczyzny. Dzisiaj, w 150 rocznicę śmierci Poety spotykamy się
ponownie na Mickiewiczowskim Szlaku: rozpoznajemy nowe sensy jego biografii i twórczości,
przedstawiamy dawne i nowe fascynacje i spory z autorem Dziadów – od Norwida do Gombrowicza i
Miłosza. Książkę przygotowali poznańscy poloniści: profesorowie, doktorzy i doktoranci Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. Wydawnictwo zawiera kolorowe fotografie, które ilustrują wybrane miejsca w
Wielkopolsce, gdzie przebywał autor Konrada Wallenroda. Autorzy opracowań: Zbigniew Przychodniak,
Magdalena Piotrowska, Zofia Trojanowiczowa, Alina Borkowska-Rychlewska, Elżbieta Nowicka, Anna RoterBourkane, Katarzyna Różańska, Małgorzata Zduniak, Lidia Banowska, Anna Artwińska, Jerzy Fiećko, Mariusz
Chołody
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/mickiewicz-daleki-i-bliski/

Z DZIEJÓW WIELKIEJ KATASTROFY
NARODU ŻYDOWSKIEGO
Autor: Marian Fuks
Identyfikator: ISBN 83-87133-47-7
Cena katalogowa brutto: 46
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Książka stanowi kompetentne, choć nie wolne od emocji autorskiej, kompedium wiedzy o Holocauście zagładzie Żydów, zaplanowanej i realizowanej z żelazną konsekwencją przez hitlerowską machinę. Sposród
ponad 6 milionów obywateli polskich, którzy zginęli w drugiej wojnie światowej, połowę stanowili Żydzi. Nie
przynosi rewelacyjnych odkryć, ale przez pryzmat lakonicznych zapisków w pamiętnikach, obrazków i
epizodów z koszmarnego życia w gettach i obozach uruchamia wyobraźnię i budzi emocje. Wywołuje
refleksję nad aspektem psychologicznym sytuacji ofiar Holocaustu i odbioru informacji o zbrodniach
hitleryzmu przez postronnych obserwatorów. Autor analizuje genezę hitleryzmu i jego zbrodniczej ideologii
oraz opisuje wybuch i przebieg drugiej wojny światowej. Omawia początek prześladowań Żydów (rozwój
agitacji antysemickiej w prasie już od 1935 r., tolerowanie głoszonych idei rasistowskich) oraz ich apogeum
w gettach i eksterminację w obozach zagłady, a także sytuację i walkę Żydów w powstaniu w getcie
warszawskim i w innych gettach, w powstaniu warszawskim w 1944 r. oraz ich udział w armiach
sojuszniczych i w Wojsku Polskim. Zwraca uwagę, że w Katyniu ok. 6 procent zamordowanych tam oficerów
było pochodzenia żydowskiego. Ważną część pracy stanowią aneksy: Żydowska prasa podziemna 19401943. Żydzi na liście katyńskiej (ponad 280 nazwisk). Żydzi w armiach sprzymierzonych walczący na
frontach II wojny światowej. Szacunkowe straty Żydów w Holocauście; oraz obfity (ok. 150 ilustracji), często
wstrząsający materiał dokumentacyjny: fotografie ludzi, przykłady artykułów prasowych, listy polityków i
znanych osobistości, obwieszczenia; obrazy z gett i obozów zagłady. Korzystanie z książki ułatwiają
indeksy (indeks osobowy zawiera aż 720 nazwisk). Książka napisana jest przystępnym językiem.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/z-dziejow-wielkiej-katastrofy-narodu-zydowskiego/

