Zauroczenie
[text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-89-0
Cena katalogowa brutto: 49
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Opowiadania i eseje

Opis
Zauroczenie i inne... 13 opowiadań ze Wschodu i Zachodu to zbiór niezależnych od siebie historii,
będących zapisem doświadczeń autora, jak i przeżyć osób znanych mu osobiście lub tylko z kart historii. To
trzynaście wyzwań, przygód, epizodów i tyleż samo głównych bohaterów. Rosyjski pieśniarz, kompozytor i
aktor Aleksander Wertyński wraca pociągiem do Moskwy z miesięcznego tournée, Ben - mieszkaniec
Liverpoolu doświadcza zjawisk deja vu w hiszpańskiej Rondzie, Feliks - inżynier rolnictwa przemierza Rosję
Sowiecką w poszukiwaniu suszonych grzybów, które ma otrzymać w barterze w zamian za komputery.
Wraz z nimi wędrujemy po Europie sprzed ponad pół wieku i sporo starszej, tej zachodniej, i tej sowieckiej.
Artur Friedberg urodził się w 1934 roku na Wileńszczyźnie. W 1941 roku wraz z rodzicami został zesłany
na Syberię. W 1946 roku rodzina wróciła do Polski. Maturę zdał w 1952 roku, kończąc jednocześnie szkołę
muzyczną, choć muzykiem zawodowym nie został. Absolwent Wydziału Chemicznego na politechnice. W
1967 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Mieszkał w Szwecji, Holandii i Francji.
Pracował naukowo w Polsce i Szwecji, następnie a amerykańskim przemyśle chemicznym w Holandii i
Francji. Artur Friedberg pisać zaczął dopiero na emeryturze. Jak dotąd wydał trzy powieści i trzy zbiory
opowiadań, wszystkie w języku angielskim. Od lat młodzieńczych pasjonat filmu i teatru, pionier ruchu
klubów filmowych w Polsce. Mąż, ojciec dwóch dorosłych synów i dziadek pięciorga wnucząt. Więcej na
temat Zauroczenia przeczytasz tutaj.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/zauroczenie/

Do ostatniego ziarenka ryżu
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Azja, Literatura piękna, Opowiadania i eseje,
Podróżnicze, Relacje z podróży

Opis
Do ostatniego ziarenka ryżu to zebrane pod wspólnym tytułem luźne zapiski, które autorka prowadziła
podczas swojego trzyletniego pobytu w Japonii. Opisuje w nich swoje małżeństwo z rodowitym
Japończykiem oraz to, co w ich relacji – ludzi pochodzących z dwóch odmiennych światów, zaskoczyło i
zszokowało zarówno ją samą, jak i jej męża. Dużo miejsca poświęca również podtokijskiej prowincji, na
której przyszło jej żyć: ludziom, swojej pracy i nieoczekiwanym problemom. Po przyjeździe do Kraju
Kwitnącej Wiśni bohaterka szybko orientuje się, że musi radzić sobie sama i że tylko na sobie może
polegać. W dzielnicy, w której prawie nikt nie zna języka angielskiego, musi podjąć wręcz nadludzki
wysiłek, żeby skomunikować się z resztą społeczności, której obyczaje i zachowania nieustannie ją
zaskakują i dziwią. W jej życiu zaczynają pojawiać się sytuacje, których się nie spodziewała, a także –
niczym zjawy z horroru – osoby, których nigdy nie chciałaby spotkać. Bez pomocy, wsparcia, a czasem
nawet zrozumienia ze strony najbliższego człowieka – czyli męża, podejmuje walkę o przetrwanie w
zupełnie obcej dla siebie kulturze, starając się przeżyć każdy dzień jak najlepiej i dokończyć go niczym
rozpoczęty posiłek: do ostatniego łyka zielonej herbaty, do ostatniego ziarenka ryżu. Joanna Tanaka, ur.
9 kwietnia 1981 r. w Głogowie. Po studiach zamieszkała w Australii. Tam zaprzyjaźniła się z pochodzącą z
Japonii Ayą. Ta przyjaźń okazała się mieć kluczowy wpływ na jej przyszłe życie. Dzięki przyjaciółce
poznała swojego obecnego męża – rodowitego Japończyka. W 2016 roku wyjechała do Japonii, gdzie wyszła
za mąż i zamieszkała na prowincji. W Kraju Kwitnącej Wiśni pracowała jako nauczycielka języka
angielskiego oraz opiekunka do dzieci. Po trzech latach wróciła do Polski. Jest miłośniczką słodyczy oraz
długich spacerów po lesie, na które zabiera ukochanego kundelka, który wabi się Kuma (w jęz. jap. Kuma
znaczy „niedźwiedź”). Jej największe marzenie to dom na spokojnej i malowniczej podlaskiej wsi, z dala od
dużego miasta.
Zobacz wiecej na

https://sorus.pl/produkt/do-ostatniego-ziarenka-ryzu/

Przestrzeń w której wszystko się
wydarza
[text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-67-8
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Opowiadania i eseje

Opis
Przestrzeń, w której wszystko się wydarza to miejsce gdzieś we współczesnej Europie. Odległe, a
jednocześnie bliższe niż myśl, niż dotyk nawet. To miejsce, w którym przestają istnieć granice dzielące
ludzi. To także moment, zatrzymany kadr. Tam właśnie przebywają wszyscy bohaterowie opowiadań:
Irakijczyk, Holenderka, Angielka, Polka. Ci wszyscy ludzie, którym dane było spojrzeć sobie w oczy i
przejrzeć się w nich niczym w lustrze. Zabawne, czasem smutne historie przeplatają się ze sobą, tworząc
kalejdoskop doświadczeń emigrantki zarobkowej, która zupełnie przez przypadek, w zwykłym byciu obok
drugiego człowieka, dostrzega sens miłości, radości, obfitości. Odnajduje swoje wewnętrzne dziecko i
zauważa, że istnieje, bo ma obok siebie bratnią duszę. Poznaje, czym jest empatia i dowiaduje się, na czym
polega akceptacja. Dotyka obiektywnej prawdy i uczy się myśleć pozytywnie. Czas staje się wężem
zjadającym swój własny ogon. Nie ma większego znaczenia. Przestrzeń, w której wszystko się wydarza
znajduje się całkiem blisko, niekoniecznie w innym kraju czy na innym kontynencie. Ona jest w tobie i z
tobą. Barbara Monika Sadowska (ur.1979 r.) – Polka na emigracji. Od trzynastu lat mieszka i pracuje w
Holandii, z małymi przerwami na Wielką Brytanię, Irlandię i Szwecję.
Nomadka i poszukiwaczka wolności własnej. Pasjonatka dobrej literatury i spotkań z drugim człowiekiem,
najchętniej w wielowymiarowej przestrzeni. Nieprzerwanie w strefie debiutu, w każdym aspekcie życia.
Autorka bloga www.niekoniecznienierozwojowo.wordpress.com. Najlepsza siostra i ciocia na świecie.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/przestrzen-w-ktorej-wszystko-sie-wydarza/

Morza Księżycowe
[text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-17-3
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Opowiadania i eseje,
Powieść obyczajowa

Opis
Morza księżycowe to opowieść o radości i niepokoju, emocjach wypływających z możliwości przybywania z
drugim człowiekiem oraz magii towarzyszącej każdej relacji. W tle poznajemy małomiasteczkową
mentalność, której nierzadko towarzyszy poczucie rezygnacji, jaką niesie niespełnienie w życiu. Dwoje
głównych bohaterów wciąż unosi się na jego powierzchni, dopóki magiczna siła rządząca miastem nie
skrzyżuje ich dróg. Katarzyna Podlejska urodzona w 1987 r. na Dolnym Śląsku, gdzie nadal mieszka. Z
wykształcenia magister pielęgniarstwa. Na co dzień pracuje w zawodzie. Od dziecka zakochana w słowach.
Twórczość literacka to jej pasja, podobnie jak gra na pianinie i historia widziana oczami mieszkańców
regionu, w którym żyje. Najważniejsza dla niej jest rodzina, której oddaje się całkowicie.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/morza-ksiezycowe/

Oto Wielka Tajemnica Wiary
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-96-0
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Opowiadania i eseje

Opis
Jeśli zgadzasz się ze mną, że żyjemy w czasach niepewnych, w których przyszłość jest nieprzewidywalna i
niejasna to powinieneś przeczytać tą książkę. Wielu już utraciło, albo zaczyna tracić nadzieję na lepsze
jutro. I ja mam dla nich dobrą wiadomość. Otóż słowa te piszę w lipcu 2020 roku, a książkę ukończyłem w
roku 2006. Tyle bowiem czasu zajęło mi znalezienie wydawcy, który podjął się ryzyka opublikowania tego
tak kontrowersyjnego dla katolików tematu. Wierzę jednak, że każdy znajdzie tutaj światełko w tunelu i
odkryje, że w tym chaosie dziejów jest Nadzieja. Na pewno się nie zawiedziesz. ~ Autor Katolicyzm a
protestantyzm: to samo źródło wiary - Biblia, lecz różna praktyka teologiczna i jej konsekwencje, Ta
książka, napisana bardzo przystępnie, przejrzyście i żywo, pozwoli Ci to zrozumieć i może zainspirować do
lektury Biblii oraz pogłębienia swojej wiary i tożsamości. Niewierzącym przybliży istotę różnic między
obydwoma odłamami chrześcijaństwa.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/oto-wielka-tajemnica-wiary/

Minimalizm religijny
Odkryj nowe spojrzenie na chrześcijaństwo przez pryzmat
minimalizmu! „Minimalizm religijny” to zbiór trzech esejów,
w którym autor próbuje zredefiniować podejście do wiary!
Koncepcja minimalizmu religijnego ma być sposobem na
zatrzymanie przy wierze, w momencie, gdy tak wiele osób
od niej odchodzi. [text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-88-5
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Opowiadania i eseje

Opis
Książka składa się z trzech niepowiązanych tekstów. Pierwszy, tytułowy, próbuje przenieść na obszar religii
idee minimalizmu wzięte z muzyki i sztuki. Drugi na podstawie fenomenów mistyki gór i mistyki sztuki
wprowadza na scenę mistyki nowego aktora – świeckiego. Trzeci to uwagi, czasami krytyczne, czasami
entuzjastyczne, do wybranych aspektów myśli A. de Mello. Minimalizm religijny to próba opowiedzenia
sobie na nowo chrześcijaństwa i poszukiwania jego esencji w świecie, który przestaje uznawać wiarę za
autorytet. W tej książce odnajdziemy myśli pozwalające spojrzeć na wiarę z nieco innej strony. Jest to
pasjonująca i dająca do myślenia lektura, która pobudza czytelnika do zastanowienia się na jego własną
duchowością i podejściem do religii. Minimalizm religijny bierze się, po pierwsze, ze specyficznego
doświadczenia lektury Pisma Świętego. W którymś momencie pojawiła się potrzeba pogłębienia rozumienia
poszczególnych jego fragmentów. Samodzielne czytanie, jak również to, co oferowano w czasie mszy,
przestało wystarczać. Człowiek zapragnął głębszego sensu podpartego autorytetem. Ryszard Popiołek,
urodzony w 1958 r., absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przez 2 lata studiował też, jako
drugi fakultet, filozofię. Lubi zajmować się rozważaniami dotyczącymi religii.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/minimalizm-religijny/

Przypowieści
Ten zbiór sprowadza skomplikowane zagadnienia związane z
moralnością chrześcijańską do prostych historii. Zostały one
napisane w przystępny sposób zarówno dla dorosłych, jak i
dla najmłodszych czytelników.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-30-4
Cena katalogowa brutto: 45
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Opowiadania i eseje

Opis
W tej książce prawdy teologiczne przełożone są na sytuacje, które znamy z codziennego życia. Posługując
się obrazami skłóconych stron monety, nieufnej mrówki, czy służącej w kościele kobiety, autorka tłumaczy
kwestie związane z dobrym życiem i duchowością. Jej przypowieści poruszają problematykę grzechów,
rozpoznawania w życiu Boga oraz wieczności. To krótkie, przystępne historie, zaprezentowane w niezwykle
przystępny sposób. Są one trafnie spuentowane za pomocą komentarza autorki lub fragmentu z Biblii.
Rozkładaj prawidłowo priorytety w życiu, nie zapominaj, że fundamenty są najważniejsze, one trzymają
cały dom! Julia Golovchyn - z zawodu dziennikarz, teolog, pisarz oraz kaligraf. Wolontariuszka Fundacji
Caritas i Międzynarodowego Stowarzyszenia Wsparcia Ukrainy. Mieszka i studiuje w Wiedniu. To piąta w
dorobku książka autorki. Do tej pory opublikowała trzy części „Przysłów” w języku ukraińskim. W 2017 roku
wydała cztery tomy, a także wersję audio i wideo „Przypowieści”, w wersji dla osób niesłyszących i
niewidomych. Latem 2018 roku o „Przypowieściach” usłyszał świat. Inspirowane Biblią opowiadania Julii
Golovchyn można usłyszeć w radiu oraz znaleźć je w Internecie. Zostały przetłumaczone na język
niemiecki, angielski, francuski i polski, zwyciężając w wielu konkursach literackich.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/przypowiesci/

Pan Kodżito
JAM JEST TABLICA POMNIKA NA POSĄGU ŚWIATA PAMIĄTKI
PRAWDZIWEGO POLAKA
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-64-9
Cena katalogowa brutto: 30
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Opowiadania i eseje

Opis
Marek Bodzak urodził się w 1954 roku Warszawie. Jest absolwentem VI LO im. Tadeusza Reytana. W 1978
roku ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z zawodu nauczyciel. Gawędy to jego debiut
literacki. Ich narratorem jest Prawdziwy Polak, który oprowadza czytelnika po swojej jakże pięknej
Ojczyźnie.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/pan-kodzito/

Pod żaglem
Krótkie opowieści, ilustrowane licznymi fotografiami dla
pragnących zaznać frajdy pływania pod żaglami. [br]
Identyfikator: ISBN 978-83-66024-58-8
Cena katalogowa brutto: 39.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Opowiadania i eseje, Podróżnicze

Opis
Wydana kilka lat temu książka „Po kiju. Fotoopowiadania” zobrazowała pasję wędkarską pisarza. Tym
razem ujawnił drugą pasję: żeglarstwo. Autor skupił się na jachtingu śródlądowym, wybierając jeden
akwen: największe jezioro Pojezierza Drawskiego (jezioro Drawsko). Krótkie opowieści, ilustrowane licznymi
fotografiami, dotyczą zdarzeń i przygód, jakich doświadczył, pływając ze swoją partnerką (a też rodziną i
przyjaciółmi). Rzecz mocno osadzona jest w pomorskiej przyrodzie, przedstawiona opisami
niepozbawionymi humoru, przybliżającymi jachting w sposób przyjazny, zwłaszcza dla pragnących dopiero
zaznać frajdy pływania pod żaglami. Lech M. Jakób – ur. w Białogardzie. Mieszka w Kołobrzegu. Poeta,
prozaik, aforysta, twórca i redaktor naczelny magazynu literacko-artystycznego „Latarnia Morska”
(www.latarnia-morska.eu). Debiutował w 1981 r. zbiorem wierszy Psy mojej młodości, wydając później
ponad trzydzieści książek. Opublikował m.in. powieści Kruk najbielszy (1983), Karamarakorum (1986),
Drapieżcy (2000), Niebieskie króliki (2005), Ciemna materia (2013), dla czytelników młodszych Znikacz i
jego broń (1989), trylogię dla młodzieży Filip Szalony (2006), Włóczęga Filipa (2008), Filip lewituje (2009),
wybór aforyzmów Poradnik złych manier (2007), tom felietonów Poradnik grafomana (2015), tomik
poetycki Rzeczy (2017) oraz wybór wierszy Zielony promień (z płytą CD, 2003), za który przyznano
Nagrodę im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno. W roku 2010 – wspólnie z Piotrem Müldnerem Nieckowskim –
opublikował Korespondencję literacką. W roku 2013 ukazała się książka Po kiju. Fotoopowiadania, a w 2018
nowy zbiór aforyzmów Do góry nogami. Internetowa strona literacka autora: http://lechmjakob.pl
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/pod-zaglem/

Małe troski i duże problemy
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-25-0
Cena katalogowa brutto: 39.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Dla dzieci, Literatura piękna, Opowiadania i eseje

Opis
Książka Małe troski… skierowana jest zarówno do dzieci młodszych i starszych, jak i ich rodziców,
opiekunów. Jest zbiorem kilku najczęściej spotykanych obecnie sytuacji. Być może niektóre z nich
przydarzyły się także Tobie, drogi młody Czytelniku, lub Twojemu koledze, przyjacielowi czy też Waszemu
dziecku, drodzy rodzice? Pamiętajcie jednak, że niebezpieczeństw czyhających na każdego z nas w
dzisiejszym świecie nie zawsze da się uniknąć, ale też o tym, że z każdej sytuacji jest zawsze jakieś
wyjście. Ewa Ogińska – urodziła i wychowała się w Pabianicach. Ukończyła studia wyższe na
Uniwersytecie Łódzkim na kierunku pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora, nauczyciela i terapeuty ruchowego w
Przedszkolu Miejski nr 5 w Pabianicach. W wolnym czasie lubi przemierzać górskie szlaki, zwiedzać ciekawe
miejsca, zgłębiać tajniki ludzkich zachowań w różnych sytuacjach. Pasjonuje ją taniec i sport. Jest
zapalonym kibicem skoków narciarskich i piłki siatkowej. Uznaje starą maksymę, że „co jej nie zabije, to ją
wzmocni”.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/male-troski-i-duze-problemy/

Drzwi do wyobraźni III Konkurs
Literacki AMICI
Autor: Hanna Szeląg
Identyfikator: ISBN 978-83-63768-36-2
Cena katalogowa brutto: 20
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Opowiadania i eseje

Opis
Po raz trzeci młodzi twórcy z Poznania i województwa wielkopolskiego zmierzyli się w Konkursie Literackim
AMICI, organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI. Prace nadesłało prawie
stu młodych literatów, co niezmiernie cieszy w dobie komputerów, Internetu i gier w sieci. Zapraszamy do
lektury utworów zebranych w niniejszym tomiku literackim i życzymy niezapomnianych wrażeń z podróży
po przestrzeni tekstów, a wiodą do niej Drzwi do wyobraźni… Dodatkową atrakcją jest możliwość zetknięcia
się z tekstami laureatów z lat poprzednich. Tomik wzbogacony jest o prace plastyczne młodzieży i
wolontariuszy z Pracowni Umiejętności AMICI wykonane podczas plenerów.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/drzwi-do-wyobrazni-iii-konkurs-literacki-amici-2/

