Tango podróżniczka
[text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-71-5
Cena katalogowa brutto: 45
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Podróżnicze, Relacje z podróży,
Reportaż

Opis
Tango podróżniczka to zbiór felietonów, w których zabieram czytelnika w podróż do Argentyny, Norwegii
oraz Polski, opowiadając o tangu, rozwoju osobistym i… problemach żołądkowych. Zastanawiacie się, jak to
jest być tancerką tanga, podróżniczką z dyplomem magistra turystyki, kobietą, która chce poznać siebie?
Dowiecie się tego, sięgając po zbiór moich przemyśleń na temat miłości, akceptacji, przyjaźni, własnego
ciała, marzeń, szczerości i strachu. W książce nie tylko zauważam ludzi wychowanych w różnych kulturach
i środowiskach, ale także zachęcam do podejmowania rozmów na tematy, które są dla nas ważne, choć nie
zawsze wygodne. Sprzeciwiam się turystyce masowej i nadmiernej konsumpcji. Namawiam do prostszego,
prawdziwszego i pełniejszego życia. Zachęcam do zmian. Patrycja Jabłońska – dyplomowana
podróżniczka z magistrem odnowy psychosomatycznej. Pasjonatka tanga. Dyslektyczka, acz poliglotka.
Autoryzowana przewodniczka po Oslo i Tromsø w Norwegii. Organizatorka Oslove Tango Weekend. Wolna i
dobra dusza. Więcej na temat Tango podróżniczki przeczytasz tutaj.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/tango-podrozniczka/

Moje podróże od PRL-u do dziś
[text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-55-7
Cena katalogowa brutto: 39.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Podróżnicze, Reportaż

Opis
Czy od podróżowania można się uzależnić? Okazuje się, że tak. Swoje uzależnienie autorka "Moich podróży
od PRL-u do dziś" nazwała światoholizmem. Książka napisana jest w formie dziennika z podróży po wielu
krajach Europy, Azji, Ameryki południowej i Afryki. Są to m.in. Włochy, Tunezja, Meksyk, Chiny, Japonia czy
Uzbekistan. Alicja Pelczar – z wykształcenia inżynier elektryk. Całe życie zawodowe pracowała w
górnictwie, w męskim zawodzie. Mama dwojga dorosłych dzieci i babcia czworga wnuków. Optymistka,
nieznosząca bezczynności. Relaksuje ją praca w ogrodzie, lubi muzykę poważną i dobrą książkę. Wciąż jej
największą pasją są podróże. Do dziś, większość wspólnie ze zmarłym kilka lat temu mężem, odwiedziła
kilkadziesiąt krajów świata. Przez lata w każdej podróży prowadziła skrupulatne notatki. Na emeryturze
odkryła kolejną pasję – pisanie. Swoje wrażenia i przygody zebrała w książce, będącej jednocześnie
reportażem i przewodnikiem pod tytułem „Moje podróże od PRL-u do dziś”. W przygotowaniu kolejny tytuł,
tym razem o tematyce obyczajowej.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/moje-podroze-od-prl-u-do-dzis/

Pierwszy zmysł
[br] Książka zainteresuje czytelników, którzy nie zadowalają
się powierzchownymi relacjami pisanymi z pozycji
podróżnika, przechodnia po złożonej rzeczywistości. To
pozycja dla wszystkich którzy czekają na niebanalny
reportaż o Afryce.
Identyfikator: 330-1-2- ISBN 978-83-66024-44-1
Cena katalogowa brutto: 29.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Reportaż

Opis
Adela i Tobiasz Lemańscy, świeccy misjonarze, wyjechali na misje do RPA i przez dwa lata pracowali w
szkole dla niewidomych. Adela – z wykształcenia kulturoznawca, na misji Siloe uczyła m.in. historii i nauk
społecznych, co wzbudziło w niej pasję do zgłębiania południowoafrykańskiej przeszłości. Tobiasz – z
wykształcenia dziennikarz, biotechnolog i organista, w RPA nabył kolejne profesje – nauczyciela,
kompozytora i specjalisty od muzycznego brajla. Po powrocie do Polski i niedługim pobycie w kraju
wyjechali na kolejną misję – tym razem do Etiopii. Pierwszy Zmysł ukazuje obraz współczesnej RPA, w
którym główne kreski kreślą niewidomi. Adela i Tobiasz Lemańscy, którzy przez dwa lata pracowali w
szkole dla niewidomych w Południowej Afryce, oddali w tej książce głos swoim uczniom. Z ich opowieści
wyłania się świat pełen dźwięków i odgłosów, wypełniony wiarą i magią, chwiejący się przy spotkaniu z
nauką. Głębi obrazu nadaje odniesienie opowieści do historii kraju, w którym apartheid wciąż kładzie się
cieniem na rzeczywistości. Reportaż ma charakter mozaiki, gdzie poszczególne sceny złożone razem
ukazują obraz dzisiejszej RPA. Książka zainteresuje czytelników, którzy nie zadowalają się
powierzchownymi relacjami pisanymi z pozycji podróżnika, przechodnia po złożonej rzeczywistości. To
pozycja dla wszystkich którzy czekają na niebanalny reportaż o Afryce.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/pierwszy-zmysl/

Pewnego razu na Kaukazie.
Dziennik awanturniczy z podróży po
Gruzji i Armenii.
Ta książka to punkt widzenia dwudziestoparoletniej kobiety
na podróż w towarzystwie dwóch młodych mężczyzn. Trzy
temperamenty, reagujące dynamicznie na siebie nawzajem i
na otoczenie, w drodze przez dwa kraje. Oraz setki
pomysłów, których finał uczy, że często rzeczy nie są tym,
czym wydają się być, a liczba zbiegów okoliczności
przemawia za opinią, że być może to jednak tylko się nam
wszystkim przywidziało.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-24-3
Cena katalogowa brutto: 44.90
Cena w ksiegarni: 34.90
Tematyka: Podróżnicze, Reportaż

Opis
Koniec lutego 2014, Warszawa. Jesteśmy na lotnisku. Polka, Szwajcar i Francuz. Przed nami lot do Kutaisi w
zachodniej Gruzji. Tam wszystko się zaczyna. Wszystko to, czego nie dało się przewidzieć. W co można
uwierzyć tylko wtedy, kiedy przeżyje się to osobiście. Już na początku naszej podróży okazuje się, że będę
tłumaczyć na rosyjski za nas troje. Teraz znów staję się głosem naszej trójki, polskim głosem. Żeby
wydobyć tę opowieść z chaosu – tętniącego życiem jak skrzyżowanie ulic w centrum Tbilisi, z orientalnej
baśni, w której żyliśmy – uduchowionej jak Ararat… i żeby zamknąć ją w książce, specjalnie dla Was.
Zabierzecie się z nami w podróż samochodami przypadkowo spotkanych gruzińskich i armeńskich
kierowców, z których jedni zasłużyli na awanturę, a z innymi żal było się rozstać, choć koła ich
zdezelowanych BMW ledwie toczyły się od zabytku do zabytku. Zobaczycie, co świeci nocami na wzgórzach
Tbilisi, co zapiera dech w piersiach, kiedy na granicy Gruzji z Rosją rozstępują się chmury i mgła, dlaczego
impreza w klubie udała się, ale nie temu, kto na nią namawiał, do czego – po usłyszeniu odmowy
strażników – przekonałam imama perskiego meczetu w Erywaniu i na jakie zaskakujące tory skierowało nas
zwiedzanie jaskiń pierwszych chrześcijan. Gdybyśmy, zamiast wielkiej improwizacji, dogłębniej przemyśleli
tę wyprawę, nie zaplanowalibyśmy jej lepiej! Przekonajcie się sami. Magdalena Wiśniewska –
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie równolegle z filologią polską studiowała historię sztuki.
Zajmuje się uczeniem obcokrajowców języka polskiego, pracuje także w postprodukcji filmowej. Laureatka
wielu konkursów, głównie literackich. Autorka wydanej w 2018 roku debiutanckiej książki dla dzieci Mały
Saj i wielka przygoda. Interesuje się wieloma dziedzinami sztuki, filmem, operą, baletem. Kocha zwierzęta i
przyrodę. W tym wszystkim znajduje niewyczerpane źródło inspiracji.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/pewnego-razu-na-kaukazie/

Egzekutor. Samotność świata islamu
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-63768-53-9
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Reportaż

Opis
Autor w Egzekutorze opowiada o skomplikowanych losach i tożsamości mieszkańców Bliskiego Wschodu,
a w szczególności Egiptu, mającego za sobą wiele tysięcy lat tradycji, od czasów faraonów poczynając.
Bohaterem opowiadanej historii jest muzułmanin, syn oficera egipskiej armii, który pod wpływem
Organizacji Islamskiej dokonał zamachu na prezydenta Egiptu - Anwara Sadata. Jego dalszą edukację
umożliwia właśnie ta Organizacja, ale także szkoli go do wykonywania zadań specjalnych. Już w
dzieciństwie odkrywa on w sobie niespodzianie uczucie do koptyjskiej chrześcijanki. Po latach spotykają się
i ulegają ponownej fascynacji, po czym bieg wydarzeń uzmysławia obojgu ich dramatyczną odmienność w
sposobie widzenia świata. Rezultatem jest rozstanie i narastająca tęsknota, pogłębiana wprowadzaniem
bohatera w mroczne zakamarki islamizmu. Zostaje pilotem samolotów pasażerskich, któremu powierzane
są dodatkowe tajne misje, jak zamach na pakistańską premier Benazir Bhutto i okrutne zadanie do
wykonania w Rzymie... W rozwikłaniu ideologicznego i psychologicznego węzła przychodzą mu z pomocą
rozmowy z najwyższymi dostojnikami kościołów - koptyjskiego i katolickiego, co prowadzi do
niespodziewanego finału. Autor w zbeletryzowanej formie wyjaśnia procesy, które w krajach Bliskiego
Wschodu stały się szczególnie widoczne od czasu arabskiej wiosny. RAFAŁ KRAWCZYK jest naukowcem o
wszechstronnych zainteresowaniach (archeologia śródziemnomorska, filologia orientalna i ekonomia
polityczna). Ponadto 5 lat spędził w renomowanych amerykańskich instytucjach naukowych. W 1973 roku
uzyskał stopień doktora, habilitował się w 1979 roku, a od 1991 był profesorem w kilku krajowych
uczelniach. Od 1995 roku zajmuje się analizą stosunków międzynarodowych z punktu widzenia teorii
"zderzenia cywilizacji" Samuela Huntingtona. z tej dziedziny ukazały się: Podstawy cywilizacji europejskiej

(2o04) oraz Islam jako system społeczno-gospodarczy, zawierająca prognozę przyszłości cywilizacji
zachodniej i analizę źródeł jej przewagi nad innymi systemami. Rafał Krawczyk jest również
popularyzatorem nauki - pisze opracowania o bogatej treści merytorycznej z jego dziedzin wiedzy,
utrzymane w kanonie powieści sensacyjnych. Należą do nich: Jadeitowy Budda (2008) - o losach
buddyjskiego mnicha, postaci autentycznej z przełomu XIX i XX wieku i najważniejszego doradcy
Trzynastego Dalajlamy Tybetu, budowniczego polityki na rzecz oderwania się jego kraju od Chin, niniejszy
tom - Egzekutor oraz przygotowywana powieść Spadkobierca carów, rozważająca perspektywę apokalipsy,
jaka czeka Rosję w następstwie jej polityki zagranicznej.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/egzekutor/

AFRYKA KAPUŚCIŃSKIEGO
Autor: Ewa Chylak-Wińska Obraz Afryki i jej mieszkańców
widziany oczami Ryszarda Kapuścińskiego oraz wizerunek
jego samego jako pisarza.
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-31-8
Cena katalogowa brutto: 34
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Reportaż

Opis
[box style="rounded" border="full"] Pani warsztat, a widoczny przez niego sposób, w jaki Pani
myśli i odczuwa, zasługuje na najwyższą ocenę.
Ryszard Kapuściński
[/box] Pracę Ewy Chylak-Wińskiej bardzo pozytywnie odebrał Ryszard Kapuściński. Autorka, która przed jej
napisaniem sama wyruszyła na Czarny Ląd, pokazała Afrykę i jej mieszkańców widzianych oczami pisarza
oraz wizerunek jego samego jako pisarza. Książka składa się z pięciu części. Ich tytuły to pięć pytań, na
które odpowiadać musi każdy reportaż: kto?, kiedy?, jak?, dlaczego? Poszczególne rozdziały przybliżać
mają kolejno sylwetkę Ryszarda Kapuścińskiego, jako reportera, miejsce akcji jego reportaży, ich czas,
sposób, w jaki pisze, oraz przyczynę, dla której Afryka a nie inny kontynent, odgrywa u pisarza tak ważną
rolę. "Afryka Kapuścińskiego" stanowi świetny przykład polonistycznego rzemiosła: jest kompetentna,
ciekawa, napisana żywym, sprawnym stylem. Czyta się ją znakomicie, choć przecież pełna jest treści.
Jest to fascynujące świadectwo lektury, czytania uważnego, pełnego ciekawości. Autorka spotyka się w
swej postawie pisarskiej z samym Kapuścińskim - tak jak on był po dziecięcemu ciekawy świata i ludzi, tak
ona z niesłabnącą uwagą śledzi każde jego słowo, zaciekawiona nie tylko Afryką, ale i tym sposobem
patrzenia, jaki prezentuje Kapuściński. Książka ta ma zatem troje bohaterów: Afrykę, Ryszarda
Kapuścińskiego, i… Ewę Chylak-Wińską. Bogumiła Kaniewska profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM w
Poznaniu
Czytam tę książkę bardzo osobiście. W niektórych fragmentach słyszę echo naszych niegdysiejszych
rozmów i sporów. Czuję wzruszenie i radość, bo książka jest owocem pasji, Drogi i Spotkania. Ewa także
musiała porzucić swój świat, by odkryć ten literacki i afrykański. Ale ponieważ wyruszała w podróż -

rzeczywistą i wirtualną - z miłością, powróciła z niej w dwójnasób bogatsza. Tym, co w drodze otrzymała,
podzieliła się w niezwykłej opowieści. Monika Wójciak dr, wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej UAM w
Poznaniu
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/afryka-kapuscinskiego/

INDONEZJA WE MGLE
Autor: Remigiusz Mielcarek
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto: 18
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura faktu, Podróżnicze, Reportaż

Opis
Barwną, zręcznie skonstruowaną opowieścią o swoich podróżach autor wzbogaca i rozszerza skromne
wyobrażenia Europejczyków o Indonezji. Oddaje egzotyczny klimat archipelagu, wydeptując dla nas ścieżki
między skrajem tętniącego dzikością równikowego lasu a hałasem ulic wielkich metropolii. Całość
uzupełniają barwne fotografie. Zajmująca lektura i pretekst do zadumy…
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/indonezja-we-mgle/

