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Uri Orlev: Biegnij chłopcze, biegnij 

 

Prawdziwa historia, ,którą Orlevowi opowiedział jej główny bohater, 
Yoram Friedman. 

Surlik ma 8 lat. Razem z rodzicami trafia do warszawskiego getta. 
Jego ojcu udaje się zbiec, matka pewnego dnia znika. Od tej pory 

chłopiec musi radzić sobie sam. Wydostaje się z getta, a jego życie 
zamienia się w nieustająca ucieczkę. 

 

 

 

 

 



Izabela Czajka Stachowicz: Ocalił mnie kowal 

Początek lat czterdziestych. Bella, ozdoba międzywojennych salonów 
Berlina i Paryża, trafia do getta w Warszawie. Tuż przed jego 

likwidacją zostaje przeprowadzone do otwockiego, które rzekomo ma 
ocaleć. Wkrótce jednak i tutaj zaczyna się rzeź. Bella, cudem unikając 

kul, znajduje schronienie w rowie, ciągnącym się wzdłuż drutów 
kolczastych. Tam dostrzega ją Danusia, córka kowala z pobliskiego 

Dobrzyńca… 
 

 

 

Diane Ackerman: Azyl 

Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. 
W zbombardowanym i zrytym pociskami warszawskim ogrodzie 

zoologicznym Jan i Antonina Żabińscy podczas niemieckiej okupacji 
zdołali ocalić przed śmiercią kilkadziesiąt osób narodowości 

żydowskiej, udzielając im schronienia w domu, piwnicach i pustych 
klatkach po zwierzętach. 

 

 



Sławomir Koper: Miłość w Powstaniu Warszawskim 

Miłość, która chce zwyciężyć wszechobecną śmierć. Czasem się to 
udaje, przeważnie nie. Przejmujące losy. Wzruszająca historia. 

Niewiarygodne przypadki. Dramatyczne wybory. 
W płonącej Warszawie, w brudzie, głodzie, nieustannym napięciu 
młodzi ludzie łapczywie szukają drugiego człowieka, żeby łatwiej 

przetrwać wojenny obłęd. Tworzyły się związki, niektóre na chwilę, 
inne na stałe. Były zdrady, ale i radości. Namiastka normalnego życia. 

Autor dotarł do niezwykłych relacji powstańców. I tak wśród wielu 
książek o Powstaniu Warszawskim mamy pozycję wyjątkową 

 

 

 

Sławomir Koper: Skrzydlata ferajna. Ci cholerni Polacy 

prywatnie 

Ci cholerni Polacy, jak nazywał ich Churchill, to ludzie o niezwykłej 
odwadze i ogromnej fantazji. Piloci. Żyli szybko, umierali młodo,                  

a o ich wyczynach krążyły legendy. 
Niezwykła opowieść o grupie młodych pasjonatów lotnictwa, którzy 

znaleźli się w jednym miejscu i czasie, by zadziwić świat swoimi 
umiejętnościami i odwagą. 

Książka opowiada nie tylko o ich żołnierskiej odwadze, lecz również               
o szalonym życiu, fantazji, triumfach i błędach, ale i to tym jak 

dostosowali się do egzystencji w czasach pokoju, bez codziennej 
dawki niebezpieczeństwa i adrenaliny. 



 
 

Judy Landrien Klein: Dotknąć nieba 

Poruszająca opowieść o podróży do Nieba i z powrotem. 
„Umarłem i pamiętam to bardzo wyraziście”, powiedział Bernie do 
swojej żony, Judy, po tym jak przebudził się z sześciotygodniowej                   
śpiączki, spowodowanej przez rozległy atak serca i niewydolność 

wielonarządową. 
Podążałem w kierunku światła, które prowadziło do Nieba. Kiedy 

dotarłem do bram Nieba, nie mogłem wejść do środka”. 
 
 

 

 

 



Nick Vujicic: Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń 

Nick Vujicic cierpi na fokomelię – rzadkie schorzenie objawiające się 
brakiem kończyn. Jednak ten młody człowiek pokonał niewyobrażalne 

ograniczenia wynikające z jego niepełnosprawności. 
To piękna i budująca opowieść o sile człowieka, która drzemie w jego 

sercu. Nick Vujicic pływa, surfuje, jeździ po świecie z wykładami, 
kieruje swoja firmą, pomaga innym, prowadzi program w radiu. 

 

 

Zuzanna Bijoch: Modelka 

Pierwsza polska powieść o modzie, oparta na prawdziwej historii. 
„ Książka ta jest bardziej szczera niż jakikolwiek udzielony przeze mnie 
wywiad. Będziesz świadkiem rozmów i sytuacji, które odbywają się za 

zamkniętymi drzwiami. Zobaczysz, jak naprawdę wygląda praca 
modelki, ile pieniędzy się zarabia i od kogo to zależy (…).” 

Zuzanna Bijoch 
 

 
 



Justyna Wydra: Esesman i Żydówka. Wojna i miłość 

Pełna niespodziewanych zwrotów akcji, barwnych postaci, osadzona 
w realiach II wojny światowej powieść, w której nic nie jest proste, ale 

wszystko staje się możliwe, gdy w grę wchodzi uczucie. 
Kwiecień 1943 roku. Debora Singer wyskakuje z wagonu 

transportującego krakowskich Żydów. Podczas próby ucieczki boleśnie 
skręca w kostce nogę i nie jest w stanie uciekać. Przekonana, że nie 
ocali życia, siada w sosnowym zagajniku, czekając na śmierć. Nagle 
nadjeżdża wojskowy motocykl. Do przestraszonej dziewczyny zbliża 

się esesman. W tym miejscu ta historia mogłaby się właściwie 
skończyć. To jednak dopiero jej początek… 

 

 
 

Joanna Ax: Drugi brzeg 

Poruszająca historia rodziny Niemojskich, która próbuje odnaleźć się 
w trudnej rzeczywistości 1919 roku. Jak potoczy się rodzinna historia? 

Z jakimi wydarzeniami będą zmuszeni zmierzyć się bohaterowie?               
Jak losy Polski wpłyną na życie rodu Niemojskich? 

 

 



John Green: Żółwie aż do końca 

John Green autor bestsellera „Gwiazd naszych wina” 
„Żółwie aż do końca” najbardziej oczekiwana i najbardziej osobista 
książka Johna Greena. Przejmująca, ale i dodająca otuchy historia 

nastolatki zmagającej się z chorobą psychiczną. Powieść o rodzinie, 
przyjaźni, miłości i pokonywaniu przeciwności losu. 

Nr 1 na liście bestsellerów „New York Timesa” 
 

 

 

Agnieszka Olejnik: Mów szeptem 

Witek zwrócił uwagę na nową uczennicę Magdę, bo spodobał mu się 
kolor jej imienia, które przypomina jesienny las. Czuł, że                                 

w dziewczynie jest coś wyjątkowego, więc postanowił ją obserwować. 
Magda nie domyśla się, że chłopak, z którym tak często rozmawia 
prze telefon, uczy się w jej szkole i ma niezwykły dar. Gdyby tylko 
wiedziała, że codziennie mija go na korytarzu, nie odważyłaby się 

przed nim otworzyć. Kiedy pojawiają się problemy, okaże się, że tylko 
ten obcy chłopak może jej pomóc. 

 

 



Alessio Puleo: Moje serce należy do ciebie 

Historia młodzieńczej miłości w bardzo romantycznym wydaniu, 
rozgrywająca się jednak we współczesnych i bliskich życia realiach. 

W klasie 18-letniego Alexa pojawia się nowa uczennica, Ylenia. 
Chłopak postanawia zwrócić na siebie uwagę, ale Ylenia skrywa 
tajemnicę i trzyma chłopaka na dystans. W końcu jednak nie jest                
w stanie przeciwstawić się uczuciu. Alex jest pewien, że nic ich nie 

rozłączy, dopóki nie dowiaduje się… 
 

 

Elin  Hilderbrand: Piasek w butach 

Zabawna, wzruszająca, słodko – gorzka jak wymarzony letni dzień. 
Weźmierz tę książkę do ręki, zaczniesz czytać i już nie odłożysz.                

Bo to jest prawda o życiu twoim, albo twojej przyjaciółki, a może 
sąsiadki… 

To lato miało być długie i nudne. Przynajmniej tego spodziewał się 
dwudziestoletni student Josh, który przyjechał do rodzinnego 

Nantucket. I wtedy poznał trzy niezwykłe kobiety… 
 

 



Gabriela Gargaś: Tylko ty 

Piękna opowieść o różnych odcieniach miłości… 
Książka o wielkiej miłości kobiety do mężczyzny. Opowieść o tym, jak 

trudne i wymagające odwagi jest adopcyjne rodzicielstwo. 
Wzruszająca, niekiedy smutna, a chwilami zabawna historia. 

„Nigdy nie jest za późno, żeby zawalczyć o swoje marzenia. Piękna 
książka. Polecam” 

Krystyna Mirek 
 

 

 

Michał Cessanis: Made in China 

Czy Chińczycy jedzą psy? Jak wygląda chińska Kim Kardashian?                  
W co wierzą Chińczycy? Co oznacza Ganbei? Jak żyje się w Hutongu? 

Niesamowita podróż po Chinach. Poznawanie ciekawych ludzi, 
intrygujących zjawisk. Odpowiedź  na wiele interesujących pytań. 

 

 



Maria Blumencron: Ucieczka przez Himalaje 

Ekstremalne warunki. Tybetańskie dzieci. Ucieczka ku wolności. 
Przeprawa prze Himalaje. 

Każdego roku przez pokryte lodem granice w Himalajach z Tybetu 
ucieka niemal tysiąc dzieci. W tenisówkach, z niewielka ilością 

prowiantu ruszają w drogę z przewodnikiem. Często nie mają sił iść 
dalej i toczą walkę ze śniegiem, głodem i zmęczeniem. Ich celem są 
szkoły Dalajlamy na południu Indii. Tam – w co święcie wierzą ich 

rodzice -czeka ich lepsza przyszłość. 
 
 

 
 

Beata Pawlikowska: Blondynka nad Gangesem 

Podróż z Beatą Pawlikowską po Indiach, magicznym Varanasi nad 
Gangesem. Samotna wyprawa przez północno – wschodnie Indie. 

 

 


