
LITERATURA OBYCZAJOWA 

Karpińska A. – Przekonaj mnie, że to Ty – Wyd. Prószyński 

Media 

 Walka o szczęście trwa do końca. Nigdy nie wiesz jaki będzie jej finał. 

Urszula nie potrafi pozbierać się po śmierci męża, więc Edyta, świeżo upieczona 

maturzystka, postanawia pomóc matce w prowadzeniu pensjonatu nad morzem. A 

jednocześnie próbuje dać sobie czas na podjęcie decyzji, co zrobić z własnym życiem. Obie 

muszą stawić czoło niewiadomemu, mimo trudnej przeszłości, niełatwych wzajemnych 

relacji i skrajnie różnych postaw wobec świata. Czy Urszula zawsze wie, co jest najlepsze 

dla córki? Ile można zrobić w imię miłości do matki?  

Poruszająca opowieść o życiu dwóch najbliższych sobie kobiet, które aby się zrozumieć, 

muszą pokonać długą drogę. 

 

Mańczyk A. – Huczmiranki – Wyd. Nasza Księgarnia 

t.1. Eukaliptus i werbena 

 Słabość nadeszła szybko. Porwała mnie gwałtownie, a ja nie stawiałam oporu. Ta ucieczka w nicość była 

moim wybawieniem. Jedyną sensowną drogą, którą mogłam podążyć. Dotrzymałam danego słowa. Ród 

Huczmiran pozostał bezpieczny, choć nieszczęśliwy. Takie jest nasze przeznaczenie. 

Rok 2013. Nina Huczmiran przyjeżdża do Warszawy. Tułanie się po Europie nie przyniosło zapomnienia ani 

nie ukoiło bólu, czas więc zmierzyć się z demonami przeszłości i spróbować wrócić na łono rodziny. 

Rok 1963. Daria Huczmiran czuje się najszczęśliwszą kobietą na świecie. Właśnie przyjęła oświadczyny tego 

jedynego, ma głowę pełną planów i marzeń. Jednak babka i matka inaczej zaplanowały jej przyszłość. 

Rok 1890. Linda Huczmiran jest w ciąży. Porzucona przez ukochanego, nieznajdująca oparcia w najbliższych zrobi wszystko, żeby 

uratować swe nienarodzone dziecko. Nawet jeśli będzie musiała prosić o pomoc największego wroga. 

„Huczmiranki” to porywająca saga rozgrywająca się w Warszawie na przestrzeni ponad stu lat. Książka pełna magii i tajemnic. 

t.2. Rumianek i mięta 

Musimy przetrwać. A nasza moc musi wzrastać. Jakie znaczenie wobec tego ma jedno dziecko? Rodzimy je po to, 

by mieć komu przekazać wiedzę o mocy zmysłów, żeby nasz ród mógł istnieć wiecznie, i dla tego celu nie cofniemy 

się przed niczym. 

Rok 1919. Erwina Huczmiran, mimo że nie odnajduje się w tętniącej życiem i nowoczesnością stolicy, chce 

doprowadzić ród do dawnej świetności. Jednak dla Huczmiranek nadeszły złe czasy. Erwina czuje, kto jest temu 

winien… 

Rok 1966. Daria Huczmiran jest samotna. Zostawiona przez męża z dwójką dzieci, oszukana przez matkę, zbliża się do zwykłych 

ludzi. Znajduje ukojenie, ale na krótko, bo niespodziewanie dochodzi do tragedii… 

Rok 2013. Nina Huczmiran zawsze kroczyła własnymi ścieżkami i trzymała się z boku. Teraz musi poznać rodzinne tajemnice, 

odkryć skrywane przez lata zło i skonfrontować się z rządzącą rodem babką Darią. Inaczej nigdy nie odzyska syna. 

 



Śmigielska K. – Z twojej winy – Wyd. Replika 

Bohaterowie „Kochanka Pani Grawerskiej”  w zupełnie nowej odsłonie! 

Czy można stworzyć szczęśliwy związek, kiedy jeszcze definitywnie nie zakończyło 

się poprzedniego, a cienie przeszłości i obsesyjna chęć zemsty wciąż przesłaniają 

wszelkie nadzieje na lepsze życie? Ile wart jest podatek, jaki trzeba zapłacić od 

miłości, która z góry wydaje się skazana na niepowodzenie? 

Po wielu latach toksycznego związku Marta postanawia odrzucić luksusy i 

ostatecznie wyzwolić się od despotycznego męża, Marka Grawerskiego. Jednak 

spokój, który zyskuje u boku ukochanego Marcina, jest tylko pozorny. Szybko na jaw wychodzą kolejne 

niewygodne dla wszystkich fakty, a prozaiczna codzienność w skromnym mieszkaniu w jednej z 

kamienic staje się dla Marty nierealnym do osiągnięcia marzeniem. Do tego dochodzi szereg 

nieoczekiwanych wydarzeń – groźby, przesłuchania, szantaże, niewyrównane porachunki 

motocyklistów… Marta Grawerska mogła przecież nadal byś posłuszną, uległą żoną, ale wybrała 

inaczej… 

Lindley M. – Taka jak Ty – Wyd. Prószyński Media 

  

Poruszająca powieść o dziewczynie z amerykańsko-japońskiej rodziny, która po ataku 

na Pearl Harbor trafia do obozu dla internowanych. Satomi jest jedynym dzieckiem z 

mieszanego, amerykańsko-japońskiego małżeństwa w położonej w Kalifornii Angelinie. 

Oczywiście mieszkają tam też inni Japończycy, ale Satomi nie należy ani do białej, ani 

do japońskiej społeczności miasteczka. Dla obu stron jest „inna”. Sytuacja dziewczyny 

– i wszystkich tych, w których żyłach płynie choć kropla japońskiej krwi – pogarsza się, 

kiedy Japonia zaczyna stanowić zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Ojciec Satomi wstępuje do 

marynarki, po części po to, bo bronić ojczyzny, po części dlatego, że pragnie chronić żonę i córkę przed 

rasistowskimi atakami, ginie jednak podczas bombardowania Pearl Harbor… 

 

Olejniczak L. – Kobiety z ulicy Grodzkiej. T. 3. Matylda 

 Losy potomków krakowskiego aptekarza Franciszka Bernata, a zwłaszcza silnych kobiet, 

które nie boją się klątwy rodzinnej. 

Lata 30. dwudziestego wieku. Matylda Borucka, córka Wiktorii Bernat, nie chce kontynuować 

rodzinnej tradycji. Pragnie zostać aktorką, nie interesuje jej apteka. Tragiczny wypadek matki 

sprawia, że dziewczyna dowiaduje się, iż nie jest córką mężczyzny, którego dotąd uważała za 

ojca. Antoni Borucki opowiada jej dramatyczną historię pierwszej miłości i brzemiennej w 

skutkach podróży młodej Wiktorii do Paryża.  

Matylda postanawia iść własną drogą i zrealizować swoje marzenia. A wtedy pojawia się ktoś, 

kto zapewnia, że pomoże jej zrobić karierę w filmie... 

 

 

 



Stachniak E. – Cesarzowa nocy – Wyd. Między Słowami 

 Kiedy młodziutka księżniczka Katarzyna przybyła na cesarski dwór, by poślubić 

przyszłego cara Piotra III, jej życie przestało należeć tylko do niej. Jej nieszczęśliwe 

małżeństwo było niewyczerpanym tematem dworskich plotek, a gdy szła pałacowymi 

korytarzami setki par oczu usiłowały przeniknąć jej suknię i odgadnąć, czy wreszcie 

udało jej się zajść w ciążę, by dać Rosji upragnionego następcę tronu. 

 

Jako caryca szybko nauczyła się ukrywać wszystkie radości i smutki, bo każda 

słabość mogła zostać wykorzystana przez przeciwników w politycznej grze. Mimo to Katarzyna 

pozostała kobietą z krwi i kości, pełną zwyczajnych trosk, marzeń i namiętności. 

Jak udawało jej się dokonać trudnych wyborów pomiędzy głosem serca a racją stanu? Czy władza i 

korona były dla niej ważniejsze niż rodzina i miłość? 

 

Krawczyk A. – Cykl Czary codzienności - t. 1. Siostry – Wyd. 

Filia 

 Młoda kobieta, Agata Niemirska chce poznać prawdę o swojej przeszłości. Dostaje 

zawiadomienie o śmierci matki, której nigdy nie znała. Razem z przyrodnią siostrą, Danielą, 

jedzie więc do Zmysłowa, maleńkiego miasteczka w górach, by znaleźć odpowiedź na pytania, 

które dręczyły ją całe życie. 

Nic nie jest jednak tak proste jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Pytania nie mają 

łatwych odpowiedzi, podobnie jak życie, które nie układa się według naszych planów. 

W Zmysłowie czeka na Agatę dziewięcioletnia dziewczynka, Tosia, jej druga przyrodnia 

siostra, o której istnieniu dziewczyna nie miała pojęcia. Kto jest jej ojcem? Dlaczego matka 

ukrywała jego tożsamość? Miasteczko zatrzyma Agatę i Danielę na dłużej, zmuszając, by nie tylko przyjrzały się 

przeszłości i jej zagadkom, ale i własnemu życiu. Otoczą ich ludzie – dobrzy, ale też i ci mniej życzliwi, pojawią się 

wierni przyjaciele, ale i wrogowie. Niemirska zyska oddanych sojuszników – miejscowego weterynarza-dziwaka, 

Jerzego Wilka i Julię Kovacs – Węgierkę, która związała swój los z Polską.  

Siostry wpłyną na życie wielu osób, zmieniając ich w zaskakujący sposób. Gdzieś w tle zamajaczy wielkie uczucie. 

Miłość pomimo wszystko i bez pytań „dlaczego?”.  

Niech zatem uwiedzie Was magia małego miasteczka w górach, położonego wśród lasów i pachnących kwiatami 

łąk… 

 T. 2. Przyjaciele i rywale 

Beztroskie i pełne niezmąconego szczęścia dni w Zmysłowie dobiegają końca – życie sióstr 

Niemirskich wkrótce bardzo się zmieni. Agata odkrywa bowiem starannie tajoną przez matkę 

tożsamość ojca swej najmłodszej siostry, Tosi. Czy będzie to początek czegoś nowego i dobrego, 

czy wręcz przeciwnie – źródło poważnych kłopotów? 

Dodatkowo skomplikuje się nie tylko codzienne życie sióstr, ale i ich sprawy uczuciowe. 

Najważniejsze, że Agatę, Danielę i Tosię otaczają życzliwi ludzie. Obok przyjaciół pojawią się 

jednak rywale, a nawet – wrogowie. Nic już nie będzie tak proste i oczywiste jak dawniej… 

 

 



LITERATURA SENSACYJNA 

Jaszczuk P. – Akuszer śmierci – Wyd. Prószyński Media 

 Najnowszy tom serii kryminalnej retro Pawła Jaszczuka, laureata 

nagrody Wielkiego Kalibru. 

Lwów, wiosna 1939 roku. Dziennikarz śledczy Jakub Stern zamawia 

garnitur u poleconego krawca. Kiedy przychodzi odebrać zamówienie 

okazuje się, że krawiec Lille zwany Szczęściarzem powiesił się. U stóp 

samobójcy Jakub znajduje fotografię zaginionej przed kilkoma dniami 

siedmioletniej Lei – przybranej córki Szczęściarza. 

Parę dni później ginie dwóch klientów Szczęściarza – jeden w wypadku w fabryce, drugi 

zostaje brutalnie zamordowany. Opinię publiczną bulwersuję coś jeszcze – w ciągu kilku 

dni w różnych miejscach miasta znalezione zostają zamordowane noworodki… 

 

Szlachetko P. M. – Adwokat spraw ostatnich – Wyd. 

Prószyński Media 

Jeśli po śmierci dopadną cię dawne kłopoty, znajdź adwokata spraw ostatnich. Bo w świecie 

żywych nie poradzisz sobie sam. W jednym z kościołów zostają odkryte zwłoki młodej kobiety. 

Ułożono je na wyrysowanym krwią pentagramie. Śmierć dziewczyny okaże się śladem, który 

pozwoli wpaść na trop międzynarodowej afery, bezskutecznie rozpracowywanej przez Europol. 

Rozwiązaniem zagadki mają zająć się Ona i On, mimo że stoją po dwóch stronach barykady. 

Ona jest policjantką z tajemniczymi powiązaniami, On adwokatem, który stracił wiarę w 

prawo i nie zamierza pomagać policji. Ku swemu zaskoczeniu dowiaduje się, że musi wziąć 

udział w grze, gdyż od tego zależy jego życie. Łączą siły, gdyż tylko razem mają szansę 

rozwikłać tajemnicę.  

 

Meyer d. – Cape Town – Wyd. Sonia Draga 

 Kapitan policji Mat Joubert ma myśli samobójcze po śmierci żony, która zginęła na 

służbie jako tajny agent. Nowy przełożony nieustannie prawi mu morały, a nawet 

wysyła Jouberta do psychiatry. Wkrótce Mat otrzymuje ostatnią szansę, dowódca 

przydziela mu sprawę seryjnego mordercy, który posługuje się stuletnią niemiecką 

bronią. Kiedy ginie trzeci mężczyzna, w Kapsztadzie wybucha panika. Teraz Mat musi 

zmierzyć nie tylko z naciskami szefa, ale także z szalejącymi mediami. Licznych 

wątków i tropów w sprawie nic nie łączy. Do czasu… Takiego obrotu sytuacji nie 

spodziewa się jednak nawet kapitan Joubert… 

 

 



Mróz R. – Immunitet – Wyd. Poznańskie 

 Najmłodszy w historii sędzia Trybunału Konstytucyjnego zostaje publicznie 

oskarżony o zabójstwo człowieka, z którym nic go nie łączy. Ofiara pochodzi 

z innego miasta i nigdy nie spotkała swojego rzekomego oprawcy, mimo to 

prokuratura zaczyna zabiegać o uchylenie immunitetu. 

Spisek na szczytach władzy? Polityczna zemsta? A może sędzia jest winny? 

Oskarżony zwraca się o pomoc do znajomej ze studiów, Joanny Chyłki. Nie 

wie, że prawniczka, która niegdyś brylowała w salach sądowych, teraz zmaga 

się z chorobą alkoholową i upiorami z czasów młodości. 

 

 

Klejzerowicz A. – Dom naszej pani – Wyd. Replika 

Charyzmatyczny, obdarzony nieprzeciętną intuicją dziennikarz na tropie jednej z 

największych zagadek starożytności 

Prolog: Lata dwudzieste. Hiszpańskie wybrzeże, statek na redzie, noc. Tajna akcja – na 

niemiecki statek handlowy kuter rybacki dowozi w pośpiechu tajemnicze skrzynie… 

Gdański dziennikarz i detektyw, Emil Żądło, wyrusza tropem archeologicznego spisku, który 

sięga początku XX wieku. Kolejny raz staje w obliczu niewytłumaczalnych morderstw i 

bezradności policji. I choć kryminalna zagadka dotyczy jednej z największych tajemnic 

starożytności, to musi zmierzyć się ze współczesną bezwzględną zbrodnią. Portowe miasto, 

masoneria, opętany morderca. Czy niepokorny i niezwykle dociekliwy detektyw, jakim jest Emil Żądło zdoła wyjść 

cało z opresji i z powodzeniem zakończyć dochodzenie? 

Po raz kolejny wraz z Emilem Żądło zostajemy wciągnięci w mroczne tajemnice historii i krwawe żądze ludzkie. 

Gorąca lektura między wiarą, szaleństwem i zbrodnią.  

 

Jodełka I. – Wariatka – Wyd. Świat Książki 

 Pisarka Joanna stara się wrócić do siebie po ciężkich przeżyciach związanych ze 

śmiercią męża. Ale ponura rzeczywistość szpitala psychiatrycznego tylko pogłębia 

jej fatalny stan. Otumanioną lekami, zrezygnowaną kobietę wyrywa z apatii 

dopiero egzemplarz książki, który przynosi jej tajemniczy młody mężczyzna. To 

pierwsza powieść Joanny, nigdy dotąd niewydana, a zainspirowana niewyjaśnioną 

sprawą sprzed dziesięciu lat – zniknięciem Justyny Lenart, młodej żony i matki. 

Joanna jest zaniepokojona: nie dość, że nie wie, kto wydał jej powieść, to jeszcze 

nie rozumie, dlaczego występującym w niej postaciom przywrócono autentyczne 

imiona i nazwiska. Co gorsza, ma wrażenie, że ktoś próbuje ją zabić. Czy dlatego, że historia, 

przetworzona w jej wyobraźni w literacką fikcję, po latach niebezpiecznie zbliżyła się do prawdy, 

wprowadzając ferment w życie bohaterów książki? Pisarka postanawia rozwikłać zagadkę i na własne 

życzenie opuszcza szpital. Gra okazuje się niebezpieczna, rozpoczyna się wyścig z czasem.  

 

 



Cherezińska E. – „Harda” ; c.d. w „Królowej” –                   

Wyd. Zysk i S-ka 

 Książę Mieszko nie pozostawiał swym dzieciom złudzeń. Każde z 

nich miało być wykonawcą jego woli, ku chwale i tryumfowi 

księstwa. Świętosławie wskazał Północ i przez małżeństwo z królem 

Szwecji, Erikiem, uczynił ją gwarantką ważnego sojuszu. 

Świętosława posłusznie wykonała powierzone przez ojca zadanie, 

ale po śmierci Mieszka sama chciała decydować o swoim losie. Rozpoczęły się 

wojny… 

„Harda” to niezwykły portret Świętosławy, córki Mieszka i Dobrawy, siostry 

Bolesława Chrobrego, królowej Szwecji, Danii, Norwegii i Anglii. Pasja, ambicja, 

walka o miłość i wpływy. Barwna, filmowa opowieść o początkach nie tylko Polski. 

                                                                                        
Nie łudźcie się, że wszystko już wiecie o Hardej. - Teraz poznacie Królową. 

Narodził się Knut. Trzecie dziecko Świętosławy, jedyne, które w chwili przyjścia na 

świat okrzyknięto „synem królowej”. Coraz więcej graczy przestawia piony tej historii. 

Bolesław w sekrecie przed siostrą swata Tyrę z Tryggvasonem, jarl Sigvald, 

powtarzając: „jomswikingowie nie wtrącają się w sprawy królów”, sam zaczyna w nich 

mieszać. Sven pielęgnuje swą niechęć do Olava, „drugiego wodza”. Tyra znika. 

Tak kończy się Harda. Teraz nadchodzi czas Królowej. Nowi gracze i nowy wymiar tej 

historii. Od Roskilde do krainy zórz polarnych. Od Poznania przez Merseburg do Budziszyna, przez 

wszystkie wielkie wojny Bolesława. Od Pragi po Kijów. Od Gniezna przez tajemniczy Kałdus. I do 

Anglii, bo przecież nie jest tajemnicą, kim stanie się „syn królowej”…  

 

Gutowska-Adamczyk M. – Fortuna i namiętności -                   

t. 2. Zemsta - Wyd. Nasza Księgarnia  

 Sytuacja polityczna w Polsce coraz bardziej się komplikuje. Do kraju wkracza 

armia rosyjska, a zwolennicy Augusta III i Stanisława Leszczyńskiego dzielą się na 

wrogie obozy. Nie pozostaje to bez wpływu na zwykłych ludzi, którzy tracą nie 

tylko majątki, lecz przede wszystkim bliskich zaangażowanych w działania zbrojne. 

Zofia z lękiem przyjmuje do wiadomości decyzję ukochanego o przyłączeniu się do 

walki. Tym bardziej, że zagrożeniem okazuje się nie tylko wróg, lecz także skłonna 

do intryg rywalka… Czy skromnej młodej wdowie uda się z nią wreszcie wygrać? I 

czy klątwa wypełni się do końca? Fascynujące bohaterki, pełna namiętności fabuła, szybkie tempo, 

częste zwroty akcji – tej serii nie można przegapić! Czyta się jednym tchem. Miłość, nienawiść, 

polityka, intrygi, zdrada. Litwa i Korona w niezwykle barwnych, ale i groźnych dla Polski czasach 

pierwszej połowy XVIII stulecia. Świetnie zapleciona akcja, pełnokrwiści bohaterowie. 



Literatura popularnonaukowa 

Stefanelli M., Mareso M. – A oni wciąż mnie szukają – Wyd. 

Prószyński Media 

Żyje z wyrokiem śmierci, zerwała wszelkie kontakty z bliskimi i wciąż ucieka przed 

przeszłością. Mogą minąć całe dekady, ale „’ndrangheta o tobie nigdy nie zapomni”. 

Tą myślą wita każdy dzień Maria Stefanelli, która w 1998 roku wystąpiła przeciwko 

kryminalnej organizacji, w której się urodziła i dorastała, i została świadkiem 

koronnym. Spokrewniona z mieszkającymi w Ligurii przemytnikami narkotyków i 

porywaczy dla okupu, by uciec od aktów przemocy w swojej archaicznej i opresyjnej 

rodzinie, zgodziła się na zaaranżowane przez braci małżeństwo z mafijnym bossem. 

To był początek koszmaru…  

Koprowski M.A. – Łemkowie : losy zaginionego narodu – Wyd. 

Replika 

Książkę otwiera obszerny szkic historyczny dotyczący dziejów Łemków-

Rusinów od połowy XIX w. do chwili obecnej. W odróżnieniu od 

dotychczasowych opracowań, opisujących temat Łemkowszczyzny w 

sposób hermetyczny, naukowy, szkic ten napisany został niezwykle 

przystępnie. Nie traktuje Łemków i ich kultury wyłącznie jako folkloru, 

ciekawostki czy „resztki po wielonarodowej Rzeczypospolitej”. 

Łemkowie są pełnoprawnym narodem o własnej, odrębnej kulturze i tożsamości...  

Montgomery Ch. – Bóg Rekin - Wyd. Foksal 

Podróżnik na tropie bogów… 

Południowy Pacyfik. Melanezja. Tygiel kultur i wierzeń, gasnące kastom i kryzys mocy mana, 

kult cargo i niedzielne nabożeństwa misjonarzy. Charles Montgomery wyrusza w ślad za 

misyjną wyprawą pradziada Henry’ego Hutchinsona Montgomery’ego, biskupa Tasmanii, by 

odkryć prawdę o dwóch duszach chrześcijańskich wysp Melanezji. 

Reportaż, który zachwycił Ryszarda Kapuścińskiego.  

 

Baturo I., Binda E., Czarkowska I. – Polskie parki rozrywki – 

Wyd. Dragon  

Podróżowanie z dziećmi to fascynująca przygoda. Niejednokrotnie dzielenie się globtroterską 

pasją należy do najpiękniejszych stron rodzicielstwa. 

 W postaci krótkich notek opisano w niej obiekty ciekawe dla dzieci, doskonałe na urozmaicenie 

dłuższego urlopu czy krótkiego wypadu. Kompendium obejmuje teren całej Polski i uwzględnia 

zarówno największe miasta, jak i mało zagospodarowane rejony. 



Bonek T. – Set Maat : siedlisko prawdy - Wyd. Replika 

Reporterskie podróże Tomasza Bonka wiodą nas po szlakach pozornie 

znanych - Egipcie, Izraelu, Jordanii i Maroku. Przecież to miejsca, gdzie 

codziennie przewijają się tysiące turystów! A jednak Bonek lubi skręcić 

w bok, zabrać czytelnika tam, gdzie ten z wykupioną wycieczką nie 

dotrze. Pokazać to, czego spieszący za grupą człowiek nie zauważy. 

Opowiedzieć o tym, co tak naprawdę stanowi esencję bycia 

Podróżnikiem. 

Oto wyprawa po świecie niesamowicie ciekawym, fascynującym, a jednocześnie słabo 

widocznym zza szyb autokarów. Po świecie, który dziś coraz trudniej zobaczyć samemu, 

gdyż w ostatnich latach spowija go coraz większy mrok. 

 

Błaszczykowski J. , Domagalik M. – Kuba – Wyd. Foksal 

 Wyczekiwana autobiografia wielkiej gwiazdy światowego futbolu. 

Obarczony brzemieniem niewyobrażalnej tragedii z dzieciństwa, dotąd niechętnie i 

bardzo rzadko mówił o swojej przeszłości. Teraz po raz pierwszy przerywa milczenie i w 

przejmująco szczerych rozmowach opowiada dziennikarce Małgorzacie Domagalik o 

sobie, o trudnym dzieciństwie, o tragicznej śmierci matki, o buncie dorastania i mozolnym 

pokonywaniu demonów z przeszłości. Dzieli się przemyśleniami, jak radzić sobie z 

przeciwnościami losu, pokonywaniem stereotypów, jak nie zgubić siebie w świecie 

mediów oraz o blaskach i cieniach piłkarskiego życia. W książce o Błaszczykowskim 

mówią także jego najbliżsi, przyjaciele, piłkarze z BVB, trenerzy: Smuda, Fornalik, Nawałka, Beenhakker 

i Jürgen Klopp.  

 

Kaczkowski J., Żyłka P. – Życie na pełnej petardzie czyli Wiara, 

polędwica i miłość – Wyd. WAM 

 Najbardziej lubiany polski ksiądz w rozmowie życia 

Ceniony za swój autentyzm, odwagę i szczerość. Podziwiany zarówno przez 

katolików, jak i niewierzących. Sam o sobie mówi, że jest onkocelebrytą, czyli 

człowiekiem znanym z tego, że ma raka. Zanim się o tym dowiedział, wybudował 

hospicjum w Pucku. 

W szkole nie chodził na religię. Gdy już zyskał pewność co do swojego powołania - 

odrzucili go jezuici. Kłopoty ze wzrokiem prawie uniemożliwiły mu święcenia. 

W inspirującej rozmowie z Piotrem Żyłką ks. Jan zdradza źródła swojej niesamowitej energii i 

nieskończonych pokładów optymizmu. O swoim życiu i polskim Kościele mówi z odwagą i dystansem 

osoby, który nie ma już nic do stracenia. Wzruszające do łez świadectwo człowieka, który wie, że nie 

zostało mu wiele czasu. 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


