
Co warto przeczytać? 
 

 

Lektura na każdy dzień – Czytam bo lubię! 

 

Książki są dostępne w KSIĘGARNIACH INTERNETOWYCH 

i w formie e-booków na https://www.legimi.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legimi.pl/


 

Autor – tytuł książki - okładka Opis książki 

 
Markus Zusak, Gliniany most 

Długo wyczekiwana nowa powieść Markusa Zusaka, autora 

światowego fenomenu – „Złodziejki książek”. 

Pięciu braci Dunbar mieszka w pogrążonym w chaosie domu 

bez dorosłych. Pewnego dnia nagle pojawia się ojciec, który 

porzucił ich po śmierci matki chłopców. Teraz chce, żeby jeden 

z nich wybudował z nim most. Niespodziewaną propozycję 

przyjmuje Clay, dręczony skrywaną od dawna tajemnicą. 

Dlaczego jest tak zdruzgotany? I dlaczego musi podjąć się tego 

niezwykłego wyzwania? Ta poetycka, wielowarstwowa, pełna 

zwrotów akcji i retrospekcji saga rodzinna to popis 

charakterystycznego dla Markusa Zusaka stylu. 

 



 
Markus Zusak, Złodziejka książek 

Światowy bestseller, na podstawie którego powstał film 

wytwórni Twentieth Century Fox. 

Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas 

pogrzebu młodszego brata. To dzięki „Podręcznikowi 

grabarza” uczy się czytać i odkrywa moc słów. Później 

przyjdzie czas na kolejne książki: płonące na stosach nazistów, 

ukryte w biblioteczce żony burmistrza i wreszcie te 

własnoręcznie napisane… Ale Liesel żyje w niebezpiecznych 

czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienia 

Żydowi, świat dziewczynki zmienia się na zawsze…  

„Złodziejka książek” autorstwa Markusa Zusaka zdobyła 

największe uznanie dwóch gremiów jurorskich Nagrody PS 

IBBY „Dziecięcy Bestseller Roku”. 

 



  
J.R.R. Tolkien, Władca pierścieni 

"Władca Pierścieni" to jedna z najbardziej niezwykłych 

książek w całej współczesnej literaturze. Ogromna, z epickim 

rozmachem napisana powieść wprowadza nas w wykreowany 

przez wyobraźnię autora świat - fantastyczny, lecz ukazany 

wszechstronnie i szczegółowo, równie pełny i bogaty jak świat 

realny. Przykuwająca uwagę i wzruszająca, zabawna, choć 

momentami także przerażająca, opowieść ta rzuca na 

czytelnika czar, od którego nawet po zakończeniu lektury 

trudno się uwolnić. W ciągu pięćdziesięciu przeszło lat od 

pierwszego wydania "Władcy Pierścieni" miliony ludzi na 

całym świecie uległy temu urokowi. 



  
Stephen King, Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika 

Dużo czytać. Jeszcze więcej pisać. Nie poddawać się. 

Wyłączyć telewizor. Być uczciwym wobec siebie i swoich 

bohaterów. Nie bać się krytyków. Nie lekceważyć gramatyki. 

Oszczędzać słowa – radzi początkującym pisarzom słynny 

autor horrorów.  

 

Ale „Pamiętnik rzemieślnika” to nie tylko porady dla twórców 

opowiadań o kosmicznych mutantach w radioaktywnym 

jeziorze. Wielbiciele Stephena Kinga znajdą tutaj wiele 

szczegółów biograficznych – pisarz opowiada o swoich 

traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa, ciężkich latach 

biedy, przygodach z alkoholem i narkotykami, wreszcie o 

groźnym wypadku, któremu uległ w 1999 roku. Zdradza także 

historie poszczególnych pomysłów (do czego też może 

zainspirować pisarza automat sprzedający środki higieniczne w 

damskiej przebieralni!) i konkretnych tekstów czy postaci. 



 
Robert Ziębiński, Stephen King Instrukcja obsługi 

Stephen King. Instrukcja obsługi to pierwszy kompleksowy 

przewodnik po literackim i filmowym świecie twórcy To. 

Omówiono tu wszystkie książki, jakie wydał (oraz kilka tych, 

które chciał napisać), każdą adaptację filmową. 

Stephen King. Instrukcja obsługi to także rozmowy z twórcami, 

którzy pracowali z Kingiem. Z kolei popularni pisarze 

(Katarzyna Puzyńska, Wojciech Chmielarz, Remigiusz Mróz, 

Jakub Małecki, Robert J. Szmidt, Rafał Kosik, Mort Castle i 

Artur Cieślar) podzielili się opowieściami o ich „pierwszym 

razie z Kingiem” i o tym, co w jego twórczości najbardziej ich 

przeraża. Stephen King. Instrukcja obsługi to najpełniejszy 

przewodnik po twórczości Stephena Kinga dostępny na 

polskim rynku.  

 



  
Ks. Michał Olszewski, Męski dekalog 

Przychodzi taki moment, kiedy trzeba zawalczyć albo trzeba 

powstać po upadku, bo się zaryło gębą do tego stopnia, że 

bardzo boli. (…) brakuje nam umiejętności „świętowania” 

porażek. Nie umiemy się pozbierać. Bywa, że facet nawet o 

porażce napisze książkę i opowie o tym, jak mu było źle, jak 

go wszyscy zostawili, nawet Pan Bóg go opuścił. Brakuje nam 

jednak zdolności do tak zwanego pozbierania się po upadku. 

FRAGMENT 

Dwaj mężczyźni: pierwszy – ceniony rekolekcjonista i były 

egzorcysta, który poznał oblicze zła i jeszcze większą moc 

dobra; drugi – ojciec, mąż, katolik, który zbudował dom, 

zasadził drzewo, ma dzieci i marzy o tym, by osiągnąć 

zbawienie. Wzięli na warsztat dekalog i postawili niepokojący 

temat: mężczyzna-katolik. Dwa światy, dwie odmienne drogi 

życiowe spotkały się w niezwykłej wymianie życiowych 

doświadczeń. Jej efektem są konkretne odpowiedzi na twardo 

postawione pytania: jak prawdziwy facet może podnieść się po 

upadku? I czy naprawdę jest dla niego miejsce w Kościele? 

KS. MICHAŁ OLSZEWSKI – sercanin, rekolekcjonista, 

ewangelizator, misjonarz miłosierdzia. Dyrektor Grupy 

Medialnej Profeto. 

PIOTR ZWORSKI – dziennikarz, od 15 lat żonaty, tato Filipa, Zuzi i 

Tomka. 



  
Ks. Piotr Glas, Dzisiaj trzeba wybrać 

JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH W POLSCE 

REKOLEKCJONISTÓW W SZCZEREJ ROZMOWIE O 

WIELKIEJ MOCY BOGA! 

KSIĄDZ PIOTR GLAS od wielu lat ewangelizuje, prowadzi 

modlitwę o uzdrowienie i wyjaśnia niebezpieczeństwo 

duchowych uwikłań. Posługuje w Wielkiej Brytanii, a do 

Polski przyjeżdża regularnie, by głosić słowo Boże i nieść 

duchowe wsparcie wszystkim zagubionym. 15 października 

2016 roku na Błoniach jasnogórskich w czasie WIELKIEJ 

POKUTY w obecności ponad 200 tysięcy wiernych odmówił 

modlitwę o uwolnienie Polski spod mocy ciemności. 

W rozmowie z TOMASZEM P. TERLIKOWSKIM ks. Piotr 

Glas opowiada o swoim życiu, kryzysie duchowym, drodze do 

Boga oraz posłudze kaznodziei i egzorcysty. Przypomina, że 

Jezus nas kocha i chce naszego dobra, niestety często sami 

zamykamy przed Nim drzwi. Ta książka to nie tylko 

przewodnik po życiu duchowym, lecz przede wszystkim piękne 

świadectwo nawróconego kapłana, który całkowicie zawierzył 

swoje życie Jezusowi i Maryi. 

Opowieść człowieka, który z urzędnika duchowego stał się 

Kapłanem. 

Ksiądz Glas to wielki wojownik, świadek prawdy, komandos Maryi. 



  
Ałbena Grabowska, Stulecie winnych 

Bestsellerowa trylogia w filmowej odsłonie 

Stulecie Winnych to powieść, która pochłania bez reszty. Jest 

w tej trylogii ponadczasowość i prawda uniwersalna. Jest 

wreszcie wspaniała opowieść o rodzinie, której losy wpisują się 

w dramatyczne wydarzenia XX wieku. I trzy pary bliźniaczek. 

Jedna w każdym pokoleniu… 

Tytułowych Winnych czytelnik poznaje w momencie trudnym 

– dla samej rodziny, dla ich rodzinnego Brwinowa i dla kraju, 

którego od ponad wieku nie ma na mapie. Tuż przed 

wybuchem I wojny światowej na świat przychodzą pierwsze w 

rodzinie bliźniaczki. Niestety w chwili narodzin Ani i Mani 

umiera ich matka. Po kilku miesiącach wybucha 

najstrajszliwsza z dotychczasowych wojen, która dotkliwie 

zrani Winnych, tak jak setki tysięcy polskich rodzin. Radość z 

odzyskanej niepodległości trwa zaledwie dwadzieścia lat. 1 

września 1939 roku, w pierwszym dniu kolejnej wojny, na 

świecie pojawiają się kolejne bliźniaczki – córki Mani. Przez 

długie lata wojenna zawierucha zabiera i oddaje bliskich w 

najmniej oczekiwanych momentach. A później trzeba 

poskładać życie na nowo. Bohaterowie zmagają się z 

powojenną rzeczywistością, z niechcianym ustrojem, ale 

przede wszystkim z własnymi słabościami. Kolejnym 

pokoleniom rodziny Winnych będzie dane doświadczyć tego 

wszystkiego, czego doświadczali Polacy w ostatnich dekadach 

XX wieku.  



  
Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza 

Maryla i Mateusz Cuthbertowie postanowili zaadoptować 

sierotę. Myśleli o chłopcu, który z czasem pomoże w pracach 

na gospodarstwie. Sierociniec jednak wysłał im dziewczynkę. 

W pierwszej chwili rodzeństwo uznało, że szczupła, by nie 

powiedzieć wątła, dziecina o rudych włosach na nic się na ich 

farmie nie zda. Od kiedy jednak Ania przekroczyła próg domu 

Cuthbertów, życie na Zielonym Wzgórzu zaczęło się 

przecudownie zmieniać. Mijały dni, a Maryli i Mateuszowi 

coraz trudniej było sobie wyobrazić Zielone Wzgórze bez Ani. 

Ania z Zielonego Wzgórza należy do światowego kanonu 

literatury dziecięcej. 



  
Wacław Sieroszewski, Józef Piłsudski 

Sprawiedliwość dziejowa zrządziła, że odbudowanie 

niepodległego Państwa Polskiego zostało na wieki związane z 

imieniem człowieka, którego dusza zjawiła się i ukształtowała 

w czasach najmroczniejszych i okolicach najbardziej 

uciemiężonych ojczyzny naszej. 

Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku, 5 grudnia we wsi 

Zułowie w powiecie Święciańskim na Wileńszczyźnie.O 

dzieciństwie sam Józef Piłsudski pisze: „Było to we dworku 

szlacheckim na Litwie, jakie dziesięć lat po powstaniu. W tym 

to czasie matka moja wyciągała niekiedy z jakiejś kryjówki, jej 

tylko wiadomej, kilka książek, które odczytywała, ucząc nas, 

dzieci, pewnych ustępów na pamięć Były to utwory naszych 

wieszczów.  



  
Marek Zaremba, Jaglany detosk 

Popularność kaszy jaglanej nie słabnie od kilku lat. Nic 

dziwnego – jest nie tylko smaczna, ale też bardzo zdrowa. 

Pozwala na tworzenie wielu ciekawych i pysznych dań, które 

doskonale sprawdzają się w zdrowej kuchni. Istnieje mnóstwo 

metod na oczyszczenie organizmu, jednak jaglany detoks 

należy do tych najbardziej popularnych. Dlaczego warto 

oczyszczać organizm? Na skutek ogromnej ilości toksyn 

znajdujących się w powietrzu, szkodliwych substancji w 

pożywieniu lub nadmiaru żywności spożywanej na co dzień 

organizm może być przepełniony toksynami lub 

niestrawionymi resztkami pokarmowymi. Oczyszczanie 

organizmu kaszą jaglaną pozwala na dokładne oczyszczenie 

jelit i szybkie usunięcie toksyn z organizmu.  

 

https://www.hellozdrowie.pl/dlaczego-warto-jesc-kasze-jaglana-odpowiadamy/


  
Lenne Olson, Sprawa Honoru 

Pasjonująca historia polskich pilotów, których odwaga i 

męstwo przyczyniły się do uratowania Anglii w czasie bitwy 

powietrznej w 1940 roku. To także opowieść o zaskakującej 

zdradzie, jakiej dopuścili się alianci pod koniec II wojny 

światowej. Losy pięciu pilotów słynnego Dywizjonu 303, 

którzy weszli do grona najbardziej bohaterskich i skutecznych 

lotników II wojny światowej. Źródłami są nieoficjalny dziennik 

dywizjonu, pełen osobistych relacjami ze starć z 

nieprzyjacielem, oraz z listy, wywiady, wspomnienia, 

opowieści i fotografie. Poznajemy także ich powojenne losy, 

gdy marzenia o niepodległości zostały brutalnie rozwiane, a 

Polska oddana Związkowi Radzieckiemu. Sprawa honoru 

odkrywa historię Polski w czasie II wojny światowej i dzieje 

wielotysięcznej armii żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych 

walczących u boku aliantów.  



  
John Green, Gwiazd naszych wina 

Światowy fenomen, bestsellerowa powieść. Wnikliwa, 

odważna, pełna humoru i ostra „Gwiazd naszych wina" to 

najambitniejsza i najbardziej wzruszająca powieść Johna 

Greena. Autor, pisząc o nastolatkach, ale nie tylko dla nich, 

w błyskotliwy sposób zgłębia w niej tragiczną kwestię życia 

i miłości. 

 

Szesnastoletnia Hazel choruje na raka. Tylko dzięki cudownej 

terapii, jakiej została poddana, jej życie zostało przedłużone o 

kilka lat. Dziewczyna nie chodzi do szkoły, nie ma przyjaciół, 

nie funkcjonuje jak inne nastolatki. Jest zmuszona do 

taszczenia ze sobą butli z tlenem i poddawania się ciężkim 

kuracjom. Nagły zwrot w jej życiu następuje, gdy - na 

spotkaniu grupy wsparcia dla chorej młodzieży - poznaje 

niezwykłego chłopaka. 

 

Augustus jest nie tylko wspaniały, ale również, co zaskakuje 

Hazel, bardzo nią zainteresowany. Tak zaczyna się dla niej 

podróż, nieoczekiwana i wytęskniona zarazem, w 

poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania: czym są 

choroba i zdrowie, co znaczy życie i śmierć, jaki ślad człowiek 

może po sobie zostawić na świecie. 

 

Oprac. Monika Rebizant - Siwiło 


