
 

 Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia 

–  Jerzy Ficowski 

Książka zawiera w jednym tomie wszystkie najważniejsze prace, 

które Jerzy Ficowski poświęcił Schulzowi. Znajdziemy w niej 

informacje o życiu pisarza z Drohobycza, interpretacje jego 

utworów, rysunki, listy i luźne fragmenty prozy, które autor  zdołał 

znaleźć po ogromnych zniszczeniach i rozproszeniu drugiej wojny 

światowej. 

 

 

Zaporczycy 1943-1949 – Ewa Kurek   

Książka napisana na podstawie  relacji żyjącego wówczas żołnierza 

majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora". W ciągu dziesięciu 

lat, które minęły od jej pierwszego wydania, książka żyła 

podwójnym życiem: społecznym i sądowym. W PRL "Zaporę"  

i jego żołnierzy zwano bandytami - o bohaterskiej walce lubelskich 

żołnierzy AK z totalitaryzmem hitlerowskim i stalinowskim 

pamiętały tylko opłotki lubelskich wsi. Dziś imię "Zapory" ma stałe 

miejsce w panteonie bohaterów narodowych i symbolów walki 

mieszkańców Lubelszczyzny o wolność Polski. 

 

 Ziemia sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu 

Katalog wystawy – Monika Bajka 

 Katalog zbiorów archeologicznych jest ilustrowanym 

przewodnikiem po archeologii Sandomierza i okolic. Pokazuje 

podstawowe informacje o dawnych epokach i kulturach od 

najstarszych z epoki kamienia, po eksponaty z okresu wczesnego 

średniowiecza. Przybliża popularyzowanie wiedzy o archeologii 

regionu, najważniejszych zabytkach i stanowiskach 

archeologicznych. Publikacja zawiera około 400 zdjęć ponad 730 

zabytków. 



 

Stosunki chrześcijańsko - żydowskie w historii sztuce pamięci – 

Magda Teter i Urszula Stępień 

Książka ta ma na celu przedstawienie wstępnego zarysu 

ułatwiającego zrozumienie sandomierskich obrazów w ich szerszym 

kontekście artystycznym, historycznym i historiograficznym na tle 

wydarzeń zarówno europejskich jak i lokalnych. 

 

Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 

1944 roku 

Album „Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne 

po 1944 roku”, zawiera artykuły o głównych organizacjach 

antykomunistycznego podziemia zbrojnego, ok. 1500 zdjęć oraz 

kilkaset krótkich biogramów żołnierzy wyklętych; opatrzony 

indeksem nazwisk.  Jest najpełniejszym kompendium wiedzy na ten 

temat. Jest  wyrazem hołdu należnego bohaterom opisywanych 

wydarzeń. 

 

Powrót do tradycji winiarskich ziemi sandomierskiej 

Są to materiały z konferencji winiarskiej poświęconej Powrotowi 

Do Tradycji Winiarskich Ziemi Sandomierskiej współfinansowanej 

przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej i realizowany 

w oparciu o Winnicę Świętego Jakuba    w Sandomierzu . 



 

Album prezentujący niepublikowane dotychczas w tak dużym 

wyborze rysunki Brunona Schulza, pochodzące z kolekcji Muzeum 

Literatury w Warszawie. W klimat tych niezwykłych prac 

wprowadzają teksty prof. Janusza Odrowąża-Pieniążka i Łukasza 

Kossowskiego. 

 

 

Narrator w monologu skierowanym do tajemniczego przybysza 

dokonuje bilansu całego życia. W jakim stopniu sam wpłynął na 

swój los, a jak bardzo ukształtowały go traumatyczne doznania  

z dzieciństwa i zakręty polskiej historii? Powieść Myśliwskiego to 

swoista medytacja nad rolą przeznaczenia i przypadku w ludzkim 

życiu. Piękna, mądra książka, do której chce się powracać. Traktat 

o łuskaniu fasoli wzbudził szerokie zainteresowanie jeszcze przez 

premierą.  

Książka nagrodzona Nagrodą Literacką NIKE 2007. 

Książka nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia 2007. 

Książka nagrodzona przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” jako 

„książka roku 2006”. 

 

Mrożek Striptiz neurotyka – Małgorzaty I. Niemczyńskiej, 

Pierwsza wydana po śmierci Sławomira Mrożka poświęcona mu 

książka-portret, to błyskotliwie napisany i świetnie 

udokumentowany atlas konstelacji, w której autor „Policji”, 

„Krawca” czy „Rzeźni” zajmuje miejsce centralne, a wokół niego 

krąży mnóstwo innych planet, księżyców i gwiazd. Są wśród nich 

m.in.: Witold Gombrowicz, Stanisław Lem, Jan Błoński, Adam 

Włodek; są kobiety, obie żony pisarza - malarka Maria Obremba  

i Meksykanka Susana Osorio Rosas oraz Beata Mikołajko, 

terapeutka, która pomagała Mrożkowi wyjść z afazji. Autorka 

opisuje również mniej znane epizody z biografii Mrożka, m.in. jego 

przygody z kinem, a także zawartość IPN-owskiej teczki pisarza. 

„Striptiz neurotyka” kończy wywiad z bohaterem książki, jeden  

z ostatnich, jakiego udzielił. To mocny zapis odchodzenia pisarza, 

który - jak się zdaje - zdążył rozstrzygnąć spór o samego siebie 

wiedziony przez Sławomira Mrożka z Mrożkiem Sławomirem 



 

Rafał Żebrowski przedstawia genealogię rodziny Herbertów oraz 

biografię Zbigniewa Herberta obejmującą okres dzieciństwa  

i młodości. Odnosi się też do twórczości Herberta. Swoją powieść, 

opartą na wielu nieznanych szerzej dokumentach, ilustruje ponad 

160 zdjęciami. Rafał Żebrowski to najbliższy krewny Zbigniewa 

Herberta, syn jego siostry Haliny Herbert-Żebrowskiej. 

 

Ostatnie rozdanie to dzieło „totalne”, które chce objąć całość 

ludzkiego doświadczenia, dotknąć tajemnicy bytu. Jest zachętą do 

myślenia, nie poucza, nie moralizuje i nie ocenia. Pokazuje życie  

z jego dobrymi i złymi stronami. To powieść filozoficzna  

i wielowymiarowa, której tematem jest człowiek i ludzki los 

zawieszony między przypadkiem a koniecznością. Perfekcyjnie 

skonstruowana, zachęca do lektury wielokrotnej – przy każdej 

pozwalając odkryć jej nowe wymiary i perspektywy. Żywioł 

opowieści sprawia, że czytelnik zatapia się w niej i oddaje się jej 

zniewalającemu nurtowi. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


