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Mama zawsze wraca

Krótka, ale bardzo poruszająca historia dziewczynki 

ukrywanej przez mamę w warszawskim getcie. To przede 

wszystkim opowieść o wielkiej matczynej miłości oraz o 

cudownej sile przetrwania w nieludzkich czasach...

Mama zawsze wraca, to historia opowiedziana z 

perspektywy małej dziewczynki żyjącej w jednej z 

warszawskich piwniczek. Zosia Zajczyk postanowiła po 

wielu latach opowiedzieć o swoim wczesnym życiu w 

getcie warszawskim. Rozmowa została spisana przez 

reporterkę Agatę Tuszyńską oraz uzupełniona pięknymi 

ilustracjami autorstwa Iwony Chmielewskiej.

https://www.taniaksiazka.pl/mama-zawsze-wraca-agata-

tuszynska-p-1355314.html



Motyl i skrzypce

Była utalentowaną skrzypaczką. Żyła w Wiedniu –

mieście, gdzie muzyka królowała od zawsze i zdawało 

się, że tak będzie na wieki. Lecz i po Wiedeń, i to za 

przyzwoleniem ogromnej większości Austriaków, 

sięgnęło w 1938 roku zbrodnicze ramię III Rzeszy. 

Choć jej własny ojciec, oficer w generalskim 

mundurze, był zwolennikiem reżimu, Adele von Bron 

nie porzuciła swoich ideałów. Za wszelką cenę starała 

się ratować ostatnich wiedeńskich Żydów i właśnie 

dlatego z rozkazu własnego ojca trafiła do obozu 

Auschwitz-Birkenau. Świat skrzypaczki runął, a 

przerażająca rzeczywistość obozu zagłady stała się jej 

codziennością. 

Jest to  wzruszająca opowieść o tym, jak zachować 

człowieczeństwo i wiarę w dramatycznie nieludzkich 

warunkach. To opowieść o piekle, jakie jedni ludzie 

zgotowali innym. Motyl i skrzypce to pierwsza część 

cyklu Ukryte arcydzieło autorstwa Kristy Cambron.

https://www.taniaksiazka.pl/motyl-i-skrzypce-kristy-

cambron-p-1326376.html



Tego Ci nie powiedziałam

Jest rok 1942. Okolice syberyjskiego obozu to miejsce, 

gdzie młoda kobieta podejmuje jedną z najważniejszych 

decyzji swojego życia: składa przysięgę ślubną. Doskonale 

zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, niemniej nie jest 

świadoma tego, jak bardzo wpłynie to na jej przyszłe 

życie za kilkadziesiąt lat. Wiele lat po tym, jak 

największe piekło na Ziemi wreszcie się zakończyło, 

Hanna jest już u schyłku swojego życia. Kiedy nagle trafia 

do szpitala, jej wnuczka Alice przypadkiem odnajduje w 

domu ukochanej babci rzeczy, o których nigdy wcześniej 

nie miała pojęcia. Wiedząc, że być może niewiele czasu 

jej zostało, Hanna prosi wnuczkę o przysługę, która z 

pewnością odmieni życie całej rodziny. 

To niezwykle poruszająca opowieść o zakazanej miłości, 

strachu i walce o każdy kolejny dzień.

https://www.taniaksiazka.pl/tego-ci-nie-powiedzialam-

kelly-rimmer-p-1340380.html



Córka nazisty
80-letnia Greta Rott cierpi na Alzheimera. Podczas 

odzyskiwania świadomości czuje wyrzuty sumienia z 

powodu przeszłości swojego ojca - niemieckiego generała 

SS. Kobieta wie, że mężczyzna skazał na śmierć oraz 

samodzielnie zamordował wielu ludzi i uważa się za 

współwinną tych zbrodni. Greta zaczyna się zastanawiać, 

czy istnieje coś takiego jak gen zła, który dziedziczą 

niewinne dzieci? W poszukiwaniu odpowiedzi starszej 

kobiecie pomaga młoda terapeutka Alicja. Kobieta 

wręcza schorowanej staruszce pamiętnik napisany w 

czasach II wojny światowej. Prowadziła go Anna 

Dunajewska, która trafiła do obozu wraz ze swoją matką. 

Dziewczyna opisała swoje życie, okrucieństwo, którego 

zaznała, oraz przemianę zwykłych ludzi w prawdziwych 

potworów... 

https://www.taniaksiazka.pl/corka-nazisty-max-czornyj-

p-1405176.html



Tatuażysta z Auschwitz

Był rok 1942, a on miał 26 lat i sam zgłosił się do pracy dla 

Niemców sądząc, że w ten sposób zapewni bezpieczeństwo 

swoim bliskim. Gdy zapadł na dur brzuszny, uratował go inny 

więzień, Pepan, nauczyciel akademicki z Paryża, pełniący w 

obozie funkcję tatuażysty. Ponieważ Lale znał kilka języków, 

Pepan zaproponował, by został jego asystentem. Kilka tygodni 

później Lale został samodzielnym tatuażystą, dzięki czemu 

cieszył się lepszymi warunkami życia. Podczas tatuowania 

przedramion nowo przybyłym więźniom, poznał Żydówkę ze 

Słowacji, Gitę. Uczucie między nimi pojawiło się od 

pierwszego spojrzenia, a Lale głęboko wierzył, że kiedyś 

opuszczą obóz i będą razem. 

Książka ta opowiada prawdziwą historię człowieka, który, 

podobnie jak inni Żydzi, trafił do obozu w Auschwitz, przeżył 

i dożył sędziwego wieku. Tym człowiekiem był Lale Sokolov 

(wcześniej Ludwig Eisenberg). 

https://www.taniaksiazka.pl/tatuazysta-z-auschwitz-heather-

morris-p-1003675.html



Chłopiec w pasiastej piżamie

Było kiedyś dwóch chłopców. Jeden z nich był synem 

niemieckiego oficera, miał na imię Bruno. Drugi z 

chłopców, Szmul, był synem żydowskiego zegarmistrza. 

Los zetknął ich, gdy naokoło szalała wojna. Podczas gdy 

Bruno prawie jej nie zauważał, Szmul doświadczył 

wszystkich jej okropieństw. Spotkali się na granicy dwóch 

światów, którą wyznaczały obozowe druty. Choć dzieliło 

ich wiele, połączyła ich prawdziwa przyjaźń. Wtedy to 

właśnie jeden z nich postanowił przekroczyć granicę 

drutów i wejść do świata tego drugiego... 

W 2008 roku miała premierę ekranizacja Chłopca w 

pasiastej piżamie, w reżyserii Marka Hermana.

https://www.taniaksiazka.pl/chlopiec-w-pasiastej-

pizamie-john-boyne-p-1336060.html



Wrócę, gdy będziesz spała

Patrycja Dołowy, autorka książki przedstawia historie 

żydowskich matek, które by ratować swoje dzieci, stawały 

przed tragicznymi wyborami, przybranych matek, które nie 

zawsze potrafiły rozstać się z ocalonymi dziećmi, i dzieci, 

często już na zawsze rozdartych pomiędzy dwiema 

tożsamościami, dwiema rodzinami, między poczuciem winy, 

wdzięcznością i żalem.

„Ta książka jest o szczęściu w nieszczęściu. Autorka przynosi 

nam historie ludzi, którzy żyją, bo ponad siedemdziesiąt lat 

temu zostali obdarowani drugą mamą. Patrycja Dołowy 

zabrała mnie w najgłębsze rewiry samotności i opuszczenia, 

ale nie porzuciła na dnie – dała szansę wynurzenia się, ale 

już w zupełnie innym miejscu.” Mikołaj Grynberg.

https://www.taniaksiazka.pl/wroce-gdy-bedziesz-spala-

patrycja-dolowy-p-1426140.html



Położna z Auschwitz

Stanisława Leszczyńska podczas II wojny światowej trafiła 

do KL Auschwitz w jednym z kobiecych transportów. Była 

położną z Łodzi. Na własne życzenie podjęła się heroicznego 

zadania niesienia ulgi rodzącym kobietom i ratowania nowo 

narodzonych niemowląt. Pracowała bez wody, bez 

podstawowych narzędzi, a porody odbierała na piecu 

przykrytym starą derką. Wspierała matki, którym siłą 

odbierano dzieci. Z narażeniem własnego życia sprzeciwiała 

się rozkazom bezwzględnego Josepha Mengele. Dlatego 

właśnie więźniarki z Auschwitz nazywały ją “Mamą”.

To przejmująca opowieść o miłości do drugiego człowieka, o 

bezinteresownej chęci niesienia pomocy. Powieść Magdaleny 

Knedler zabiera nas w sam środek piekła, jakie jedni ludzie 

zgotowali innym. Jednak nawet tam jest również miejsce 

dla nadziei, że i w najczarniejszym mroku można pozostać 

człowiekiem.

https://www.taniaksiazka.pl/polozna-z-auschwitz-magda-

knedler-p-1328316.html



Dziewczyny z powstania

Książka jest doskonałym obrazem kobiet w czasie 

wojny - pokazuje ich wrażliwość, chęć ocalenia i 

ratowania życia oraz leczenia rannych. Swoje historie 

zaprezentowało jedenaście niezwykłych kobiet i choć 

ich słowa wyszły spod pióra Anny Herbich, to 

pozostały narratorkami w swoich opowieściach. 

Wszystkie żyją do dzisiaj, choć każda z nich jest inna 

i pochodzą z różnych środowisk. Najważniejsze 

jednak, że w czasie powstania wszystkie walczyły na 

swój sposób. Z tymi kobietami poznamy nie tylko 

wojenne realia, ale również historię przedwojennej 

Polski i tego, co stało się później. Czytając widzimy 

dokładnie, jak w wyniku wojny zmieniał się obraz 

pięknego i bogatego niegdyś kraju, jak pojawiały się 

łagry i więzienia.

https://www.taniaksiazka.pl/dziewczyny-z-

powstania-anna-herbich-p-447118.html


