
Aby zamówić proszę kliknąć w pozycję: 

 

1.  Sekretna Polska: przewodnik nieoczywisty/Magdalena Stefańczyk .- Bielsko -

Biała:”Pascal”, 2017 

 

Autorka prowadzi bloga See U in Poland, na którym przedstawia własne, nietypowe 

sposoby na zwiedzanie  pięknej Polski. Tyle jeszcze do odkrycia! Jako Polacy powinniśmy 

być dumni z naszego kraju i promować go nie tylko zagranicą, ale i u nas samych. Nie ma 

jednego dobrego sposobu podróżowania – każdy inaczej lubi odkrywać nowe miejsca. 

Magdalena Stefańczyk podróżuje z mężem i dziećmi, udowadniając tym samym, że dla 

chcącego nic trudnego. W czasie swoich wypraw skupia się na obserwowaniu ciekawych 

miejsc. Nie tylko tych znajdujących się w każdym przewodniku, ale też tych mniej 

znanych i obleganych.  Blogerka stawia na spokojne zwiedzanie i tropienie emocji. 

 

2. Wrocław: top atrakcje/Anna Wawrykowicz , Jakub Wolski.- Wrocław: Wrocławskie 

Wydawnictwo Emka, 2018 

 

To pomoc dla tych, którzy chcą odkryć nowe oblicze miasta. Znajdziesz w nim wiele 

przydatnych informacji 

Czy wiesz że we Wrocławiu… 

- znajduje się jedyne w Polsce centrum wiedzy o wodzie Hydropolis? 

- można zwiedzić ZOO - uznane za jeden z siedmiu cudów świata przyrodniczego? 

- znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Poczty i Muzeum na Wodzie? 

- można oglądać jedyny obraz w formie panoramy i jedyny most wiszący? 

- są największe organy w Polsce? 

- odbywa się największy festiwal piwny? 

- można podziwiać największą fontannę multimedialną? 

- można przeczytać najstarsze zdanie po polsku? 

 

3. Sekrety Rzeszowa/ Alina Bosak, Katarzyna Grzebyk.-Łódź: Księży Młyn Dom 

Wydawniczy, 2019 

 

To skarbnica niezwykłych opowieści – wciągających niczym sensacyjna powieść.              

Na kolejnych stronach swoje ślady zostawiają słynni naukowcy, gwiazdy filmowe                  
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i kultowi artyści. Zaskoczą zapomniane wydarzenia, które kiedyś nie schodziły                       

z pierwszych stron gazet lub przeciwnie – były skrzętnie skrywane przez tajne służby. 

Odkryjesz, za co Albert Einstein cenił rzeszowskiego fizyka i dlaczego dzieci z całej okolicy 

straszono Bykiem i Maczugą.  Autorki  zdradzą wiele tajemnic Rzeszowa. Czy mikrus 

naprawdę zagrażał zaporożcowi? Kto doradził Wojciechowi Kilarowi, by zajął się 

komponowaniem. Dlaczego rzeszowianie zapadali się pod ziemię, a pogrzeb poety 

Juliana Przybosia odbył się w atmosferze skandalu? Czas odkryć, przy której ulicy                    

w Rzeszowie urodził się Fred Zinneman, w którego filmach debiutował Marlon Brando                  

i Meryl Streep. Bo w jakim celu Hitler przyjechał do Stępiny, może już wiesz?                         

4. Zanim wyjedziesz w Bieszczady/ Kazimierz Nóżka, Marcin Scelina, Maciej 

Kozłowski.- Kraków: „Znak Horyzont”, 2019                                                             

Dwóch leśników i kulturoznawca konfrontują nasze wyobrażenia o krainie 

studenckich wypadów, hipisów i dzikiej natury z prawdziwym obrazem 

Bieszczadów – obszaru wysiedleń, zapomnianej wojny domowej, uciekinierów 

politycznych, watah wilków, ciekawskich niedźwiedzi i surowych praw natury. 

Poznajemy losy pustelników, PRL-owskich watażków,  dezerterów rodzinnych         

i ludzi chcących uciec przed miastem do  lasu zatopionego w dymie kopcących 

retort.  Autorzy zabierają nas w prawdziwe Bieszczady. Zarówno te, które są 

obiektem naszych marzeń o zielonej enklawie, jak i do miejsca, o którym nie 

mieliśmy pojęcia. 

5. Polska z pasją: aktywnie, bezpiecznie, rodzinnie/Tomasz Bnasiak.- Bielsko-Biała: 

„Pascal”, 2017 

Rodzinna wycieczka w góry, weekendowy spływ kajakowy, wakacyjny rejs po 

jeziorze, a może wyprawa rowerowa? "Polska z pasją" zainspiruje cię do 

aktywnego spędzenia czasu. 2 w 1, czyli poradnik i przewodnik napisany przez 

specjalistów podpowie: jak bezpiecznie zaplanować wyjazd, jaki wybrać 

sprzęt, gdzie pojechać. Mocne wrażenia i ciekawe przeżycia czekają na ciebie           

i twoich najbliższych. 

 Na podstawie recenzji wydawców przygotowała L. Zabrońska 

https://opac.pbw.org.pl/integro/853001544221/nozka-kazimierz/zanim-wyjedziesz-w-bieszczady?bID=86
https://opac.pbw.org.pl/integro/853001544221/nozka-kazimierz/zanim-wyjedziesz-w-bieszczady?bID=86
https://opac.pbw.org.pl/integro/852901503122/ksiazka/polska-z-pasja?bID=86
https://opac.pbw.org.pl/integro/852901503122/ksiazka/polska-z-pasja?bID=86


 

 

 

 

 


