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Hiroszima i Nagasaki + Sprawa 
Rosenbergów. Atomowa zdrada 
autor: Sławomir Gowin 
wydawnictwo: Edipresse 
data wydania: 2005 
W ciągu kilku sekund wyparowało miasto a po mieszkańcach pozostały 
cienie na betonie. Mimo trwającej już pięć lat najstraszniejszej w 
dziejach wojny świat się wzdrygnął. Wszystkich poraziła łatwość 
zabijania: jedna bomba - jedno miasto. Na jedną szlę rzucono wtedy los 
Hiroszimy (potem Nagasaki), a na drugą życie kilkuset tysięcy młodych 
Amerykanów, którzy polegliby podczas lądowania w Japonii. 
Bombardowanie miało być jednak zwykłą operacją wojskową. Ale 
gigantyczny grzyb widoczny z odległości kilkuset kilometrów obwieścił 
całemu światu świt nowej ery. Od tej chwili nic już nie będzie takie 
samo, jak poprzednio: wojna, pokój, ludzie. Ta jedna bomba, która 6 
sierpnia 1945 roku zmiotła Hiroszimę, zmieniła wszystko. Matematycy, 
fizycy, politycy, admirałowie, generałowie, piloci z samolotu "Enola 
Gay", wszyscy stają teraz przed wami w tej książce. I czekają na wasz 
sąd. 
Książkę wypożyczamy w pakiecie razem z filmem z serii Discovery w 
formacie VCD "Sprawa Rosenbergów. Atomowa zdrada". 
W 1953 r. wykonano wyrok na Juliusie i Ethel Rosenberg, parze agentów 
radzieckiego wywiadu, za działania szpiegowskie w zakresie broni 
nuklearnej. Oskarżono ich o kradzież ściśle tajnego zapalnika bomby A i 
przekazanie go w stanie nienaruszonym ZSRR. Kilkadziesiąt lat po tym 
wydarzeniu sprawa Rosenbergów ciągle wzbudza zainteresowanie opinii 
publicznej. Czy Julius i Ethel rzeczywiście byli winni, czy też może stali 
się ofiarami zakrojonej na szeroką skalę nagonki antykomunistycznej? 
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Narwik + Skrzydła. Drezno w ogniu 
autor: Michał Olszański 
wydawnictwo: Edipresse 
data wydania: 2005 
Jest rok 1940. Stalowe zagony Hitlera przeorały już pół Europy. Padły 
Dania, Holandia, Belgia, Luksemburg. Niemcy przełamali front we 
Francji, dotarli do kanału La Manche i prą na Paryż. Pod ich kontrolą jest 
też niemal cała Norwegia. Alianci nie są w stanie powstrzymać 
rozpędzonej machiny wojennej Hitlera. Klęska goni klęskę, porażka 
porażkę. Jedynie na dalekiej północy, ćwierć tysiąca kilometrów za 
kołem polarnym, sytuacja jest nieco inna. W północnej Norwegii to 
Sprzymierzeni szykują się do decydującego ataku na siły wroga. To 
będzie pierwsze duże zwycięstwo aliantów tej wojny. Wśród głównych 
aktorów tych zmagań znajdą się najzagorzalsi wrogowie nazistowskich 
Niemiec - Polacy. To nic, że będą ginąć w bitwie, której znaczenie ma 
jedynie prestiżowy charakter. Ważne, że znów będą mogli walczyć ze 
znienawidzonym wrogiem. 
Książkę wypożyczamy w pakiecie razem z filmem z serii Discovery w 
formacie VCD "Skrzydła. Drezno w ogniu". 
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Wielka kolekcja sławnych malarzy, t.39 - 
Gustave Courbet + DVD 
Wydawnictwo: Oxford Educational  
Wielka kolekcja sławnych malarzy - Gustave Courbet (39). Kolekcja 
wielkoformatowych albumów z doskonałą jakością reprodukcji na 
papierze kredowym. Z każdym tomem płyta DVD z kolekcją filmów 
pokazujących tajemnice malarskiego warsztatu. 
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Wielka kolekcja sławnych malarzy, t.38 - 
Caspar David Friedrich + DVD 
Wydawnictwo: Oxford Educational  
Wielka kolekcja sławnych malarzy - Caspar David Friedrich (38). 
Kolekcja wielkoformatowych albumów z doskonałą jakością reprodukcji 
na papierze kredowym. Z każdym tomem płyta DVD z kolekcją filmów 
pokazujących tajemnice malarskiego warsztatu. 
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Wielka kolekcja sławnych malarzy, t.21 - 
Georges Seurat + DVD 
Wydawnictwo: Oxford Educational  
Wielka kolekcja sławnych malarzy - Georges Seurat (21). Kolekcja 
wielkoformatowych albumów z doskonałą jakością reprodukcji na 
papierze kredowym. Z każdym tomem płyta DVD z kolekcją filmów 
pokazujących tajemnice malarskiego warsztatu.Georges Seurat zmarł 
młodo, zaledwie kilka lat po rozpoczęciu kariery malarskiej. Uważał, że 
sztuka powinna opierać się na systemie; był twórcą nowego kierunku w 
malarstwie - postimpresjonizmu. Seurat to przykład artysty, którego 
dzieło przysłoniło człowieka. Jego obrazy skomponowane z tysięcy 
plamek są stosunkowo znane, natomiast o ich autorze wiadomo niewiele. 
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Wielka kolekcja sławnych malarzy, t.25 - Henri 
Matisse + DVD 
Wydawnictwo: Oxford Educational  
Wielka kolekcja sławnych malarzy - Henri Matisse (25). Kolekcja 
wielkoformatowych albumów z doskonałą jakością reprodukcji na 
papierze kredowym. Z każdym tomem płyta DVD z kolekcją filmów 
pokazujących tajemnice malarskiego warsztatu. Długie, 
osiemdziesięciopięcioletnie życie Henriego Matisse'a objęło czasy 
rewolucji w sztuce. Artyści, poszukując nowych form wyrazu, odrzucali 
estetykę opartą na antycznych kanonach. Początkowo Matisse poddał się 
wpływom impresjonizmu, ale szybko od niego odszedł, by współtworzyć 
kierunek nazwany fowizmem, kładący nacisk na nieskrępowane użycie 
koloru jako środka artystycznego. Charakterystykę obrazów francuskiego 
mistrza można ująć w trzech słowach: barwa, światło, harmonia. 
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Wielka kolekcja sławnych malarzy, t.37 - 
James Whistler + DVD 
Wydawnictwo: Oxford Educational  
Wielka kolekcja sławnych malarzy -James Whistler (37). Kolekcja 
wielkoformatowych albumów z doskonałą jakością reprodukcji na 
papierze kredowym. Doskonały album i filmy o największych malarzach 
świata. Z każdym tomem płyta DVD z kolekcją filmów pokazujących 
tajemnice malarskiego warsztatu. 
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Wielka kolekcja sławnych malarzy, t.40 - John 
Constable + DVD 
Wydawnictwo: Oxford Educational  
Wielka kolekcja sławnych malarzy - John Constable (40). Kolekcja 
wielkoformatowych albumów z doskonałą jakością reprodukcji na 
papierze kredowym. Z każdym tomem płyta DVD z kolekcją filmów 
pokazujących tajemnice malarskiego warsztatu. 
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Zemsta. Omówienie lektury szkolnej (+ DVD) 
Stare zamczysko gdzieś w dawnej Polsce i jego mieszkańcy. Dwaj 
śmiertelni wrogowie toczą od lat prywatną wojnę. Gdy nad rozsądkiem 
górę biorą ambicja i urażona duma, każdy sposób jest dobry, by pognębić 
przeciwnika. Nawet plany matrymonialne stają się bronią w tym sporze. 
Nie liczy się już uczciwość ani szczęście najbliższych. A gdy wszystkie 
fortele zawiodą, pozostanie jeszcze pojedynek. Czy śmierć pogodzi 
zwaśnione strony? A mo- że miłość zwycięży? W należącej do klasyki 
polskiej literatury ?Zemście? Aleksandra Fredry jest wszystko, czego 
potrzeba dobrej komedii. Nienawiść i intryga, podstęp i miłość. 
Nieoczekiwane zwroty akcji, wyraziste charaktery, wybitne kreacje 
aktorskie. Janusz Gajos jako Cześnik Raptusiewicz, Andrzej Seweryn w 
roli Rejenta Milczka i Roman Polański wcielający się w rolę Papkina. 
Zemsta to również aż nadto aktualny obraz polskiego pieniactwa, 
hipokryzji i obskurantyzmu. Czasem zabawna, czasem gorzka i do bólu 
współczesna historia sporu o mur graniczny w mistrzowskiej adaptacji 
Andrzeja Wajdy. 
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Wierna rzeka. Omówienie lektury szkolnej (+ 
DVD) 
 "Wierna rzeka" to coś więcej niż powieść o tragedii kolejnego polskiego 
zrywu. To historia będąca także literacką panoramą polskich problemów 
społecznych i politycznych w XIX stuleciu. A jednocześnie klasyczny 
romans, opowieść o miłości, która przegrywa w konfrontacji z 
brutalnymi regułami rządzącymi światem. To także apokalipsa w 
mikroskali. Nad powieściowym światem unosi się złowrogie widmo 
śmierci. Giną powstańcy, w ruinę popadają dwory, umiera Polska. 
Umiera też miłość. Tą mroczną atmosferę udało się znakomicie ukazać 
twórcom filmowej adaptacji. Także dzięki niezapomnianym kreacjom 
aktorskim.  
W książce: 
• obszerne prezentacje literackiego pierwowzoru (geneza, konstrukcja 
tekstu, charakterystyka postaci, tło historyczne) 
• przydatne terminy teoretycznoliterackie  
• omówienie ekranizacji (kulisy powstania, warsztat realizatorów, 
komentarze producentów) 
• minileksykon wiedzy filmowej (przydatne terminy, pojęcia i 
informacje) oraz filmową wersję szkolnej lektury 

 
 


