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XXII Spotkanie DKK - 8 stycznia 2016. Dyskutowano o książce K. O. Knausgarda 
"Moja walka". Udział wzięło 12 osób.  

Moja walka — precyzyjna, wciągająca  i bardzo mocna. Autobiograficzna powieść, 
w której rzeczywistość przeraża bardziej niż najmroczniejsze skandynawskie 
kryminały. Literackie przedsięwzięcie na skalę porównywalną do cyklu Marcela 
Prousta W poszukiwaniu straconego czasu. Książka wielka w niejednym znaczeniu 
tego słowa. Wszystko zaczęło się w Malmö, nocą 27 lutego 2008 roku, 
gdy trzydziestodziewięcioletni Karl Ove Knausgård rozpoczął analizę swojego życia. 
Po publikacji pierwszego tomu Mojej walki świat czytelniczy  wstrzymał oddech… 
Autobiograficzna książka — opisująca intymne życie rodzinne i najbliższych — 
wzbudziła tak ogromne zainteresowanie i wywołała taki skandal, że wiele norweskich 
firm wywieszało oficjalne tablice zakazujące rozmawiania na temat tej powieści w pracy. 
Prawa do  wydania Mojej walki zakupiło dziewiętnaście krajów, a krytyka światowa 
uznała ją za arcydzieło. Powieść otwiera opis śmierci, od którego może zakręcić się 
w głowie.  Dalej pisarz Karl Ove  — i jednocześnie bohater powieści —  opowiada 
o swoim siłowaniu  się z życiem, z samym sobą i własnymi ambicjami literackimi  oraz 
o konfrontacji z ludźmi, którzy go otaczają. Bohater jego opowieści nieustannie toczy 
dwie walki. Pierwszą — z przeszłością, okresem niemal całkowicie zdominowanym 
przez despotycznego ojca, ale także czasem dorastania, własnych poszukiwań i marzeń 
o niezależnym życiu. Druga to ciągła szarpanina z codziennością, wymagającą 
jednoczesnego bycia ojcem, mężem i pisarzem. Poza tym jest to etap pierwszych 
podsumowań i życiowych porządków, ściśle związanych ze śmiercią ojca. Opowieść ta 
— pełna dociekliwych obserwacji i oryginalnych przemyśleń —  przedstawia życie 
w świecie, który wydaje się kompletny, skończony, zamknięty. Ukazuje codzienność, 
fascynacje, ból,  miłość, przyjaźń. Dotyka tego, co dobre, wrażliwe i przykre. 
W tajemniczy sposób buduje przestrzeń, w której można  się zanurzyć. 

XXIII Spotkanie DKK - 5 lutego 2016 r. Rozmawiano o książce Tomasza 
Michniewicza "Swoją drogą: opowieść o trzech podróżach po inne życie". Wzięło 
udział 10 klubowiczów.  

Zabiorę cię w dowolne miejsce na świecie. Pod jednym warunkiem – decyzję, dokąd 
chcesz lecieć i po co, musisz podjąć już, w tej chwili”. Ta propozycja dała początek 
trzem niezwykłym podróżom. Trzydziestolatek z korporacji uciekający od codziennej 
rutyny do afrykańskiej dżungli. Młoda kobieta mierząca się ze swoimi największymi 
obawami w świecie ortodoksyjnego islamu. Dojrzały mężczyzna, który postanawia 
wreszcie odwiedzić miejsca, o jakich marzył przez czterdzieści lat. Wyprawy na drugi 
koniec świata zmuszą całą trójkę do konfrontacji z własnymi lękami, złudzeniami 
i szansami, które zmarnowali. Kim będą po zakończeniu podróży? Wrócą do starego 
życia czy pójdą inną drogą?
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XXIV Spotkanie DKK - 4 marca 2016. Dyskusja dotyczyła książki A. Sałygi 
"Chustka". Na spotkaniu było 12 klubowiczów.  

Bolał ją brzuch. W biegu, między licznymi zajęciami wpadła do lekarza. To miało być 
rutynowe badanie. Diagnoza przeraziła wszystkich. Rak złośliwy, z licznymi 
przerzutami. Walczyła z nim przez ponad dwa lata. Śmiertelna choroba i nieposkromiony 
apetyt na życie. Joasia cieszyła się każdą chwilą spędzaną z najbliższymi i pisała blog.   
Była szczęśliwa. Chustka to nie tylko zapis zmagania się  z chorobą, ale przede 
wszystkim opowieść o wielkiej miłości do synka, Niemęża i życia. To także opowieść 
o niezwykłym spotkaniu: Joanna, skupiona na pracy bizneswoman, i Niemąż, mężczyzna 
z przeszłością, skazany i wciąż walczący o swą niewinność. O tym uczuciu i życiowej 
przemianie on sam napisze w książce "Nieżona". Niepokorna, piękna, ciepła i otwarta, 
dowcipna i często kontrowersyjna. Otwarcie mówiła o seksie w czasie choroby. 
Przygotowywała syna na swoją śmierć. Jej blog zdobył ogromną popularność. Wzruszał 
i przerażał. Czytali go też ci, którzy szukali zwykłego pocieszenia.

XXV Spotkanie DKK - 8 kwietnia 2016.  Przedmiotem dyskusji była książka 
A. Kamińskiej "Simona: opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak". 
W spotkaniu wzięło udział 12 osób.  

Mówili o niej „Czarownica” — bo gadała ze zwierzętami oraz miała kruka terrorystę, 
który kradł złoto i atakował rowerzystów. Ponad trzydzieści lat żyła w drewnianej 
leśniczówce pośrodku Puszczy Białowieskiej, bez wody i prądu. Spała w łóżku z rysiem 
i mieszkała pod jednym dachem z oswojonym dzikiem. Była naukowcem, ekologiem, 
autorką nagradzanych filmów i słuchowisk radiowych. Aktywnie działała na rzecz 
najstarszego lasu w Europie. Uważała, że należy żyć prosto i blisko przyrody. Wśród 
zwierząt znalazła to, czego nigdy nie doświadczyła od ludzi. Ostatnia Kossakówna. 
Córka Jerzego, wnuczka Wojciecha, prawnuczka Juliusza — trzech malarzy 
rozmiłowanych w polskim krajobrazie i historii. Bratanica Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Miała być synem i czwartym Kossakiem. 
Tak jak przodkowie, dźwigać sztalugi i znane nazwisko. Wybrała własną drogę… 
Co takiego spotkało ją w Krakowie, że zdecydowała się na ucieczkę? Dlaczego została 
wydziedziczona? Wreszcie — czy w „dziczy” odnalazła szczęście? Anna Kamińska 
przedstawiła fascynujący portret buntowniczej pasjonatki i silnej, nietuzinkowej kobiety 
zwanej hipiską z Białowieży. Opowieść o bezkompromisowym szukaniu swojego 
miejsca w świecie i o zrzucaniu ciężaru wielkiego nazwiska. Historia upadku starej, 
artystycznej rodziny oraz tego, jak szara rzeczywistość PRL-u wymazywała 
barwny świat krakowskiej arystokracji.
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XXVI spotkanie DKK - 6 maja 2016.  Dyskusja dotyczyła książki J.K. Rowling 
"Trafny wybór". Uczestniczyło  11 klubowiczów. 

Barry nie żyje. Ta niespodziewana śmierć pogrąża Pagford w chaosie. Na jaw wychodzą 
tajemnice mieszkańców. Urocze miasteczko z brukowanym rynkiem i wiekowym 
opactwem już nigdy nie będzie takie jak dotąd. Wybucha wojna bogatych z biednymi, 
nastolatków z rodzicami, wojna żon z mężami i nauczycieli z uczniami. Kto przejmie 
władzę po Barrym?  Jak daleko się posunie w tym zaciekłym konflikcie? Pełna czarnego 
humoru, błyskotliwa i prowokująca wielka powieść o małym miasteczku. W wywiadzie, 
udzielonym dla „Guardiana”, J.K. Rowling zdradza, że "Trafny wybór" to jej najbardziej 
osobista książka, w której można odnaleźć wiele wątków autobiograficznych.

XXVII spotkanie DKK - 10 czerwca 2016. Rozmawiano o książce K. Hosseiniego 
„I góry odpowiedziały echem". Wzięło udział 7 osób.  

I góry odpowiedziały echem jest historią o rodzeństwie – Pari i Abdullah, którzy zostają 
rozdzieleni i muszą przeżyć życie osobno. Skutki ich rozdzielenia odbijają się echem 
przez lata w Kabulu, Paryżu, San Francisco i na greckiej wyspie Timos. Książka 
rozpoczyna się opowieścią o mężczyźnie, który musi poświęcić jedno ze swoich dzieci, 
aby ocalić resztę. Wybrał najmłodszego syna, a myśl ta prześladuje go przez całe życie, 
więc rozpoczyna podróż aby uratować swojego ukochanego syna.

XXVIII spotkanie DKK -  8 lipca 2016. Dyskusja dotyczyła książki U. Eco „Cmentarz 
w Pradze”. Uczestniczyło 13 osób.  
Cmentarz w Pradze to powieść kryminalno-szpiegowska, której akcja rozgrywa się w XIX 
wieku. Jej bohaterem jest Simone Simonini, cyniczny fałszerz świadczący usługi wywiadom 
wielu krajów. Obsesyjny antysemita. Nienawidzi również jezuitów, masonów i.. kobiet. Eco 
opisuje jego historię odwołując się do najlepszych wzorów XIX wiecznej powieści przygodowej 
– mamy więc wartką akcję (fałszerstwa, spiski i zamachy), ciekawą intrygę o zaskakującym 
rozwiązaniu, a wszystko opowiedziane barwnym, potoczystym językiem. Czy nasze 
przekonania, nasza wiedza o świecie i wydarzeniach, obserwacje, które uważamy za własne, są 
takimi w rzeczywistości? Czy też może się okazać, że są rezultatem nadzwyczaj zręcznej 
manipulacji prawdziwymi i fałszywymi informacjami?Umberto Eco podczas jednej ze swych 
konferencji prasowych powiedział kiedyś, że bardziej niż w teorię wierzy w spiskową praktykę 
dziejów. Była to wypowiedź żartobliwa, ale czy do końca? Ważnym tematem Cmentarza 
w Pradze są Protokoły Mędrców Syjonu jest to literacka wizja ich powstania. Lecz dowiadujemy 
się także niesłychanych rzeczy o przedziwnych stowarzyszeniach, masonach, jezuitach, 
karbonariuszach, o słynnych nawróceniach, które zwiodły nawet świętą Teresę z Lisieux, 
o starożytnym mieście na dnie Jeziora Genewskiego, które badał pewien polski archeolog. A już 
z pewnością nie zapomnimy epizodu z doktorem Freudem rozprawiającym o psychiatrii w znanej 
paryskiej restauracji. Restauracje bowiem, kawiarnie, smakowite potrawy, opisy dań, deserów, 
skrupulatnie układanych menu są tu bardzo ważne. A przy tym wszystkim pamiętajmy, 
że postacie występujące w Cmentarzu w Pradze są autentyczne. Jedynym wyjątkiem jest główny 
bohater, którego wszakże liczne wyczyny mają wielu naprawdę istniejących sprawców. Podobni 
do nich stale krążą wśród nas.

XXIX spotkanie DKK - 5 sierpnia 2016. Rozmawiano o  wielokulturowości 
w literaturze. Uczestniczyło 13 osób.
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XXX spotkanie DKK – 2 września 2016. Spotkanie inaugurujące działalność klubu 
w nowym lokalu biblioteki. Gościem spotkania była pani Wanda Kamińska – 
autorka tomików poezji, mieszkanka Leszna. 13 uczestników DKK zapoznało się 
z twórczością poetki.  

Przedmiotem dyskusji była także książka A. Tuszyńskiej  „ Narzeczona Schulza”. Agata 
Tuszyńska proponuje nam niezwykłą literacką opowieść, w której mieszają się wątki 
dramatu, miłości i wojny. To śledztwo w sprawie Brunona Schulza, mitycznego geniusza 
z Drohobycza – czy są jeszcze w jego życiu i legendzie nierozwiązane zagadki? Czy są 
ślady wiodące w nieznane obszary? Autorka podąża szlakiem Józefiny Szelińskiej, 
jedynej kobiety, której Schulz proponował małżeństwo. Chce poprowadzić czytelnika ich 
nieoczywistymi drogami, porozmawia z ludźmi,  odczyta niepublikowane listy Józefiny 
do Jerzego Ficowskiego, biografa pisarza. Być może zbliży się do odpowiedzi 
na stawiane od dawna pytania: Co da się powiedzieć o losach Mesjasza – tajemniczego 
rękopisu ostatniej książki Schulza?  Kim była  muza i narzeczona Schulza Józefina 
Szelińska? Dlaczego Schulz malował barwne freski na zamówienie esesmana, gorliwego 
wykonawcy planu Zagłady? Autorka Oskarżonej Wiery Gran zafascynowana tym razem 
życiem jednej z najważniejszych kobiet Brunona Schulza  intryguje czytelnika i próbuje 
dojść do prawdy – książką  o fascynującej treści i niekonwencjonalnej narracji.

XXXI spotkanie DKK – 7 października 2016 r. Rozmawiano o książce 
M. Grzebałkowskiej „Beksińscy. Portret podwójny”. W spotkaniu wzięło udział 13 
osób.  

Jedna z najgłośniejszych biografii ostatnich lat! „Zdzisław Beksiński nigdy nie uderzy 
swojego syna. Zdzisław Beksiński nigdy nie przytuli swojego syna”. To nie jest książka 
o znanym malarzu, który tworzył dziwne i straszne obrazy. To nie jest książka o jego 
mrocznym synu, który fascynował się śmiercią i tak wiele razy próbował popełnić 
samobójstwo, aż mu się udało. Ani też książka o obsesjach, natręctwach, fobiach 
i artystycznych szałach. Ani też o karierze, pieniądzach, wystawach i krytykach. To 
nie jest książka o skomplikowanych związkach, fascynacji muzyką i ciemną stroną 
mocy. Jest to książka o miłości – o jej poszukiwaniu i nieumiejętności wyrażenia. 
I o samotności – tak wielkiej, że staje się murem, przez który nikt nie może się przebić. 
O tym, że życie czasami przypomina śmierć, a śmierć – życie. 
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XXXII spotkanie DKK – 18 listopada 2016. Dyskusja dotyczyła 2 książek: 
I. Iwasiów „Na krótko” i K. Orłosia „ Dom pod Lutnią”. Uczestniczyło 13  osób.  

Nowa,  powieść  uznanego mistrza: świetnie poprowadzona fabuła, wyraziste postacie, 
zmysłowy język – jednym słowem wielka czytelnicza przyjemność. Książka, która 
pomaga uwierzyć, że swoją szczęśliwą drogę można znaleźć nawet w najcięższych 
czasach, bez względu na wiek i okoliczności. W  enklawie  mazurskiej wsi, powojenni 
rozbitkowie znajdują swoją małą ojczyznę. Mieszkają tu Ukraińcy, Polacy, 
niemieckojęzyczni Mazurzy, a miarą ich postępowania nie jest przynależność narodowa 
czy wyznanie, lecz zwykła, ludzka przyzwoitość.  Niespodzianek, tajemnic 
i gwałtownych zwrotów akcji  jest w tej książce dużo, co sprawia, że postępowanie 
bohaterów nie jest do końca przewidywalne, a dobro i zło nie są raz na zawsze 
przydzielone. Książka Ingi Iwasiów prowadzi nas zaułkami tajemniczego miasta 
przyszłości, oderwanego od Unii Europejskiej, gdzie każdy może zgubić życiowy balast, 
ale i zachłysnąć się chwilą wolności. Dwie kobiety, Ruta i Sylwia, poznają się w salonie 
fryzjerskim. Jest to początek ciekawej relacji - każda z nich ma do przemyślenia swoją 
biografię, niełatwe związki z mężczyznami i zawodowe decyzje… Świat wokół zmienia 
się w wielkie muzeum, pamięć męczy i zawodzi, a one szukają kluczy do swoich 
życiowych wyborów, odtwarzając obraz niedawnej przeszłości wschodniej Europy. 

XXXIII spotkanie DKK - 16 grudnia 2016. Przedmiotem dyskusji była książka 
Sowietstany. Podróż po Turkmenistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgistanie 
i Uzbekistanie” Eriki Fatland. Wzięło udział 12 osób.  

Piękno i absurdy najdalszych zakątków byłego ZSRR. Byłe republiki radzieckie: 
Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Jakie ślady pozostawił 
tam ZSRR? Znikające Jezioro Aralskie, gigantyczny meczet nieczynny z powodu braku 
prądu oraz jedno z największych muzeów rosyjskiej sztuki współczesnej pośrodku 
pustyni. Erika Fatland z humorem i swadą przedstawia intrygujący obraz odległego 
świata.�
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