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XXXIV Spotkanie DKK odbyło się 27 stycznia  w bibliotece  w Lesznie. 
Dyskutowano o książce Magdaleny Grzebałkowskiej „1945: wojna i pokój”.  
W spotkaniu wzięło udział  11 osób.  

Już nie wojna i jeszcze nie pokój. Fascynująca podróż po dwunastu miesiącach strachu, 
nadziei, euforii i rozczarowania. Najnowsza książka Magdaleny Grzebałkowskiej - 
autorki bestsellerowych „Beksińskich. Portretu podwójnego” - to reporterska opowieść 
o najbardziej dramatycznym roku XX stulecia. Autorka wkracza na ziemie przez chwilę 
niczyje, albo właśnie zagarnięte przez nową władzę, by przyjrzeć się z bliska losom 
ostatnich żyjących świadków tamtego czasu. Ludzi, którzy gonieni strachem próbowali 
się przedrzeć przez skuty lodem Zalew Wiślany (było ich pół miliona), przesiedleńców, 
którzy w swoich nowych domach zastawali jeszcze ich poprzednich właścicieli, 
wychowanków otwockiego domu dziecka dla ocalonych z Holocaustu, szabrowników, 
dla których wyzwolone tereny stały się gigantycznym sklepem Ikei, ludziom, którzy 
o włos wyprzedzili własną śmierć. Oddaje głos ofiarom, chociaż i katom poświęca sporo 
miejsca - zwłaszcza kiedy może dzięki temu pokazać powojenne pomieszanie ról 
i losów. „1945. Wojna i pokój” to książka, dzięki której historia sprzed 70 lat znów jest 
na wyciągnięcie ręki. 

XXXV Spotkanie DKK – odbyło się 24 lutego w bibliotece w Lesznie. Dyskusja 
dotyczyła książki Ignacego Karpowicza „Sońka”. Uczestniczyło 13 osób.  

W życiu Sońki wszystko skończyło się dawno, dawno temu, wraz z wojną. Przeżyła 
i poczuła wtedy tyle, że później już ani żyła, ani czuła, mając jedynie wspomnienia i psią 
obrożę z gotyckim napisem. Przypadkowe spotkanie przy wiejskiej drodze daje początek 
opowieści, która wreszcie może zostać wysłuchana. Powiernikiem Sońki zostaje Igor — 
wzięty reżyser teatralny — który niespodziewanie znalazł się gdzieś poza zasięgiem sieci 
komórkowych. Na bieżąco przekształca historię staruszki w sztukę teatralną, tworząc 
własną wersję wydarzeń. A kiedy zdawać by się mogło, że wyczerpał już limit 
pomysłów, w wiejskiej chacie pojawia się Ignacy,  o którym Igor uporczywie próbował 
zapomnieć… Sońka to wielka, ale kameralna, prosta, choć niełatwa, wyciszona, lecz 
kipiąca emocjami, pacyfistyczna, a jednocześnie brutalna historia przepełniona miłością. 
Autor wykorzystuje konwencję romansu wojennego, by opowiedzieć o  kiedyś i teraz; 
o tu i tam; o piekle i raju pamięci. 
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XXXVI Spotkanie DKK odbyło się  24 marca w bibliotece w Lesznie. Rozmawiano 
o książce Marka Hłaski pt. „Wilk”. Wzięło udział 12 osób.  

Niewątpliwie sensacją wydawniczą 2015 r. jest wydana w Iskrach nigdy 
nieopublikowana powieść Marka Hłaski Wilk, która była jego debiutem literackim, choć 
na publikację musiała czekać ponad sześćdziesiąt lat. Wilk to historia chłopaka 
z Marymontu, dorastającego w dwudziestoleciu międzywojennym. Rysiek Lewandowski 
mieszka w biednej dzielnicy. Środowisko lumpenproletariatu to głównie złodzieje 
i bezrobotni, bezustannie szukający okazji do zarobienia kilku groszy. Młody człowiek, 
zapatrzony w westerny, szuka dla siebie szlachetnego wzorca do naśladowania, 
aby zmienić otaczające go realia. Śni o lepszym życiu, nie do końca wiedząc, czym 
to „lepsze życie” ma być.

XXXVII Spotkanie DKK odbyło się 21 kwietnia. Dyskutowano o książce 
Ż. Słoniowskiej „Dom z witrażem”. Uczestniczyło 9 osób.  

Nie poznałaby Mikołaja, gdyby nie olbrzymi, wielobarwny witraż w jednej z lwowskich 
kamienic. Wspólnie starali się ocalić go przed zniszczeniem. Nić porozumienia, która 
pojawiła się między nimi, szybko rozwinęła się we wzajemną fascynację. Dojrzały 
mężczyzna odkrywa przed młodą kochanką Lwów – miasto spadających balkonów, 
ozdobnych niczym torty fasad kamienic i zdewastowanych pomników Lenina. Dom 
z witrażem to historia otwierania oczu na sztukę i historię. Opowieść 
o nieprzewidywalnych kolejach losu i rewolucji, który wywraca porządek świata, zabiera 
bliskich. Jest to wreszcie opowieść o rozbudzonym pragnieniu wolności  w życiu 
i myśleniu.

XXXVIII Spotkanie DKK odbyło się 19 maja. Rozmowa dotyczyła książki Ewy 
Ewart „Widziałam”. Przybyło 12 osób.  

"To pełna emocji opowieść silnej wrażliwej kobiety". Książka zarówno o niebanalnych 
wydarzeniach (Bies łan, Grozny, Korea P łn., Powstanie Warszawskie) 
jak i o niebanalnych doświadczeniach autorki, która większość swojego życia spędziła 
za granicą: w Madrycie, Waszyngtonie, Londynie i krótko w Moskwie. Warsztatu uczyła 
się od najlepszych, pracując ponad 20 lat w BBC i tworząc filmy dokumentalne 
na zlecenie tej stacji.
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XXXIX Spotkanie DKK odbyło się 30 czerwca. Rozmawiano o książce Springera 
„13 pięter”. Wzięło udział 11 osób.  

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska cierpiała na gigantyczny głód 
mieszkaniowy. Problem ten przez całe dwudziestolecie próbowali rozwiązać różnego 
rodzaju zapaleńcy, społecznicy, ludzie z misją. Bezskutecznie. W 1989 roku Polska znów 
znalazła się w punkcie wyjścia. Tanich mieszkań jak nie było, tak nie ma. Kolejne 
pomysły na rozwiązanie problemu mieszkaniowego okazują się gorsze od poprzednich, 
a luki prawne w istniejącym systemie bezwzględnie wykorzystują banki, deweloperzy 
i czyściciele kamienic. Wielu obywateli radzi sobie więc, jak może, wegetując, 
oszukując, adaptując się. Umowy kredytowe podpisały prawie dwa miliony Polaków. 
Słowo „dom” odmieniane w tej książce przez wszystkie przypadki nie kojarzy się im 
ze stabilizacją ani spokojem, a większość opowiedzianych tu historii jest tragiczna. Żeby 
ich wysłuchać, Filip Springer trafił do mieszkania w piwnicy, kontenerze, garażu i małej 
gastronomi na piątym piętrze kamienicy. I przekonał się, jak rzeczywistość może różnić 
się od marzeń. "Ta książka budzi złość. Najpierw na przedwojenne elity, które nie zrobiły 
w tej sprawie nic. A potem na elity III RP, które uznały, że sprawę załatwi wolny rynek. 
Springer opisuje przeklęty polski problem mieszkaniowy, zagląda do ogłoszeń drobnych, 
piwnicznych klitek po tysiąc sześćset złotych za miesiąc, pokojów sublokatorskich 
przedzielonych meblościanką. Przypomina historię upadłych deweloperów, kredytów 
we frankach, czyścicieli kamienic i nieprawdopodobnego cwaniactwa, które na braku 
mieszkań żeruje. Znakomity reportaż o zaniedbaniach dwudziestopięciolecia, 
po którym czekoladowy orzeł nie będzie już taki słodki." Grzegorz Sroczyński.

XL Spotkanie DKK odbyło się 21 lipca. Dyskutowano o książce Jerzego 
Sosnowskiego „Spotkamy się w Honolulu”. Uczestniczyło 9 osób.  

Gdy 19 grudnia 1962 roku wracający z Brukseli samolot Vickers Viscount rozbił się 
w pobliżu Okęcia, dotychczasowy świat trójki młodych warszawskich przyjaciół, Romy, 
Belli i Stefana, nieodwracalnie się zmienił. Do przeszłości odeszły wspólne wojaże 
po Polsce, odeszło nonszalanckie, ale niepozbawione zadumy życie. Tamten świat, 
naznaczony katastrofą, po kilkudziesięciu latach znajduje jednak dalszy ciąg. Roma — 
niegdyś stewardessa, dziś stylowa starsza kobieta — na korytarzu kliniki poznaje 
młodszego o prawie trzydzieści lat Piotra. Spotkają się jeszcze nie raz. Ich związek 
z każdym kolejnym dniem staje się coraz bardziej niepokojący. Jerzy Sosnowski 
po latach przerwy ofiarowuje czytelnikom nową opowieść. Spotkamy się w Honolulu 
to opowiedziana z wyczuciem historia, w której wpadają na siebie dwa światy, zderzają 
dwa czasy, konfrontują różne głosy. Do współczesności autor zręcznie przemyca tęsknotę 
za przeszłością: jest tu obyczajowość lat 60., są szaleństwa inteligenckiej „warszawki”, 
klimat polskiego wybrzeża tamtych czasów. W misternie skonstruowanym świecie 
nie brak tego, co dla autora najistotniejsze: mierzenia się z uczuciem, które większość 
uznaje za zawstydzające. Spotkamy się w Honolulu to historia miłości. Erotycznej 
i duchowej. To książka zadająca pytania fundamentalne, nad którymi współczesność 
pochyla się  niechętnie.
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XLI Spotkanie DKK odbyło się 25 sierpnia. Przedmiotem dyskusji była książka 
Jonasa Jonassona „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął”. Wzięło udział 
12 osób.  

Życiowa podróż szwedzkiego Forresta Gumpa po ostatnich stu latach losów świata. 
Właśnie minęło dziesięć dekad nadzwyczaj bogatego w wydarzenia życia Allana 
Karlssona. Problem tylko w tym, że zdrowie nie odmawia posłuszeństwa i wygląda 
na to, że wielka feta z okazji setnych urodzin będzie musiała się odbyć w domu 
spokojnej starości. Jednak człowiek, który jadł kolację z przyszłym prezydentem 
Trumanem, leciał samolotem z premierem Churchilem, pił wódkę ze Stalinem 
i zaznajomił się z Mao Zedongiem, nie może tak po prostu zdmuchnąć świeczek na 
torcie. Wymyka się przez okno i rusza w swą ostatnią życiową podróż...

XLII Spotkanie DKK miało miejsce 29.września. Rozmowa dotyczyła książki 
H. Murakamiego „Mężczyźni bez kobiet”. Przybyło 11 osób.  

Mężczyźni bez kobiet to zbiór siedmiu opowiadań stanowiących refleksję nad naturą 
miłości i samotności – nieuchronnej, gdy miłości zabraknie. Każde z opowiadań opisuje 
historię mężczyzny, w którego życiu nie ma kobiety – jedne odeszły, inne umarły 
albo wręcz nigdy się nie pojawiły. Bohaterowie są w różnym wieku, od studentów 
po ludzi bardzo dojrzałych. Znajdujemy w tych opowiadaniach charakterystyczne 
dla Murakamiego elementy humoru, surrealizmu, czasem realizmu magicznego. W kilku 
autor odwołuje się do znanych dzieł literackich, takich jak Wujaszek Wania czy Baśnie 
z 1001 nocy. Jedno z tych opowiadań stanowi literacką zabawę, coś rodzaju dalszego 
ciągu Przemiany Franza Kafki – Murakami pokazuje,  co czekałoby Gregora Samsę, 
gdyby pewnego dnia obudził się w ciele mężczyzny, ale ze świadomością robaka.

XLIII Spotkanie DKK odbyło się 27 października. Dyskutowano o książce J. Bator 
„Rekin z parku Yoyogi”. Uczestniczyło 9 osób.  

Joanna Bator wraca do Japonii – kraju, który od zawsze ją fascynował. W Rekinie 
z parku Yoyogi zabiera czytelnika do miejsc, o jakich nie można przeczytać w folderach 
biur podróży i przewodnikach turystycznych. Wraz z nią wkraczamy do lasu 
samobójców w Aokigaharze, wyprawiamy się do opuszczonego miasteczka Nichitsu – 
ulubionego celu eksploratorów ruin, i wdzieramy się do Akihabary, twierdzy otaku – 
zamkniętych w sobie miłośników japońskiej popkultury. Joanna Bator odwiedza parki, 
kaplice, herbaciarnie, małe bary na peryferiach i wielkie sklepy w ekskluzywnej 
dzielnicy Shibuya. Prawdziwym tematem jej książki zawsze są jednak ludzie – 
mieszkańcy Japonii z ich umiejętnością kontemplacji świata, wyjątkowo chłonną 
i twórczą kulturą oraz siłą, która pozwala im się podnieść nawet po dramatycznych 
wydarzeniach.
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XLIV Spotkanie DKK miało miejsce 17 listopada. Rozmowa dotyczyła książki 
M. Szabo „Tajemnica Abigel”. Obecnych było 14 osób.  

Tajemnica Abigél to pasjonująca opowieść o przyjaźni i dorastaniu, która przyniosła 
autorce zasłużoną międzynarodową sławę. Doczekała się także kultowej serialowej 
adaptacji, bardzo popularnej również wśród polskich widzów. Akcja dzieje się w latach 
40. na Węgrzech. Nastoletnia Gina pomimo trwającej wojny korzysta z uroków życia: 
uczy się, spędza czas z przyjaciółkami, flirtuje. Wszystko zmienia się, gdy jej ojciec - 
wysoko postawiony wojskowy - bez słowa wyjaśnienia wysyła córkę na odciętą 
od świata, surową kalwińską pensję. Początkowo zbuntowana - przeciw ojcu, przeciw 
nowym koleżankom, z którymi nie potrafi się porozumieć, przeciwko wojennej 
rzeczywistości, która zabiera jej beztroską młodość - Gina musi błyskawicznie dorosnąć, 
gdy poznaje sekret swojego uwięzienia. Na szczęście nie jest sama: czuwa nad nią 
tajemniczy przyjaciel, podpisujący się imieniem Abigél...

XLV Spotkanie DKK odbyło się 29 grudnia. Omawiana była książka A. Barrows, 
M.A. Shaffer „Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych 
Obierek”. Wzięło udział 12 osób.  

Jest rok 1946. Juliet Ashton szuka tematu do nowej książki. Niespodziewanie znajduje 
go w liście od mieszkańca małej angielskiej wyspy Guernsey, Dawseya Adamsa, 
który przypadkiem kupił w antykwariacie książkę należącą kiedyś do Juliet. Nawiązują 
ze sobą korespondencję. Pisarkę coraz bardziej wciąga świat Dawseya i jego przyjaciół, 
członków niezwykłego klubu literackiego, który powstał po to, by uchronić uczestników 
pewnej koalicji przed aresztowaniem przez Niemców. Zafascynowana losami tych ludzi 
Juliet przyjeżdża na wyspę i ta wyprawa na zawsze odmienia jej życie. Wspaniała, 
zabawna powieść w formie listów.
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