
Co warto przeczytać...? cz. 7 

Wybierz się w podróż… 

 
Odkryj pasjonujące fakty i ciekawostki z całego 
świata! 

Daj się ponieść wyobraźni i przeżyj wspaniałą 
przygodę! 

Każda strona "Atlasu odkrywców" to mnóstwo 
niebanalnych informacji o kulturze, historii, 
ekonomii, przyrodzie, geografii, wydarzeniach 
sportowych i wielu innych dziedzinach. Między 
okładkami tej książki czeka na ciebie niezwykła 
wyprawa przez kontynenty, która wciągnie cię bez 
reszty. 

Wyrusz w fascynującą podróż w najdalsze zakątki 
globu. 

Przemierz morza i oceany z największymi 
odkrywcami, prześledź bieg najdłuższych rzek, 
dotrzyj do najbardziej odizolowanego plemienia w 
Amazonii, zachwyć się bioróżnorodnością motyli w 
Nigerii i poznaj wyspy Kiribati, zanim te znikną na 
dobre. 

Piękno świata w twoich dłoniach. 

"Atlas" zaprojektowano tak, byś dzięki czytelnym ikonom z łatwością znalazł na mapach państw 
wszystko, co cię zaciekawia, a przepiękna harmonijna oprawa graficzna sprawi, że zatracisz się 
odkrywaniu nieznanego, a zarazem nie pozwoli zagubić ci się w niezwykłościach naszej planety. 

Zajrzyj do "Atlasu odkrywców" i zaplanuj nową wyprawę lub poznaj zdumiewające fakty o 
miejscach, w których już byłeś. 144 strony "Atlasu" to nieprzebrane źródło inspiracji dla osób 
ciekawych świata, podróżników i miłośników map w każdym wieku. 

 



„Niesamowite budowle” to wspaniale zilustrowana i pełna 
intrygujących faktów książka Michała Gaszyńskiego, współtwórcy bestsellerowego Atlasu 
odkrywców. 

Autor tym razem prezentuje konstrukcje zajmujące szczególne miejsce w historii ludzkości. 

Poznajcie budowle, które ukształtowały świat, jaki znamy, i wciąż rozpalają naszą wyobraźnię. 
Odkryjcie ich sekrety i dowiedzcie się, co stanowi o ich wyjątkowości. 

 

Książka prezentuje trasy zwiedzania prowadzące 
przez wszystkie kontynenty globu. Przystępny 
podział na kraje danej strefy pozwoli optymalnie 
zaplanować wyprawę. Zachwycające fotografie 
wzbogacone o opisy poszczególnych miejsc na 
mapie świata z pewnością ułatwią wybór i 
sprawią, że już samo planowanie okaże się 
przyjemnością. To praktyczny przewodnik po 
całym świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W albumie przybliżono ponad 100 wspaniałych miejsc. 
Głównie tych poza Europą. Zaprezentowano bogactwo 
przyrody na wszystkich kontynentach, najciekawsze 
parki narodowe i tereny chronione ze względu na 
niepowtarzalną i unikatową przyrodę, a czasami 
miejsca po prostu urokliwe i doskonałe na wymarzony 
wypoczynek. Nie zabrakło też wyjątkowych obiektów 
kultury materialnej, budzących respekt i podziw dla 
zdolności i umiejętności dawnych budowniczych, 
ogromnych piramid i pomników, kościołów i katedr, 
zamków i pałaców, a także obiektów bardziej 
współczesnych, ale zasługujących na uwagę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa to niezwykła część świata. Zróżnicowanie 
geograficzne i bogactwo kulturowe usatysfakcjonować 
może najbardziej wymagających podróżników, 
zarówno tych żądnych wrażeń, jak i nastawionych na 
kontemplację. Bo piękno starego kontynentu 
przejawia się w zapierających dech w piersiach 
krajobrazach – od Atlantyku po Ural, a także w 
fascynujących zabytkach kultury odzwierciedlających 
to, co najcenniejsze dla europejskiego i światowego 
dziedzictwa. W niniejszym albumie opisano ponad 
100 takich wspaniałych miejsc.  

 

 

 

 

 

 

 



W albumie opisano ponad 100 wspaniałych miejsc 
na terenie USA. Zaprezentowano bogactwo 
przyrody, najciekawsze parki narodowe i tereny 
chronione ze względu na niepowtarzalną i 
unikatową przyrodę, a czasami miejsca po prostu 
urokliwe i doskonałe na wymarzoną podróż. Nie 
zabrakło też wyjątkowych obiektów kultury 
materialnej, które choć relatywnie młode w 
porównaniu z zabytkami innych kontynentów, to 
mają ogromne znaczenie dla tożsamości narodowej 
Amerykanów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niniejszym albumie przybliżono ponad 100 
wspaniałych miejsc na terenie Polski. Zaprezentowano 
bogactwo natury we wszystkich województwach, 
najciekawsze parki narodowe i tereny chronione ze 
względu na niepowtarzalną przyrodę, a czasami miejsca 
po prostu urokliwe i doskonałe na wymarzony 
wypoczynek. Nie zabrakło też wyjątkowych obiektów 
kultury materialnej, budzących respekt i podziw dla 
zdolności i umiejętności dawnych budowniczych, 
kościołów, katedr, zamków i pałaców.  

 

 

 

 

 

 



 

 

„Sielska Polska” to album przedstawiający na 
pięknych zdjęciach i w krótkich opisach 40 
najbardziej urokliwych i sielskich miejsc naszej 
ojczyzny, gdzie warto pojechać, a nawet 
spędzić wakacje. Kto kocha zapach skoszonej 
trawy, naturalną ciszę, zdrowe swojskie 
jedzenie, niekonwencjonalne wnętrza, 
wspaniałe krajobrazy i święty spokój, ten 
znajdzie tu wskazówki, jak znaleźć takie 
miejsca. Autor odwiedził je wszystkie, 
zdokumentował i serdecznie poleca ludziom 
zakochanym w polskiej przyrodzie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekskluzywny, bogato ilustrowany album prezentuje 
najcenniejsze walory Polski – najpiękniejsze i 
najbardziej wartościowe dobra kultury, sztuki, 
przyrody i architektury. Historia pisana dziełami 
najwybitniejszych polskich malarzy i fotografików 
obrazuje burzliwe dzieje, jakie miały wpływ nie tylko 
na dzisiejszy kształt granic, ale także na bogactwo 
tradycji i obyczajów. Polska jest piękna i nie warto 
zwlekać, aby odkryć jej urodę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Album zawiera opisy i fotografie 
najpiękniejszych, a zarazem najbardziej 
fascynujących miejsc w Polsce. To ekscytująca 
podróż przez wszystkie regiony naszego kraju, 
dostarczająca wiele emocji i wrażeń 
estetycznych, ale także wiedzy o fascynujących, 
a czasem mało znanych malowniczych polskich 
zakątkach. I chociaż Polska nie jest dużym 
państwem, to mało jest w Europie krajów o tak 
zróżnicowanym krajobrazie. 

 

 

 

 

 

 

 

Bucket list to lista marzeń – rzeczy, które chcemy 

zobaczyć, osiągnąć, doświadczyć, zdobyć… 

Wielu z nas ma takie listy, ale na drodze do 

spełnienia marzeń często staje nam praca, szkoła, 

rodzina, finanse. 

A gdyby przeszkody nie istniały? Nie było 

obowiązków, barier, utrudnień? Gdyby mieć 

nieograniczone możliwości doświadczenia czegoś 

na własnej skórze i zobaczenia na własne oczy… 

 

Ta książka posłuży ci jako inspiracja. Bucket list to 

zbiór tysiąca pomysłów na przygody. Niektóre będą 

się wiązały z wyprawą w jakiś odległy zakątek 

świata, jak oglądanie zorzy polarnej w igloo 

zbudowanym w Finlandii, poszukiwanie złota z 

patelnią w Kalifornii czy rejs na wyspy Galápagos. 

Inne jednak nie wymagają tak dalekich podróży, a 

wiele można zrealizować gdziekolwiek: 

posmakować regionalnej kuchni, wydoić krowę lub 

opanować nowy obcy język. Bez względu na to, jakie masz upodobania, Bucket list pomoże ci 

skonkretyzować marzenia i odhaczać je punkt po punkcie z twojej własnej, niepowtarzalnej listy. 

 

Współautorzy tej książki przemierzyli glob wzdłuż i wszerz, zaznając najróżniejszych 

podróżniczych doświadczeń, aby sporządzić listę tysiąca ekscytujących pomysłów. Wśród 

twórców Bucket list są autorzy przewodników turystycznych, nieustraszeni poszukiwacze przygód 

oraz podróżujący dziennikarze z całego świata. 

Każdy z nich podzielił się swoimi doświadczeniami, by powstał zbiór propozycji inspirujący 

czytelnika do poznawania świata, szukania wrażeń dla zmysłów oraz po prostu przeżywania 

przygód. Szczęśliwej podróży! 



 

W tym przewodniku znajdziesz opisy blisko 200 zamków 
wraz ze współrzędnymi GPS, ponad 450 kolorowych zdjęć, 
15 map z lokalizacją budowli. 

Zamki, warownie, twierdze, pałace – niemi świadkowie 
ponadtysiącletniej historii państwa polskiego. Siedziby 
królewskie, książęce, biskupie oraz rycerskie to perły 
architektury. Często leżą na niedostępnych wzgórzach lub 
też na nizinnych równinach, wśród bagien i w zakolach 
rzek. Niejednokrotnie zrujnowane, a mimo to nadal 
zachwycają swoją dostojnością i intrygują legendami... 

Autor książki zaprasza w podróż szlakiem warowni i 
zamków Polski. W przewodniku znajdziesz opisy budowli 
nie tylko powszechnie znanych, jak Wawel czy Malbork, 
ale także tych leżących z dala od uczęszczanych tras 
turystycznych i czekających na to, by odkryć ich urok. 

 

 

 

 

 

Doskonała monografia poświęcona zamkom 
krzyżackim na ziemiach polskich. Dokładna 
charakterystyka architektoniczna każdego z obiektów 
połączona jest z jego historią i rolą, jaką odegrał w 
dziejach zakonu krzyżackiego. Publikacja mimo że ma 
charakter monograficzny, łączy cechy leksykonu i 
klasycznego przewodnika. Jej wartość podnoszą 
wykonane przez autora fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zwolnij, żeby zobaczyć Warszawę. Subiektywny przewodnik 
w zwolnionym tempie po ważnych i mniej znanych 
atrakcjach Warszawy. 

"Kiedyś wydawała mi się szara i zmęczona, dziś mam do 
niej stosunek tkliwy. Rozczula mnie, bawi i zaskakuje - tak 
jak ten przewodnik. Dajcie się zaczarować Warszawie!" 
Basia Starecka, zast. redaktorki naczelnej KUKBUK-a, 
autorka bloga Nakarmiona Starecka 

"W Warszawie jestem od niedawna, co daje mi możliwość 
odkrywania i bycia zaskakiwaną na każdym kroku. Wiele 
rzeczy widzę i robię po raz pierwszy, często się gubię, co 
wbrew pozorom jest całkiem przyjemne. Lubię robić 
wszystko we własnym rytmie, jednak w przypadku tak 
dużego miasta - garść usystematyzowanych informacji 
bardzo się przydaje!" 
Natalia Knopek, autorka bloga Simplife.pl 

 

 

 

 

Zwolnij, żeby zobaczyć Kraków. Subiektywny przewodnik w 
zwolnionym tempie po ważnych i mniej znanych atrakcjach 
Krakowa. 

"Biorę do ręki, zaglądam do środka i mam wrażenie, że 
autorzy zdmuchnęli z miasta kurz naniesiony przez lata! 
Jest świeżo, aktualnie i przede wszystkim nie jest nudno!" 
Bartek Kieżun, dziennikarz, autor bloga Krakowski 
Makaroniarz 

"Kraków to miasto tętniące życiem, w którym nie sposób się 
nudzić, a z drugiej strony tak kameralne, że każdy czuje się 
w nim jak w domu - swobodnie. W moim mieście jest tyle do 
zobaczenia i tyle do zasmakowania, że bez dobrego 
przewodnika, takiego jak ten, ani rusz!" 
Katarzyna Karus-Wysocka, autorka bloga Cookitlean.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zwolnij, żeby zobaczyć Katowice. 

Subiektywny przewodnik w zwolnionym tempie po 
ważnych i mniej znanych atrakcjach Katowic i Górnego 
Śląska. 

"To wcale nie przypadek, że nazwa tego miasta rymuje 
się z kotwicami – dla uważnego wędrowca potrafi ono być 
i punktem zwrotnym, i przystanią". 
Karolina Pawlik, poetka i kulturoznawczyni, prowadzi 
bloga cudoziemkawszangraju.tumblr.com 

"Nowoczesne, dobrze skomunikowane i przede wszystkim 
otoczone wszechobecną zielenią. Katowice pod wieloma 
względami są wyjątkowym miastem. Jednak najbardziej 
niezwykłe wydaje się to, jak bardzo obecne oblicze 
Katowic odbiega od potocznych, industrialnych wyobrażeń 
zakorzenionych w przeszłości. A i ta była inna niż 
myślimy, co zdradza wielokulturowa historia miasta wciąż 
znana zaledwie garstce pasjonatów. Dlatego dla 
zdecydowanej większości z nas jest to miejsce, które 
dopiero czeka na swoje odkrycie". 

Mikołaj Marcela, wykładowca UŚ, autor powieści "Niemartwi. Ciała wasze jak chleb" oraz "Bycie 
w śmierci. Athanatopia" 

 

 

 
Zwolnij, żeby zobaczyć Wrocław. Subiektywny przewodnik 
w zwolnionym tempie po ważnych i mniej znanych 
atrakcjach Wrocławia. 

"Wrocław to miasto, które z wdziękiem pozuje wszystkim 
fotografom. Nie ulega modnym tendencjom, nie pudruje 
na pokaz nosa, bo właśnie z charakternymi 
mankamentami najbardziej mu do twarzy. Taki z niego 
trochę Ryan Gosling wśród miast - z wyglądu niepozorny 
amant, od czasu do czasu lubi sobie zaszaleć za rogiem. I 
niech nie zwiedzie cię jego spokojna aura - na jednym z 
dachów powojennych kamienic, przy akompaniamencie 
budzącego się poranka, przeżyjesz z nim najlepsze chwile 
życia." 
Magdalena Kostyszyn, autorka bloga Venilakostis.com 

 

 

 

 

 



Przewodnik rowerowy Górny Śląsk, Jura i 
Podbeskidzie powstał z myślą o wszystkich, którzy 
chcą łączyć aktywny wypoczynek z poznawaniem 
atrakcji krajoznawczych regionu, w którym mieszkają. 
Trasy zaplanowano tak, by każdy mógł je przejechać – 
mają rekreacyjny charakter, są stosunkowo krótkie i 
łatwe technicznie. Opisom wycieczek towarzyszą 
zdjęcia, mapy i profile wysokościowe. Całość uzupełnia 
zwięzły poradnik. Mamy nadzieję, że przewodnik spełni 
swoje zadanie, zachęcając do odkrywania niezwykłych 
miejsc, położonych często „tuż za miedzą”. 

 

 

 

 

 

 

• Park Śląski w Chorzowie 
• Pszczyna 
• Jezioro Goczałkowickie 
• Zamek w Będzinie 
• Bielsko-Biała 
• Ustroń 
• Wisła 
• Szczyrk 

Uciekając z miast i szukając wrażeń! 
 
Wskakuj na bajka i poczuj świat wszystkimi zmysłami. 
Rower jest niezależny, szybki, zdrowy, tani i 
demokratyczny. Górski, szosowy, crossowy i trekkingowy. 
Rower po prostu sprawia przyjemność! Z Pascalem będzie 
ona jeszcze większa. Tego przewodnika się nie czyta, (z) 
tym przewodnikiem się jedzie! 

 

 

 



• gotowe i bezpieczne trasy 
• plan podróży dla całej rodziny 
• bajkowy poradnik 

Wyprawa rowerowa z całą rodziną to wyzwanie 
łatwiejsze, niż myślisz! Wybraliśmy trasy z myślą o 
dużych i małych rowerzystach, bezpieczne i 
rodzinne, w większości bez ruchu kołowego. 
Pojedziemy w kaskach i z odblaskami, w 
poszukiwaniu przygód. Podpowiemy, jak rozpocząć 
rowerową eskapadę z młodymi cyklistami i którędy 
jechać. Rodzinne rowerowanie to bajka! 

 

 

 

 

 

 

• Elbląg 
• Olsztyn 
• Pojezierze Iławskie 
• Wokół Wielkich Jezior 
• Równina Augustowska 
• Rospuda 

Wskakuj na bajka i poczuj świat wszystkimi zmysłami. Rower 
jest niezależny, szybki, zdrowy, tani i demokratyczny. Górski, 
szosowy, crossowy i trekkingowy. Rower po prostu sprawia 
przyjemność! Z Pascalem będzie ona jeszcze większa. Tego 
przewodnika się nie czyta, (z) tym przewodnikiem się jedzie! 

 
 

 

 

 

 

Powyższe opisy pochodzą od wydawców. 

 


