
 

 

Nowoczesne kompendium wiedzy o obyczajach w Polsce  
z uwzględnieniem różnic chronologicznych, regionalnych, stanowych   
i wyznaniowych! Nagroda w Konkursie na Najlepszą Książkę Roku 
2004 o Pióro Fredry. 
 

 

 
Zbiór opowiedzianych współczesnym językiem fascynujących legend 
irlandzkich będących uznanym arcydziełem. Łączą one typowe 
elementy literatury tego gatunku - cudowność, heroiczne zmagania 
rycerskie, dramatyczne wybory moralne, niesłychane przygody  
i wyzwania - z kolorytem Zielonej Wyspy, jej przyrody, kultury, religii  
i historii. 

 
Wydawać by się mogło, że wybitny pisarz nie skrywa przed nami już 
żadnych tajemnic. Zostawił po sobie liczne wspomnienia, listy  
i przede wszystkim dzienniki. Ale czy na pewno wiemy  
o Iwaszkiewiczu wszystko? 
Książka Pra. Opowieść o rodzinie Iwaszkiewiczów jest z tego punktu 
widzenia wyjątkowa. Napisała ją prawnuczka pisarza, Ludwika 
Włodek. Odbyła liczne podróże do miejsc związanych  
z Iwaszkiewiczami, rozmawiała z osobami z bliższej i dalszej rodziny. 
Czytała ich nieopublikowane listy, wspomnienia i pamiętniki. 
Powstała w ten sposób przejmująca opowieść, miejscami tragiczna, 
miejscami zabawna, pełna anegdot nieznanych dotąd nawet 
najwnikliwszym badaczom twórczości Iwaszkiewicza. 
Ale ta książka to nie tylko wspomnienia. „Pra” to rasowy reportaż. 
Ludwika Włodek odtwarza przedwojenne losy rodziny na Ukrainie, 
powraca do historii rodzinnych prababci Anny z Lilpopów, portretuje 
grono mieszkańców Stawiska z czasów wojny i ich słynnych gości  
a w końcu opowiada o losach rodziny za PRL-u. 
 



 

 
Pamiątkowe rupiecie są pierwszą pełną biografią Noblistki, 
gruntownie uzupełnioną w stosunku do wydania, które ukazało się po 
Nagrodzie Nobla. Autorki dopisały historię burzliwych i bujnych 
ostatnich piętnastu lat życia Poetki. Dotarły do wielu nieznanych dotąd 
szczegółów z jej życia, wzbogaciły niepublikowanymi nigdzie 
fotografiami. Portret niezwykłej bohaterki tej opowieści nabrał 
powagi i głębi, nie tracąc przy tym swej lekkości. 
Śmierć Poetki zamknęła jakiś rozdział w historii polskiej literatury. 
Czytając tę fascynującą biografię, pełną anegdot i wierszy, opisów 
podróży i przyjaźni, możemy posmakować klimatu epoki 
Szymborskiej. 
 

 

 
Książka poświęcona jednej z najwybitniejszych polskich poetek - 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1891-1945). Ta poetka, 
dramatopisarka i malarka pochodziła ze słynnego rodu Kossaków. 
Była wnuczką Juliusza, córką Wojciecha, siostrą Jerzego i Magdaleny, 
piszącej pod pseudonimem Samozwaniec. 
Ze wspomnień i listów zebranych w tomie Lilka wyłania się postać 
kobiety wrażliwej, egzaltowanej, trochę egoistycznej i niezwykle 
utalentowanej. Kobiety żyjącej miłością i dla miłości. W książce 
znajdują się wspomnienia m.in. Magdaleny Samozwaniec, Ireny 
Krzywickiej, Beaty Obertyńskiej, Jarosława Iwaszkiewicza  
i Antoniego Słonimskiego. Są także, odnalezione w materiałach 
poświęconych Magdalenie Samozwaniec, nieznane wspomnienia 
ostatniego męża poetki - Stefana Jerzego Jasnorzewskiego. 
Barwną opowieść o wielkiej damie poezji polskiej uzupełniają 
publikowane po raz pierwszy fotografie, dokumenty i akwarele. 
 

 

 
Wielka miłość Szwajcarki i Masaja z Kenii dała im córkę oraz 
niezwykłe wspólne cztery lata, spędzone w buszu i opisane w "Białej 
Masajce". Po archaicznym życiu Corinne z córką uciekła od 
zazdrosnego męża i osiadła w Europie, borykając się z trudnościami 
codziennego życia. Teraz powraca do Kenii i swej afrykańskiej rodziny, 
by spotkać się z Lketingą i asystować przy kręceniu filmu, 
opowiadającym o jej niezwykłych losach. 
 
 



 

 
„Archipelag Gułag” monumentalna praca słynnego pisarza i myśliciela 
Aleksandra Sołżenicyna, poświęcona więzienno-obozowej martyrologii 
narodu rosyjskiego i obywateli innych republik ZSRR i krajów, łączy  
w sobie elementy powieści, autobiografii, reportażu, wspomnień świad-
ków i uczestników. Dzięki tej książce, opublikowanej w Paryżu w latach 
1973-1975, świat poznał prawdę o łagrach i skrywanej przed opinią pu-
bliczną części historii ZSRR. Archipelag Gułag, wielki akt oskarżenia 
systemu totalitarnego, panującego w związku Radzieckim, jest nie tylko 
niezwykłym dokumentem zbrodniczej epoki, lecz także utworem o nie-
podważalnych walorach literackich.  

 

 
Roma Ligocka napisała swą autobiografię po obejrzeniu filmu Lista 
Schindlera, kiedy to w postaci dziewczynki w czerwonym płaszczyku 
odkryła samą siebie. Postanowiła powrócić do przeszłości  
i ponownie przeżyć to wszystko, o czym tak bardzo starała się 
zapomnieć: dzieciństwo spędzone w getcie, strach, upokorzenie, 
śmierć bliskich. Swe wspomnienia przedstawiła z perspektywy małej 
dziewczynki - to właśnie nadaje jej opowieści niecodzienny, świeży  
i wzruszający ton. 
W dalszej części książki Ligocka opisuje swoje powojenne losy: 
zabawy w towarzystwie kuzyna - Romana Polańskiego i przyjaciela - 
Ryszarda Horowitza, przelotną fascynację komunizmem, wejście  
w świat cyganerii artystycznej Krakowa, przyjaźń z Piotrem 
Skrzyneckim, liczne romanse, a wreszcie emigrację i karierę w show 
businessie. Nie pomija też bolesnych doświadczeń - wieloletnich 
zmagań z depresją, będącą rezultatem wojennej traumy,  
i uzależnienia od leków, z którego niemal ponadludzkim wysiłkiem 
udało jej się wyzwolić. 
Dziewczynka w czerwonym płaszczyku to opowieść o niezwykłej 
kobiecie, która dzięki ogromnej sile charakteru zdołała przeciwstawić 
się wyrokom historii i przeciwnościom losu, by odnaleźć szczęście  
i nadać swemu życiu sens. 
 
 
Agnieszka Osiecka miała wrodzony talent do pisania wierszy, które 
stawały się od razu chwytliwymi przebojami. Śpiewają je już od 
dziesięcioleci kolejne pokolenia, a ostatnio przypomnieli je 
publiczności na nowo m.in. Kasia Nosowska, Stanisław Soyka, Grabaż 
i Strachy na Lachy oraz zespół Raz Dwa Trzy. W niniejszym zbiorze, 
wśród kilkuset lirycznych pereł, znajdują się tak znane utwory, jak 
m.in.: "Niech żyje bal!", "Oczy tej małej", "Małgośka", "Piosenka  
o okularnikach", "Na zakręcie", "Czy te oczy mogą kłamać?", 
"Kochankowie z ulicy Kamiennej", "Chwalmy Pana", "Uciekaj, moje 
serce".  
 



 

Życie codzienne polskiego ziemiaństwa, zarówno w XIX wieku, jak 
i w ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej, niezmiennie było 
związane z przyrodą i cyklem zmieniających się pór roku. Toczyło się 
wokół prac rolniczych, w rytmie dorocznych świąt. Książka 
podporządkowuje się temu rytmowi. Niczym gospodarski kalendarz 
podzielona na cztery części – Zimę, Wiosnę, Lato i Jesień – opowiada  
o zajęciach mieszkańców dworu: o dbałości o dom, sprzęty, ziemię  
i zwierzęta, o przygotowywaniu posiłków i zapasów na zimę,  
o obyczajach świątecznych, rozrywkach, wizytach gości, zjazdach 
familijnych i polowaniach. Tekstowi towarzyszy bogaty wybór 
archiwalnych zdjęć oraz malarstwo z epoki.  

 

W przedwojennej Polsce to swoisty reportaż z przeszłości, w którym 
wspomnienia, anegdoty i literackie relacje układają się w opowieść  
o szczególnym okresie historii polskiego społeczeństwa, jakim było 
dwudziestolecie międzywojenne. 
Radość z odzyskanej niepodległości, szybkie zmiany cywilizacyjne  
i obyczajowe, bujne życie towarzyskie, sukcesy i porażki w drodze do 
nowoczesnej Europy, tworzyły niezwykłą atmosferę tamtych lat, która 
ciągle nas zachwyca. 
Maja i Jan Łozińscy od wielu lat zajmują się historią polskiej 
obyczajowości w XIX wieku i okresie międzywojennym. Materiały do 
swoich opowieści znajdują w pamiętnikach, wspomnieniach, 
relacjach, oraz w ówczesnej prasie i literaturze pięknej. W swoich 
książkach autorzy zawsze snują fascynującą opowieść zilustrowaną 
licznymi, zwykle niepublikowanymi wcześniej, archiwalnymi 
fotografiami. 
Najnowsze publikacje ich autorstwa to W ziemiańskim dworze oraz 
Narty-Dancing-Brydż. 

 

Uznana za światowy bestseller, najobszerniejsza na rynku panorama 
dziejów ubioru od prymitywnych odkryć prehistorycznych po 
kaprysy mody współczesnej. 
Spis treści: 

 Początki i ewolucja 
 Ubiór prehistoryczny 
 Ubiór starożytnego Wschodu 
 Kreta i jej kultura 
 Kraje śródziemnomorskie 
 Europa od V wieku p.n.e. do XII wieku n.e. 
 Europa od XII do XIV wieku 
 Moda europejska od XIV do początku XVI wieku 
 XVI wiek 
 XVII wiek 
 XVIII wiek 
 Od Rewolucji Francuskiej do początku XX wieku 
 Moda od 1915 do 1964 roku 
 Moda lat 60., 70. i 80. XX wieku 
 Moda końca XX wieku 



 

 
Wyjazd na Boże Narodzenie do Yorkshire, krainy wyżynnych 
torfowisk w północnej Anglii, miał być prezentem urodzinowym  
i ostatnią próbą uratowania rozpadającego się małżeństwa. Jednak od 
początku Barbarze i Ralphowi Ambergom nic się nie układa. Już od 
pierwszej nocy wynajęta przez nich posiadłość Westhill House zostaje 
odcięta od świata z powodu śnieżycy. Barbara, myszkując po domu, 
natrafia niespodziewanie na zapiski byłej właścicielki posiadłości, 
Frances Gray. Ich lektura ożywia niezwykłą historię sprzed 
pięćdziesięciu lat. Zagłębiając się w aurę miłości, nienawiści, pogardy 
i tęsknoty za wolnością, Barbara zaczyna poznawać własną duszę           
i dojrzewa do najważniejszej decyzji. Decyzji, która nie tylko zmieni jej 
życie, ale będzie zarazem dopełnieniem losu Frances Gray. 
Wyrafinowana i dramatyczna aż do ostatniej strony; wspaniała 
książka, która miesiącami nie schodzi z list bestsellerów! Barwna, 
wielowątkowa powieść, która łączy w sobie historię namiętnego 
romansu z sagą rodzinną. 
 

 

 
Niezwykła antologia dzieł malarstwa Zachodu dokonana przez bardzo 
lubianą, znakomitą popularyzatorkę sztuki. 
Doskonałe reprodukcje tysiąca obrazów i wnikliwe, zwięzłe 
komentarze, które przybliżają wielką sztukę i uczą na nią patrzeć. 

 

 

Prezentowana książka to kompendium wiedzy na temat wzajemnego 
oddziaływania malarstwa i literatury. Autorka pokazała przenikanie 
się tematów od czasów antycznych do współczesnych, wskazując na 
kontynuacje i nawiązania w obrębie dwóch tytułowych sztuk.  
W książce opracowano około 100 tematów-modułów, składających 
się z następujących części: literacki tekst źródłowy (poetycki, prozą 
lub tekst krytyczny), obraz oraz komentarz autorski. Na końcu 
opracowania znalazły się aneksy, zestawienia etc. Książka służyć 
może pomocą nauczycielom realizującym lekcje poświęcone 
wzajemnemu przenikaniu się sztuk, ale także może być artystyczną 
ucztą dla miłośników słowa i obrazu 

 



 

 

Do gaworzącego dziecka zwracamy się słowami 
dźwiękonaśladowczymi. Nim przeczytamy mu pierwszą bajkę  
i pokażemy pierwszą barwną ilustrację, zaśpiewamy kołysankę, która 
wprawi je w stan snu i ukojenia. Proste muzyczne słowo jest 
pierwszym doświadczeniem artystycznym człowieka. 

Literatura i muzyka były u swych początków jako siostry syjamskie: 
słowo istniało w zespoleniu z dźwiękiem artystycznym 
podkreślającym jego sens pięknym brzmieniem, dźwięk artystyczny 
zaś łączył się ze słowem współtworzącym brzmienie  
i interpretującym sens. Czytając dzieła antycznych liryków, epików  
i dramatopisarzy, nie możemy więc zapomnieć, że obcujemy  
z tekstami „niepełnymi”, które w zamierzeniu twórcy, i zgodnie  
z ówczesną tradycją kulturową, były przeznaczone do wykonania 
wokalnego. 
Prezentowana książka to kompendium wiedzy na temat wzajemnego 
oddziaływania literatury i muzyki. Autorka pokazała przenikanie się 
tematów od czasów antycznych do współczesnych, wskazując na 
kontynuacje i nawiązania w obrębie dwóch tytułowych sztuk.  
Do albumu dołączono płytę z omawianymi utworami muzycznymi 

 

 

 

Publikacja zawiera: 

 reprodukcje dzieł architektonicznych, 

 objaśnienia historyków sztuki, 

 dzieła literackie, 

 impresje autorskie, 

 informacje o architektach i pisarzach. 

 

 

Dla wielu ludzi połączenie literatury z tańcem wydaje się 
zastanawiające, wręcz dziwne. Znalezienie wspólnych cech dla tak – 
 z pozoru – różnych dziedzin wymaga erudycji, skrupulatności, 
ogromnej pracowitości. Wczytując się jednak w teksty literackie 
zauważamy, że taniec w literaturze istnieje, zajmując poczesne 
miejsce wśród wielu innych dyscyplin. 
Alina Biała w ujmujący sposób wychwytuje z historii literatury 
wzmianki, epizody, a nawet całe fragmenty dzieł traktujące o tańcu. 
Zaprasza czytelnika w cudowny, tajemniczy świat sztuki 
przedstawiając splecione dyscypliny od starożytności po czasy 
współczesne. Ukazuje związek tańca z filozofią, kulturą, tradycją. 
Zapoznaje z rodzajami tańców i ich opisem w literaturze. Prezentuje 
taniec jako metaforę, pozwalającą autorowi pełniej wyrazić się 
twórczo. 

 


