Wywieziona
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Książka powstała na podstawie relacji Pani Leokadii Zwolińskiej, wywiezionej na Syberię w 1941 roku.
Bohaterka wraz z rodziną spędziła pięć lat w tajdze syberyjskiej, w okolicy miejscowości Barnauł.
Doskonała pamięć pozwoliła odtworzyć po niemal 80 latach niektóre zdarzenia z tamtego okresu. Jej
wspomnienia zostały spisane w listopadzie i grudniu 2021 roku, by nie uległy zapomnieniu. Leokadia
Zwolińska jest członkiem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku
Sybiraków. Żywa lekcja historii, obecna w tej książce, zainteresuje z pewnością tych, którzy poszukują
prawdy. Alicja Lasoń-Długosz ukończyła Liceum Technik Plastycznych w Kielcach i Studium Reklamy w
Ciechanowie. W latach 1976–1981 studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie. W roku 1981 uzyskała dyplom z wyróżnieniem rektorskim. W latach 1982–1995 wykonywała
projekty wnętrz, projekty graficzne okładek i ilustracje książkowe. W latach 1996–1997 studiowała na
Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1995–2021 nauczyciel plastyki.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/wywieziona/

Z ojca na syna. Historia rodziny
Tabiszów.
[br]
Identyfikator:
Cena katalogowa brutto:
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Literatura piękna,
Powieść obyczajowa

Opis
Wczesnym rankiem, kiedy byli jeszcze w towarowych wagonach, nawet nie śnili o ucieczce.
Pomysł pojawił się niespodziewanie szybko, jak wpadające i znikające świetlne promyki. Teraz o
taczał ich nowy, nieznany świat, bujna syberyjska przyroda. Przysłaniała im pole widzenia.
Jeszcze nie wiedzieli, w jakim kierunku idą, ale najważniejsze, że przed siebie. W tych
pierwszych kilkunastu minutach, może godzinie, nie rozmawiali ze sobą, każdy tylko rozważał
to, co się stało. Długi marsz i nierówności terenu, a także brak treningu w chodzeniu, dawał się
im powoli we znaki. Najważniejsze było jednak to, aby jak najszybciej oddalić się od tego
przeklętego pociągu.
Miałem przed sobą nie lada wyzwanie - prześledzić życie dwóch bliskich mi osób: przede wszystkim mojego
dziadka Bartłomieja i ojca Henryka. Mężczyzn z pozoru jakich wiele - z jasnymi zasadami i wartościami.
Niezwykłe koleje losu dziadka Bartłomieja: od wyjazdu do Ameryki, poprzez walkę w austriackim
mundurze, zesłanie na Syberię i wielką stamtąd ucieczkę to materiał na film sensacyjno-przygodowy. W
1921 roku Bartłomiej trafia w okolice Strzelna koło Inowrocławia i staje się gospodarzem 23-hektarowego
gospodarstwa z murowanym domem. Niestety szczęśliwe lata beztroskiego życia mijają szybko. Wybucha
II wojna światowa, a kiedy po paroletniej tułaczce udaje się wrócić na swoje, to już nie wiekowy Bartłomiej,
a jego syn Henryk przejmuje posiadłość, stając się jednak wrogiem ludu, kułakiem, i tylko niespodziewane
wypadki polityczne wybawiają ojcowiznę od przejęcia przez państwo. Historia Bartłomieja i Henryka
Tabiszów to przykład rodziny biorącej życie za rogi, której niestraszne są kolejne dziejowe zawieruchy,
wierzącej, że życie jest darem, a ludzie z natury dobrzy. Remigiusz Tabisz - ur. w 1939 roku we wsi
Wronowy, niedaleko Strzelna, dziś w województwie kujawsko-pomorskim. Pasjonat literatury i dobrej prasy.
Swego czasu stały czytelnik "Przekroju", "Szpilek" i "Problemów", a także wielbiciel takich twórców jak

Ludwik Jerzy Kern, Sławomir Mrożek, Agnieszka Osiecka czy Szymon Kobyliński. Z początkiem lat 80.
ubiegłego wieku wyemigrował z rodziną do Szwecji, gdzie mieszka do dziś. Poza literaturą jego pasją stała
się genealogia, odkrywanie dziejów własnego nazwiska i rodu. Pewnego dnia postanowił opisać rodzinne
historie i tym samym spełni jedno ze swoich marzeń. Tak powstała książka Z ojca na syna. Historia
rodu Tabiszów - fabularyzowana opowieść biograficzno-obyczajowa.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/z-ojca-na-syna-historia-rodziny-tabiszow/

Tato, nie wolno ci było
[text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-84-5
Cena katalogowa brutto: 45
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Literatura kobieca,
Wspomnienia

Opis
Tato, nie wolno Ci było to swoista terapia autorki debiutującej jako Lara Dipp. Ojciec pił i molestował córkę,
a i matka padła ofiarą jego nałogu i przemocy. Lara ukończyła szkołę fryzjerską, potem liceum
ekonomiczne. Jak większość kobiet w tamtym czasie szybko wyszła za mąż i zajęła się wychowywaniem
dzieci. Mąż zmusił ją do wyjazdu do Niemiec. Paradoksalnie nowe życie pozwoliło Larze szerzej spojrzeć na
świat oraz w głąb własnych traum i krzywd wyrządzonych jej przez bliskich. Tą książką autorka rozlicza się
z przeszłością, bo jak czytamy: "Zapomnieć nie można, ale da się żyć lżej". Lara Dipp - to pseudonim
literacki autorki. Urodziła się pod koniec lat pięćdziesiątych w górniczej rodzinie na Śląsku. Od prawie pół
wieku mieszka w Niemczech. Matka dwóch dorosłych synów i szczęśliwa żona drugiego męża. Zakochana
w literaturze i abstrakcyjnym malarstwie. Więcej na temat Tato, nie wolno ci było przeczytasz tutaj.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/tato-nie-wolno-ci-bylo/

Moje pamiętniki
[text-blocks id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-63768-99-7
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Moje pamiętniki to zapis wspomnień 88-letniego seniora, który czuje się spełniony zarówno rodzinnie, jak i
zawodowo, mimo że nie brakowało trudności na poszczególnych etapach jego życia. Jan Konieczny Urodzony w 1933 roku w Bydgoszczy w rodzinie wysokiej rangi urzędnika PKP, rozwijał się jako szczęśliwe
najmłodsze dziecko. W okresie okupacji był świadkiem okrutnych zbrodni, jakich dopuścili się okupanci na
przedstawicielach inteligencji polskiej w Bydgoszczy. Z chwilą uruchomienia polskich szkół po zakończeniu
wojny podjął naukę w szkole podstawowej, a następnie w liceum, które ukończył w 1952 r. W 1953 r.
rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1959 r. po
odbyciu stażu w zakładach Zeissa w RFN jako magister inżynier geodezji ze specjalnością w fotogrametrii.
Po studiach rozpoczął pracę naukową w Instytucie Badań Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,
opracowując pod kierunkiem prof. Kazimierza Guzika autorskie metody fotogrametrycznego kartowania
geologicznego dla Tatr Zachodnich. W 1969 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale
Geodezji i Kartografii PW. W 1975 r. stworzył w IGiK PW Ośrodek Przetwarzania Zdjęć Lotniczych i
Satelitarnych, wyposażając go amerykańskie i japońskie metody i systemy komputerowe do przetwarzania
obrazów satelitarnych satelity LANDSAT. Uczestniczył w międzynarodowym programie badawczym
INTERKOSMOS w obszarze wykorzystania obrazów satelitarnych Ziemi w gospodarce narodowej, m.in.
opracowując zadania związane z badaniem powierzchni Ziemi dla polskiego kosmonauty Mirosława
Hermaszewskiego. W 1975 r. powołany został na stanowisko docenta. Połowa lat 70. to także początek
jego działalności w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestniczył w wielu projektach jako
ekspert z dziedziny fotogrametrii i mapowania w takich krajach, jak Somalia, Turcja, Sudan i Jordania. W
2003 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Geodezji i Kartografii PW,
dzieląc się ze studentami zdobytą wiedzą i doświadczeniem
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/moje-pamietniki/

Wczoraj już było
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-68-7
Cena katalogowa brutto: 34.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu

Opis
Jest to historia życia mojej mamy, Teresy Zawiszewskiej, z domu Świerczyńskiej. Czas teraźniejszy
przeplata się tu ze wspomnieniami z dawnych lat. Bohaterka, którą jest moja mama, opowiada jak żyją
dwie kobiety obok siebie, na jednej ulicy, w małej gminnej miejscowości. O życiu, które codziennie jest
wyzwaniem i ma cel oraz życiu w bezczynności. Wszystkie postacie są prawdziwe. Występują w książce
pod własnym imieniem i nazwiskiem. Napisałam ją dla moich dzieci i wnuków, aby pamięć po mojej mamie
zachować dla następnych pokoleń. Napisałam, jaka była naprawdę babcia Teresa, bez patosu i upiększeń.
Taką ją pamiętam i niech moi wnukowie i pra-, prawnukowie poznają kiedyś tę prawdę. Sadzę, że warto
wiedzieć, jak żyli nasi przodkowie, kim byli i co nam przekazali. Grażyna Kolasa, ur. 22 marca 1957 roku
we Franciszkowie. Analityk medyczny i menadżer w firmie ubezpieczeniowej. Obecnie na emeryturze.
Autorka książki Światło na zakręcie wydanej w roku 2016.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/wczoraj-juz-bylo/

Czasem szalona, a czasem bardzo
dojrzała
[br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-51-9
Cena katalogowa brutto: 39.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Ta książka traktuje o mnie, o Sylwii. Gdy miałam siedem lat, jeździłam tramwajem do dziadków, żeby nie
być w domu z rodzicami; nie mogłam unieść tego, jak mnie traktowali, jak wykorzystywali mnie do
wszystkiego, rządzili mną. Wiele lat później uciekałam przed mężem nad morze, bo nie mogłam unieść
obowiązków, które mi narzucił, ciągłego mobilizowania, jego złośliwości, niezadowolenia i lenistwa.
Opisałam tu moje kroki wychodzenia z bycia zależną, podległą mojemu mężowi. Poznasz również moje
pragnienia i to, co już zdążyłam osiągnąć. Napisałam też o mojej pracy, o neurologopedii, o chorych
dzieciach i dorosłych - cierpiących na autyzm, aspergera, alzheimera i nie tylko. I o tym, jak bardzo
kocham swoja pracę. Dzielę się także swoją intymnością, moimi randkami, relacją z mężczyzną, bliskością
z drugim człowiekiem. Ale i smutną samotnością... Przeczytaj, poznaj mnie, warto. Sylwia Kot - ur. w
Gostyninie w 1969 r. Mieszka w Poznaniu. Dyplomowana neurologopedka, pedagog, terapeutka słuchu i
promocji zdrowia. Ukończyła Wydział Nauk Edukacyjnych na kierunku pedagogika (Studia Podyplomowe
Promocji Zdrowia i Psychoterapia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto skończyła
studia podyplomowe w zakresie nauczania początkowego na UAM w Poznaniu, a także Wyższą Szkołę Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu - kierunek logopedia, oraz kierunek neurologopedia na
WSEI. Pracowała w szkole, w szpitalu GPSK w Poznaniu z niemowlakami, w CSDz z dziećmi z autyzmem,
zespołem Aspergera, FASD, chorobami genetycznymi. Odbyła praktyki z pacjentami m.in. po udarach i z
porażeniem mózgowym. Szczególną troską otacza dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu w życiu
codziennym. Jej słabość to jeżdżenie pociągiem i pisanie książek, bieganie, kawa z mlekiem, lody, pływanie
i niskie góry. Rozczula się na widok babuni niosącej ciężką siatkę z zakupami, natychmiast spieszy z
pomocą. Wierzy w człowieka. Jej sens życia to bycie wśród ludzi, pomoc im i nieustanne uczenie się.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/czasem-szalona-a-czasem-bardzo-dojrzala/

Kielce mojej młodości
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-41-0
Cena katalogowa brutto: 29.9
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Rodzina Halików od XIX wieku była bardzo związana z Kielecczyzną i Kielcami. Wacław Halik, ojciec autora,
uczęszczał do Gimnazjum Miejskiego w Kielcach, gdzie zaprzyjaźnił się ze Stefanem Żeromskim. Później,
już jako prawnik, pracował w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Jego brat Mieczysław, który był dziadkiem
znanego podróżnika Tony’ego Halika, również mieszkał w Kielcach. Był rejentem, a także właścicielem
Oblęgorka, który od niego został odkupiony i ofiarowany w darze od narodu Henrykowi Sienkiewiczowi.
Grobowiec rodziny Halików, w którym został on pochowany, znajduje się na warszawskich Powązkach.
Życie mego ojca Bolesława w młodości również związane było z Kielcami, gdzie uczęszczał do Szkoły
Handlowej, co stało się przedmiotem niniejszej książki. Oprócz wspomnień z tego okresu znajdziemy tu
wierny obraz Kielc z początków XX wieku, co sprawia, że ma ona dużą wartość historyczną. Liczne
anegdoty pokazują też życie Polaków w zaborze rosyjskim. Podczas lektury czytelnik ma możliwość
poznania wielu postaci, które autor zapamiętał z imienia i nazwiska mimo tak długiego upływu czasu. Może
ktoś odnajdzie wśród nich swoich krewnych lub znajomych?
Z Przedmowy Mirosławy Halik, córki Autora

Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/kielce-mojej-mlodosci/

Cztery pory roku w Mierzwicach
czyli sielskie wspomnienia znad
Bugu
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-65419-90-3
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu

Opis
Urodziłem się w Żarach (dawne woj. zielonogórskie), później dorastałem na wsi – w Mierzwicach nad
Bugiem. Dziękuję losowi, że pozwolił mi poznać cuda nadbużańskiej przyrody i wspaniałych ludzi z tego
regionu. Pod lekkim naciskiem moich przyjaciół, w szczególności ze Stowarzyszenia Przyjazne Mierzwice,
postanowiłem wspomnieć dawne dzieje tego biednego terenu. Ziemie liche, ale ludzie jakże wspaniali,
rozradowani, chętni do zabawy. To jest fascynujące z tamtych lat. W krótkich epizodach starałem się oddać
klimat więzi i uczuć, które emanowały każdego dnia. Dla starszego pokolenia – gwoli przypomnienia, a dla
młodych? Może niech się uśmiechną do babci i dziadka…
Jan Adam Karwacki
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/cztery-pory-roku-w-mierzwicach/

Teraz ja, Jadzia
Identyfikator: 330-1-2- ISBN 978-83-65419-51-4
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu

Opis
Jadzia – imię jak każde inne, ale nie w tym wypadku. Ta Jadzia to osoba, która stała się legendą za życia.
Tym, co osiągnęła, budzi podziw u jednych, a u innych wiarę w dalsze działanie – że to nie koniec, że
można coś więcej. Niektórzy specjaliści wytyczali jej granice rozwoju ruchowego, edukacji, ale ona zawsze
łamała te granice dzięki uporowi i tytanicznej pracy. Ci, którzy ją zobaczyli, nie wierzyli w to, co robi, inni
się uczyli. Przeciwności życia, niepełnosprawność, zawsze pod górkę, z łezką, z uśmiechem i z potem na
koszulce, pokazywały, że Jadzia to Jadzia! Gdy potrzebowała pomocy – odmawiała, a sama przyjeżdżała
jako wolontariuszka. Kto Jadzi nie spotkał, w tej książce może poznać małą legendę wielkiej kobiety. „Te
ćwiczenia nie są dla Pani, Pani Jadziu”, a ona: „A mogę spróbować?” Tomek Kaźmierski Centrum
Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka w Stawnicy Koniecznie przeczytaj tę książkę. Dowiesz się z niej, że nie
ma rzeczy niemożliwych. Jadzia wbrew ograniczeniom, jakie niesie bycie niepełnosprawną, z powodzeniem
realizuje swoje cele. To prawdziwa historia o ciężkiej pracy i determinacji. To wylane łzy radości i rozpaczy.
To piękne przyjaźnie, które trwają do dziś. Jadzia to mistrzyni humoru i pozytywnej energii. Historia ta
dowodzi, jak wielkie znaczenie ma rehabilitacja, która jest stałym elementem życia Jadzi. Kupując tę
książkę, wspierasz Jadzię i dajesz jej szansę na dalszą rehabilitację. Tak książka jest dla Ciebie! Dorota
Augustyniak Fundacja Słoneczko
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/teraz-ja-jadzia/

Lubomirscy. Książęta polscy.
Komplet

Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-22-9
Cena katalogowa brutto: 195
Cena w ksiegarni: 139
Tematyka: Biografie

Opis
Lubomirscy to nie tylko wielkie wydarzenia, wspaniałe zwycięstwa, wielkie fundacje i bogactwo, ale przede
wszystkim ludzie. Ludzie ze swoimi wszystkimi pozytywnymi cechami, marzeniami, działaniami, ale też
czasem wadami, ułomnościami i porażkami. Pierwszy tom trylogii przedstawia początki rodu
Lubomirskich. Znajdą się w nim legendy dotyczące pochodzenia oraz historyczne wzmianki o pierwszych
członkach rodziny, takich jak Zbigniew ze Szczyrzyca, Jakub Lubomirski, Stanisław Lubomirski czy
Sebastian Lubomirski – żupnik krakowski. Sylwetki tych postaci zostały obszernie omówione i ozdobione
portretami z Kolekcji Książąt Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów. W tym tomie
przedstawione zostały również koligacje Lubomirskich z największymi europejskimi rodami, a także opisy
większości gniazd rodowych Lubomirskich. Drugi tom trylogii opisuje sylwetki najważniejszych członków
rodu z XVII i XVIII wieku. Książka rozpoczyna się od charakterystyki Stanisława Lubomirskiego – jednego z
najsłynniejszych Lubomirskich. Jego synowie dali początek głównym liniom rodu, które przetrwały po dziś
dzień. Następnie czytelnik zapozna się z wybitnymi przedstawicielami poszczególnych linii, takimi jak Jerzy
Sebastian Lubomirski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski czy
jego żona Izabela z Czartoryskich Lubomirska. Ich opisy ozdobione są pięknymi portretami z Kolekcji
Książąt Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów. Trzeci tom trylogii przedstawia sylwetki
książąt Lubomirskich od XIX wieku aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Dzięki obszernym opisom,
wcześniej niepublikowanym, dotyczącym życia prywatnego i zawodowego poszczególnych członków rodu,
czytelnicy będą w stanie lepiej zrozumieć podejmowane przez Lubomirskich decyzje, działania społeczne,
wybory polityczne, służbę krajowi i inne wydarzenia mające wpływ na losy Polski. Postacie takie jak
Zdzisław Lubomirski, Władysław Lubomirski, Jan Tadeusz Lubomirski czy Aleksander Lubomirski zostały
szeroko scharakteryzowane i ozdobione zdjęciami z rodzinnych albumów i portretami z Kolekcji Książąt
Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów. Komplet jest zapakowany w kartonowy futerał.

Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/lubomirscy-ksiazeta-polscy-komplet/

Lubomirscy. Książęta polscy. Tom III
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-34-2
Cena katalogowa brutto: 75
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie

Opis
Lubomirscy to nie tylko wielkie wydarzenia, wspaniałe zwycięstwa, wielkie fundacje i bogactwo, ale przede
wszystkim ludzie. Ludzie ze swoimi wszystkimi pozytywnymi cechami, marzeniami, działaniami, ale też
czasem wadami, ułomnościami i porażkami. Pierwszy tom trylogii przedstawia początki rodu
Lubomirskich. Znajdą się w nim legendy dotyczące pochodzenia oraz historyczne wzmianki o pierwszych
członkach rodziny, takich jak Zbigniew ze Szczyrzyca, Jakub Lubomirski, Stanisław Lubomirski czy
Sebastian Lubomirski – żupnik krakowski. Sylwetki tych postaci zostały obszernie omówione i ozdobione
portretami z Kolekcji Książąt Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów. W tym tomie
przedstawione zostały również koligacje Lubomirskich z największymi europejskimi rodami, a także opisy
większości gniazd rodowych Lubomirskich. Drugi tom trylogii opisuje sylwetki najważniejszych członków
rodu z XVII i XVIII wieku. Książka rozpoczyna się od charakterystyki Stanisława Lubomirskiego – jednego z
najsłynniejszych Lubomirskich. Jego synowie dali początek głównym liniom rodu, które przetrwały po dziś
dzień. Następnie czytelnik zapozna się z wybitnymi przedstawicielami poszczególnych linii, takimi jak Jerzy
Sebastian Lubomirski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski czy
jego żona Izabela z Czartoryskich Lubomirska. Ich opisy ozdobione są pięknymi portretami z Kolekcji
Książąt Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów. Trzeci tom trylogii przedstawia sylwetki
książąt Lubomirskich od XIX wieku aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Dzięki obszernym opisom,
wcześniej niepublikowanym, dotyczącym życia prywatnego i zawodowego poszczególnych członków rodu,
czytelnicy będą w stanie lepiej zrozumieć podejmowane przez Lubomirskich decyzje, działania społeczne,
wybory polityczne, służbę krajowi i inne wydarzenia mające wpływ na losy Polski. Postacie takie jak
Zdzisław Lubomirski, Władysław Lubomirski, Jan Tadeusz Lubomirski czy Aleksander Lubomirski zostały
szeroko scharakteryzowane i ozdobione zdjęciami z rodzinnych albumów i portretami z Kolekcji Książąt
Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów.

Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/lubomirscy-ksiazeta-polscy-tom-iii/

Lubomirscy. Książęta polscy. Tom II
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-33-5
Cena katalogowa brutto: 75
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie

Opis
Lubomirscy to nie tylko wielkie wydarzenia, wspaniałe zwycięstwa, wielkie fundacje i bogactwo, ale przede
wszystkim ludzie. Ludzie ze swoimi wszystkimi pozytywnymi cechami, marzeniami, działaniami, ale też
czasem wadami, ułomnościami i porażkami. Pierwszy tom trylogii przedstawia początki rodu
Lubomirskich. Znajdą się w nim legendy dotyczące pochodzenia oraz historyczne wzmianki o pierwszych
członkach rodziny, takich jak Zbigniew ze Szczyrzyca, Jakub Lubomirski, Stanisław Lubomirski czy
Sebastian Lubomirski – żupnik krakowski. Sylwetki tych postaci zostały obszernie omówione i ozdobione
portretami z Kolekcji Książąt Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów. W tym tomie
przedstawione zostały również koligacje Lubomirskich z największymi europejskimi rodami, a także opisy
większości gniazd rodowych Lubomirskich. Drugi tom trylogii opisuje sylwetki najważniejszych członków
rodu z XVII i XVIII wieku. Książka rozpoczyna się od charakterystyki Stanisława Lubomirskiego – jednego z
najsłynniejszych Lubomirskich. Jego synowie dali początek głównym liniom rodu, które przetrwały po dziś
dzień. Następnie czytelnik zapozna się z wybitnymi przedstawicielami poszczególnych linii, takimi jak Jerzy
Sebastian Lubomirski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski czy
jego żona Izabela z Czartoryskich Lubomirska. Ich opisy ozdobione są pięknymi portretami z Kolekcji
Książąt Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów. Trzeci tom trylogii przedstawia sylwetki
książąt Lubomirskich od XIX wieku aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Dzięki obszernym opisom,
wcześniej niepublikowanym, dotyczącym życia prywatnego i zawodowego poszczególnych członków rodu,
czytelnicy będą w stanie lepiej zrozumieć podejmowane przez Lubomirskich decyzje, działania społeczne,
wybory polityczne, służbę krajowi i inne wydarzenia mające wpływ na losy Polski. Postacie takie jak
Zdzisław Lubomirski, Władysław Lubomirski, Jan Tadeusz Lubomirski czy Aleksander Lubomirski zostały
szeroko scharakteryzowane i ozdobione zdjęciami z rodzinnych albumów i portretami z Kolekcji Książąt
Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów.

Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/lubomirscy-ksiazeta-polscy-tom-ii/

Lubomirscy. Książęta polscy. Tom I
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-32-8
Cena katalogowa brutto: 75
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie

Opis
Lubomirscy to nie tylko wielkie wydarzenia, wspaniałe zwycięstwa, wielkie fundacje i bogactwo, ale przede
wszystkim ludzie. Ludzie ze swoimi wszystkimi pozytywnymi cechami, marzeniami, działaniami, ale też
czasem wadami, ułomnościami i porażkami. Pierwszy tom trylogii przedstawia początki rodu
Lubomirskich. Znajdą się w nim legendy dotyczące pochodzenia oraz historyczne wzmianki o pierwszych
członkach rodziny, takich jak Zbigniew ze Szczyrzyca, Jakub Lubomirski, Stanisław Lubomirski czy
Sebastian Lubomirski – żupnik krakowski. Sylwetki tych postaci zostały obszernie omówione i ozdobione
portretami z Kolekcji Książąt Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów. W tym tomie
przedstawione zostały również koligacje Lubomirskich z największymi europejskimi rodami, a także opisy
większości gniazd rodowych Lubomirskich. Drugi tom trylogii opisuje sylwetki najważniejszych członków
rodu z XVII i XVIII wieku. Książka rozpoczyna się od charakterystyki Stanisława Lubomirskiego – jednego z
najsłynniejszych Lubomirskich. Jego synowie dali początek głównym liniom rodu, które przetrwały po dziś
dzień. Następnie czytelnik zapozna się z wybitnymi przedstawicielami poszczególnych linii, takimi jak Jerzy
Sebastian Lubomirski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski czy
jego żona Izabela z Czartoryskich Lubomirska. Ich opisy ozdobione są pięknymi portretami z Kolekcji
Książąt Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów. Trzeci tom trylogii przedstawia sylwetki
książąt Lubomirskich od XIX wieku aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Dzięki obszernym opisom,
wcześniej niepublikowanym, dotyczącym życia prywatnego i zawodowego poszczególnych członków rodu,
czytelnicy będą w stanie lepiej zrozumieć podejmowane przez Lubomirskich decyzje, działania społeczne,
wybory polityczne, służbę krajowi i inne wydarzenia mające wpływ na losy Polski. Postacie takie jak
Zdzisław Lubomirski, Władysław Lubomirski, Jan Tadeusz Lubomirski czy Aleksander Lubomirski zostały
szeroko scharakteryzowane i ozdobione zdjęciami z rodzinnych albumów i portretami z Kolekcji Książąt
Lubomirskich oraz polskich i zagranicznych muzeów.

Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/lubomirscy-ksiazeta-polscy-tom-i/

Dalida
Oczywiście to jest proste – kochać mnie, ale jedynie wtedy,
kiedy jestem na scenie, z mikrofonem w ręce. (…) Co
pozostaje, gdy teatr opustoszeje, kiedy dwa tysiące widzów
pójdzie do domu? Samotność… (Dalida) Jaka była prywatnie
Iolanda Gigliotti, a jak zmieniał się jej wizerunek, kiedy na
scenie stawała się Dalidą? W czym tkwił fenomen jej
wielkości i ogromnej popularności? Na te i wiele innych
pytań odpowie Państwu książka Olgi Popowskiej – pierwsza w
Polsce poświęcona legendzie francuskiej i światowej piosenki
– DALIDZIE.
Identyfikator: ISBN 978-83-66024-09-0 (EAN)
Cena katalogowa brutto: 44.9
Cena w ksiegarni: 26.94
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Literatura piękna,
Wspomnienia

Opis
Oczywiście to jest proste – kochać mnie, ale jedynie wtedy, kiedy jestem na scenie, z mikrofonem w ręce.
(…) Co pozostaje, gdy teatr opustoszeje, kiedy dwa tysiące widzów pójdzie do domu? Samotność… (Dalida)
Jaka była prywatnie Iolanda Gigliotti, a jak zmieniał się jej wizerunek, kiedy na scenie stawała się Dalidą? W
czym tkwił fenomen jej wielkości i ogromnej popularności? Na te i wiele innych pytań odpowie Państwu
książka Olgi Popowskiej – pierwsza w Polsce poświęcona legendzie francuskiej i światowej piosenki –
DALIDZIE. Autorka Olga Popowska urodziła się w 1983 roku w Mińsku na Białorusi w rodzinie o polskolitewskich korzeniach. Od 2006 roku mieszkała w Polsce. W lipcu 2018 roku po długiej i ciężkiej chorobie
zmarła w Warszawie.
Była filologiem białoruskim, pedagogiem, animatorem i antropologiem kultury międzynarodowej.
Interesowała się wszystkim, związanym z kulturą: muzyką, teatrem, architekturą, historią i biografistyką.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/dalida/

Maks i Margarita
Książka przedstawia losy dwojga rosyjskich artystów na tle
dramatycznej epoki pełnej politycznych napięć i wojennorewolucyjnych kataklizmów.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-65419-96-5
Cena katalogowa brutto: 44.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Literatura piękna,
Wspomnienia

Opis
Książka przedstawia losy dwojga rosyjskich artystów na tle dramatycznej epoki pełnej politycznych napięć i
wojenno-rewolucyjnych kataklizmów.
Drogi życiowe Margarity Sabasznikowej-Wołoszyny i Maksymiliana Wołoszyna wpisują się w atmosferę
filozoficzno-estetycznych poszukiwań całego pokolenia rosyjskich twórców przełomu wieków XIX i XX oraz
popaździernikowej rzeczywistości.
Te dwie splatające się ze sobą biografie pokazują również, że pomimo emigracyjnej gehenny Margarity i
nierównej walki Maksa o zachowanie człowieczeństwa w obliczu terroru, że pomimo upływu czasu
bohaterowie nie zatracają tego, co łączyło ich na początku: miłości, przyjaźni i zwykłej ludzkiej dobroci.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/maks-i-margarita/

Emilia Sczaniecka w służbie
Ojczyźnie
Emilia Sczaniecka w służbie Ojczyźnie to książka o wybitnej
Wielkopolance XIX wieku, która zapisała się w pamięci
narodu zaangażowaniem i ofiarnością w czasie powstań
narodowych, a także szerzeniem oświaty wśród ludu oraz w
innych dziedzinach pracy organicznej
Identyfikator: ISBN 978-83-65419-25-5
Cena katalogowa brutto: 34.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Dokument, Literatura faktu

Opis
Emilia Sczaniecka w służbie Ojczyźnie to książka o wybitnej Wielkopolance XIX wieku, która zapisała
się w pamięci narodu zaangażowaniem i ofiarnością w czasie powstań narodowych, a także szerzeniem
oświaty wśród ludu oraz w innych dziedzinach pracy organicznej. W jednym z listów pisała, że „wartość
życia człowieka istnieje w tym, co pozostawia on drugim po sobie”. Niosła pomoc osobom jej
potrzebującym, nie zważając na pochodzenie czy przekonania polityczne – każdy człowiek był dla niej
ważny. Stała się patronką ulic, parków i szkół, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Nowym Tomyślu i
Pniewach. Jest to postać bardzo bliska autorce ze względu na wartości, które przyświecały jej życiu.
Redakcja
***
Alina Rysicka – nauczyciel historii i bibliotekarz, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach. Ceni
uczciwość, pracowitość i szacunek dla drugiego człowieka. Jej hobby to dobra książka, ogród i podróże.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/emilia-sczaniecka-w-sluzbie-ojczyznie/

Miłość siłą przetrwania
Autor: Gabriela Azymut Książka Gabrieli Azymut Miłość siłą
przetrwania to wspomnienia autorki – swoista saga rodzinna,
prawdziwa historia osadzona na podhalańskiej wsi.
Opowieści proste i miłe, opowieści okrutne i raniące.
Prawdziwe życie w intymnej odsłonie.
Identyfikator: ISBN 978-83-63768-09-6
Cena katalogowa brutto: 37.50
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Literatura kobieca,
Wspomnienia

Opis
W słowach autorki odżywają duchy przeszłości: waśnie sąsiedzkie, narodowościowe, ludzka głupota,
chciwość, zazdrość. Historie wojenne, przemytnicze, opowieści o duchach i dziwnych istotach. Jednym
słowem – książka o przeżywaniu, o świecie, który umiera, ale i o cechach, które trwać będą zawsze.
To również opowieść kobiety, żony, matki, córki, która potrafiła pokonać własną słabość, doświadczenie
bycia ofiarą i ruszyć przed siebie. Doświadczenie to może być silnym impulsem dla wielu kobiet stojących
na rozstaju dróg, niepotrafiących podjąć decyzji, budujących relacje z ludźmi, z partnerem na niestabilnych
fundamentach.
To opowieść dająca siłę, pokazująca, że wszystko może się spełnić. Zaprzecza myśleniu, że dobrzy ludzie
cierpią najmocniej. To opowieść-przebudzenie. To pełne refleksji spojrzenie wierzącej osoby na sprawy
Kościoła i jego wpływ na społeczne i osobiste funkcjonowanie kobiet. Przemyślenia dla tych, którzy
decydują się być razem. Czy wiedzą, co ich czeka?
To książka o pękających światopoglądach, których prawdziwy wymiar buduje się jedynie przez
doświadczenie i otwartość na zmiany. Opowieść kobiety, która przez wiele lat żyła z mężem alkoholikiem,
przedstawiająca życie od naiwności, przez uległość, niewiedzę, nabywanie świadomości, aż do wolności. To
również opowieść o drodze do przebaczenia.
Katarzyna Falkowska
„Nie mam gotowej recepty na życie; może być przecież ona różna dla każdej i każdego z nas. Na swoim

przykładzie pokazałam moje zmagania z oceanem życiowych sztormów. Nie utonęłam, chociaż już mało
brakowało, aby fale porwały mnie ze sobą. Sama przejęłam ster. Nieważne, jaka była moja przeszłość i jak
sobie wyobrażałam przyszłość. Nauczyłam się żyć chwilą i to mnie częściowo uwolniło od rozdrapywania
ran oraz bezsilności i pobudziło do działania.
Wiosłem i siłą była miłość, która wypełniała i wypełnia moje serce i światło, które mnie prowadzi. Moje
doświadczenia ukształtowały mnie taką, jaka teraz jestem. Piękno istnienia odnalazłam w prostocie i
zwyczajności”.
Gabriela Azymut
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/milosc-sila-przetrwania/

Rodzina Nowaków - notatki
genealogiczne
Autor: Eugeniusz Nowak Książka Rodzina Nowaków - notatki
genealogiczne nie dotyczy podróżnika – Kazimierza Nowaka (
Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, Polska Kazimierza
Nowaka).
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-88-2
Cena katalogowa brutto: 37
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Literatura faktu, Wspomnienia

Opis
Książka jest wynikiem badań autora – Eugeniusza Nowaka, nad historią jego rodziny. Zebrane informacje
dotyczą ośmiu pokoleń rodu. Zaczerpnięte zostały z kościelnych i cywilnych metryk, dokumentów,
nagrobków, korespondencji, ustnych relacji osób pamiętających dawne wydarzenia itp. Przedstawione
zostały w formie tablicy rodowej oraz biogramów wzbogaconych fotografiami. Opisy te szkicują historię
wielkopolskiej rodziny od XVIII do początku XXI stulecia – opowiadają o frapujących przeżyciach wielu osób,
wydarzeń szczęśliwych, smutnych, a nieraz także tragicznych. Im dalej wstecz, tym mniej wyrazisty jest
wizerunek przodków; zaledwie parę tych postaci legitymuje się życiem niezwykłym, resztę cechuje los
znojnej pracy, głównie na roli. Ta praca stała się jednak fundamentem do bytu współczesnego pokolenia,
które, jakże często, żyje lepiej…
Opracowania tego typu dotyczą zazwyczaj genealogii rodów arystokratycznych i szlacheckich. Natomiast z
niniejszej książki wyłania się obraz życia zwykłych ludzi – bardzo wiele rodzin w Polsce może się z nimi
identyfikować. We wstępie do książki autor zwraca się do swych wnuków i spadkobierców: „Spróbujcie
znaleźć czas, choćby w wieku emerytalnym, by kontynuować tę moją kronikę genealogiczną”. To wezwanie
warto też powtórzyć pod adresem czytelników, których zaciekawiły opowieści rodziców czy dziadków o
historii ich rodzin. Takie informacje niezmiernie bowiem wzbogacają opis dziejów tworzony przez
historyków akademickich. Książka dostępna wyłącznie w naszej księgarni internetowej.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/rodzina-nowakow-notatki-genealogiczne/

12 kropel życia
Autorzy: Katarzyna Nowak, Karolina Kasprzak, Roman
Kawecki
Identyfikator: ISBN 978-83-62653-06-5
Cena katalogowa brutto: 34
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Dokument, Literatura faktu, Wywiad

Opis
Książka jest budującym przykładem, jak dzięki systematycznej pracy, wytrwałości i pomocy najbliższych
można pokonać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i uczestniczyć w normalnym życiu. Pozwala
również lepiej zrozumieć, w jaki sposób można pomagać takim osobom, którym z naszej strony potrzebna
jest empatia, a nie litość. Katarzyna Nowak, bohaterka i współautorka 12 kropel życia, jest osobą
niewidomą od urodzenia. Ukończyła dwa kierunki studiów (kulturoznawstwo i polonistykę) oraz
podstawową i średnią szkołę muzyczną. Jest wokalistką i gitarzystką, z sukcesem występującą na
festiwalach i koncertach (jest m.in. laureatką Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w
Krakowie organizowanego przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko). Książka jest efektem rozmów z
Katarzyną Nowak, jej rodzicami i siostrą oraz przyjaciółmi, a także z Ireną Santor, która zaprosiła Katarzynę
Nowak do występu na swoim koncercie jubileuszowym.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/12-kropel-zycia/

MOJA BABCIA MOATINA. W
poszukiwaniu afrykańskich korzeni
Autorka: Małgorzata Grzesiewicz-Sałacińska Opowieść o
wyprawie autorki do Centralnej Afryki, której pretekstem
stała się chęć odnalezienia czarnoskórych krewnych –
potomków jej babci, Mouayetiny (Moatiny) Boman, córki
Nguene Mbomana, wodza ziem Bakuele z Konga.
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-46-2
Cena katalogowa brutto: 29
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Biografie, Dokument, Literatura faktu

Opis
Opisy spotkań z odnalezioną rodziną przeplatają się z refleksjami natury ogólnej, związanymi z życiem
zawodowym artystki, a także obszernymi fragmentami pamiętnika dziadka autorki, Witolda, który spisał
swoje afrykańskie wspomnienia i uporządkował bogate archiwum obejmujące wykonane przez niego w
latach 30. XX wieku fotografie oraz pochodzący z tego okresu cykl pocztówek pt. „Ginąca Afryka”,
otrzymanych w prezencie od innego Polaka, fotografika z Leopoldville – Kazimierza Zagórskiego. Część
tego archiwum wykorzystano w książce, która splata dawne i współczesne dzieje autorki.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/moja-babcia-moatina-w-poszukiwaniu-afrykanskich-korzeni/
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Opis
Po siedmiomiesięcznym pobycie w Wielkopolsce roku 1831 i 1832 Adam Mickiewicz zabrał na emigrację
serdeczne wspomnienia i ostatnie obrazy ojczyzny. Dzisiaj, w 150 rocznicę śmierci Poety spotykamy się
ponownie na Mickiewiczowskim Szlaku: rozpoznajemy nowe sensy jego biografii i twórczości,
przedstawiamy dawne i nowe fascynacje i spory z autorem Dziadów – od Norwida do Gombrowicza i
Miłosza. Książkę przygotowali poznańscy poloniści: profesorowie, doktorzy i doktoranci Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. Wydawnictwo zawiera kolorowe fotografie, które ilustrują wybrane miejsca w
Wielkopolsce, gdzie przebywał autor Konrada Wallenroda. Autorzy opracowań: Zbigniew Przychodniak,
Magdalena Piotrowska, Zofia Trojanowiczowa, Alina Borkowska-Rychlewska, Elżbieta Nowicka, Anna RoterBourkane, Katarzyna Różańska, Małgorzata Zduniak, Lidia Banowska, Anna Artwińska, Jerzy Fiećko, Mariusz
Chołody
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/mickiewicz-daleki-i-bliski/

