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Tęczowy	Smok

Jedyna w swoim rodzaju seria książeczek do nauki języka chińskiego dla dzieci w wieku 
od 3 do 11 lat. Każda spośród lekcji pomyślana jest tak, by poprzez zabawę dziecko 
zapamiętało słówka, proste zdania i dialogi w języku chińskim. Książeczki motywują 
najmłodszych uczniów do czytania i sprawiają, że są zainteresowani nauką.

Format: 210 x 200 mm

Autor: praca zbiorowa

Odkryj	Chiny
Podręcznik + ćwiczenia

Czteroczęściowy kurs języka chińskiego używanego oficjalnie w całych 
Chinach, opracowany specjalnie dla studentów początkujących i średnio 
zaawansowanych, oparty na komunikacyjnej metodzie nauki języka obcego.

Format: 210 x 275 mm

Autor: praca zbiorowa
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Dwór	polski.	Kresy	Rzeczpospolitej	i	polityka	wewnętrzna
Tom	5	z	serii	„Teksty	niewydane	Tadeusza	Dołęgi-Mostowicza”

Piąty tom tekstów niewydanych T. Dołęgi-Mostowicza zawiera wybór opisów i komentarzy 
dotyczących przede wszystkim życia na Kresach Rzeczpospolitej w latach 20. Ponadczasowość 
i prawdziwość, dla których szczególnie warto czytać stare, choć niestarzejące się felietony 
autora, widać szczególnie w tekstach, które dotyczą problematyki życia społecznego                        
i politycznego Polaków. To swoisty dokument epoki, który czyta się jednym tchem. 

Format: 145 x 205 mm

Autor: Tadeusz Dołęga-Mostowicz

dwór polski

Samotna	kulturystka

Zbiór tekstów autorstwa młodej japońskiej 
pisarki, dramatopisarki i reżyserki, 
Yukiko Motoyi. Dzieła Motoyi są prozą 
eksperymentatorską pod względem treści 
i formy – i jednocześnie niesamowicie 
porywającą. Charakter prezentowanych 
utworów umożliwia przedstawienie 
nowatorskiej twórczości autorki jako 
niezwykle ważnego zjawiska we współczesnej 
literaturze japońskiej i światowej. 

Format: 145 x 205 mm

Autor: Yukiko Motoya



Skradzione	życie	Sabiny	Spielrein

Ile nazwisk wybitnych artystek, badaczek i odkrywczyń 
znałby każdy z nas, gdyby historia nie obeszła się z nimi 
okrutnie? Niedoceniane, przegrywające nierówną 
walkę o zaistnienie, często okradane z dorobku… Tak 
stało się z Sabiną Spielrein, rosyjską Żydówką, znaną 
głównie pasjonatom psychoanalizy. Sabina kojarzona 
jest (wciąż!) szerzej głównie jako „pacjentka i kochanka 
Junga”.

Ten wykrzywiony obraz stara się naprawić autorka 
książki „Skradzione życie Sabiny Spielrein”. Violaine 
Gelly, psychoterapeutka i była redaktorka naczelna 

„Psychologie magazine”, opisuje walkę bohaterki z chorobą, jej ciężką drogę ku 
wyzdrowieniu oraz osiągnięcia na polu naukowym. Autorka pierwszej pracy doktorskiej 
z pogranicza psychiatrii i psychoanalizy, niedoceniona pionierka psychoanalizy 
dzieci, jedna z pierwszych osób, które ukuły pojęcie „popędu śmierci” i pionierka 
wykorzystywania studiów przypadków w badaniach schizofrenii – Sabina Spielrein 
to postać wyjątkowa.

Format: 145 x 205 mm

Autor: Violaine Gelly
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Archiwum	Pamięci.	Polacy	w	Iranie	
w	czasie	II	wojny	światowej

Najcenniejszą część publikacji stanowią 
świadectwa osób bezpośrednio 
uczestniczących w ucieczce z terenów 
sowieckich w 1942 roku. Ich autorami 
są osoby, które często jako dzieci trafiły 
do Iranu i spędziły tam swoje dziecięce 
lata. Wiele spośród tych wspomnień 
to materiały spisane po raz pierwszy, 
specjalnie do przygotowywanej publikacji.

Format: 165 x 235 mm

Autor: praca zbiorowa

źródło: Library of Congress



Dołęga	o	sobie,	inni	o	Dołędze.	Biografia.
Tom	6	z	serii	„Teksty	niewydane	Tadeusza	Dołęgi-Mostowicza”

Szósty tom tekstów niewydanych T. Dołęgi-Mostowicza 
zawiera wybór tekstów autobiograficznych i komentarzy 
na temat życia i twórczości Dołęgi jemu współczesnych. 
Autor „Znachora” i „Nikodema Dyzmy” zawsze chronił 
prywatność i pomimo zdobytej sławy nie wiemy o nim zbyt 
wiele. Zaprezentowane materiały archiwalne pomogą w 
uporaniu się z pewnymi nadinterpretacjami i mitami na 
temat Dołęgi-Mostowicza, a także rzucą nowe światło na 
jego osobowość.

Format: 145 x 205 mm

Autor: Tadeusz Dołęga-Mostowicz
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Antologia	współczesnej	poezji	chińskiej

Poezja chińska – pod warstwą aluzji i metafor, 
pięknych i plastycznych opisów zawsze wyrażała 
cały wachlarz emocji, które pragnęli przekazać 
autorzy utworów. Choć dzisiejsza poezja chińska 
znacznie różni się od klasycznej, jej cele są 
podobne – stworzenie pewnego przekazu 
i ubranie go w piękne słowo. Niebo, słońce, 
miłość, upływający czas, dylematy wewnętrzne 
i problemy codzienności, ale także zupełnie 
nowe motywy czy szczypta abstrakcji i absurdu… 
Wszystko to w „Antologii współczesnej poezji 
chińskiej” – wyborze wierszy stworzonych przez 
czołowych poetów Chin, w tym laureatów 
prestiżowej Nagrody Literackiej im. Lu Xuna.

Format: 155 x 235 mm

Autor: praca zbiorowa


