
 ÛDogonić siebie
Nie da się ukryć, że żyjemy w kulturze oczekiwań, pośpiechu i powinności. Jeździ‑
my zbyt szybko, jemy za dużo, pracujemy zbyt ciężko, wymagamy od siebie zbyt 
wiele. Szwedzką kulturę z kolei cechuje prostota, opanowanie i uporządkowanie, 
a także bliski związek z naturą, które wyraża ogólne dążenie do harmonii. Sło‑
wem‑kluczem do zrozumienia tej cechy Szwedów jest lagom, które w najprost‑
szym tłumaczeniu oznacza „w sam raz”. To filozofia umiarkowania i prostoty, 
która stoi w opozycji do kultu jednostki i konsumpcjonizmu. Może się ona okazać 
kluczem do osiągnięcia w życiu tego specyficznego poczucia zadowolenia, że 
mamy dokładnie tyle rzeczy i czasu, ile nam trzeba. Lagom pozwala zwolnić, do‑
gonić siebie i odnaleźć szczęście w byciu tu i teraz.

CENA: 39,90 ZŁ 
Anna Brones, Żyj lagom. Szwedzka sztuka życia w harmonii, Wydawnictwo Edipresse Książki 

 ÜArchitekturA blisko luDzi 
Wszystko zaczęło się 1997 roku od spektakularnej Białej Willi nad Rabą 
w Gdowie, która była pierwszym budynkiem jednorodzinnym, zrealizowanym 
przez krakowskie Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz. Potem po‑
wstały kolejne wartościowe realizacje, takie jak Kamienna Rezydencja w Kon‑
stancinie, unikatowa Willa w Dwóch Pawilonach w Mielcu, zjawiskowa Willa 
z betonu architektonicznego i dranicy cedrowej, zbudowana w Krakowie‑Li‑
bertowie, czy introwertyczna Betonowa Rezydencja w Izabelinie. Te zapada‑
jące w pamięć dzieła autorstwa dra arch. Rafała Barycza i dra arch. Pawła 
Saramowicza mieliśmy już przyjemność prezentować na łamach naszego 
magazynu. Tym razem jednak polecamy unikatową pozycję wydawniczą, 
jaką jest monografia poświęcona twórczości tych wybitnych polskich archi‑
tektów w dziedzinie architektury willowej z lat 1997–2017. Autor dr Rafał Ba‑
rycz przedstawia współczesne wille, opisując nie tylko ich program użytkowy 
i wymiar architektoniczny, ale też przyrodniczy, miejski, kulturowy i cywiliza‑
cyjny kontekst projektów. Estetycznie wydany album, wzbogacony pięknymi 
ilustracjami, to też merytoryczna lektura, która zachwyci koneserów ambit‑
nej architektury oraz wszystkich świadomych inwestorów poszukujących 
indywidualnych, bliskich człowiekowi i jego potrzebom projektów. 

Rafał Barycz, Współczesna willa w Polsce,  
Wydawnictwo PWB Media Zdziebłowski, Biblioteka Buildera, Warszawa 2017.  
Do nabycia na buildestore.pl

 Ý tropimy słowA
Nowość w znanej serii Kapitan Nauka! To książ‑
ka obrazkowa, zawierająca dwanaście bogato 
ilustrowanych rozkładówek, które zabierają mło‑
dych odkrywców w podróż po rzeczywistych 
i fantastycznych światach. Wyprawa pirackim 
okrętem, nocne poszukiwanie złodzieja, wyciecz‑
ka do zoo czy na planetę dziwolągów – w takich 
miejscach nie może być nudno. Angielskie wyra‑
zy, zwroty i zdania pojawiają się na planszach 
na zasadzie skojarzeń, co sprawia, że Czytelnik 
przyswaja je w naturalny i intuicyjny sposób. Wy‑
jątkowe rysunki do książki wykonało jedenastu 
polskich ilustratorów, a każdą planszę cechuje 
niepowtarzalny styl i charakter. Trwała i atrak‑
cyjna forma wydania książki sprawia, że może 
być ona wartościowym prezentem dla każdego 
małego tropiciela. 

CENA 39,90 ZŁ
Na tropie angielskich słówek,  
Wydawnictwo Edgard

 Ý ich złoty wiek
Pięknie wydany album prezentuje najwspanialsze 
dzieła artystów tworzących w XVII w., określa‑
nym jako Złoty wiek malarstwa holenderskie‑
go. To właśnie wtedy rozwinęły się niedoceniane 
wcześniej gatunki, takie jak pejzaż, weduta czy 
martwa natura. Najważniejszymi ośrodkami ar‑
tystycznymi były Amsterdam, Haga, Utrecht, Ha‑
arlem, Lejda i Rotterdam, w których tworzyli m.in. 
Vermeer, Rembrandt, Frans Hals, Carel Fabritius, 
Pieter de Hooch, Jan Steen. Twórczość mala‑
rzy holenderskich warto poznać również z tego 
względu, że jest ona wielką inspiracją dla współ‑
czesnych projektantów wzornictwa użytkowego. 

CENA: 89 ZŁ
Claudio Pescio, Malarstwo holenderskie. Złoty wiek, 
Wydawnictwo Arkady

 Ý pAtrz uwAżnie
Przyroda jest piękniejsza i bardziej fascynująca, 
niż wymaga od niej ewolucja. Patrząc na ptaki, 
widać cudowniejsze życie, które my, ograniczeni 
zmysłami, dopiero zaczęliśmy dostrzegać. – Pole‑
cam Ptakologię każdemu, komu zależy na zrozu‑
mieniu przyrody, a także każdemu, kto częściej 
marzy, patrząc w niebo, niż na wyświetlacz 
smartfona – pisze Łukasz Bożycki, fotograf, bio‑
log i radiowiec. Podczas lektury poznamy praw‑
dziwe damy – stado kur o niezwykłych osobowo‑
ściach, które opracowują różne sposoby radzenia 
sobie z drapieżnikami. Przeczytamy historię Mai 
i Zuniego, dwóch kolibrów, które wylęgły się z jaj 
wielkości ziaren fasoli. Autorka przedstawi nam 
Śnieżka – kakadu, którego filmy o tym, jak tańczy, 
zawojowały YouTube, a on sam uczy teraz dzieci 
tej sztuki, i żako Alexa, potrafiącego mówić, li‑
czyć i… kłamać. Każde z tych stworzeń na zawsze 
zmieni nasze zdanie o tym, jakie naprawdę są 
ptaki. Przekonamy się też, jak wiele – nas ludzi – 
z nimi łączy. 

CENA:???
Sy Montgomery, Ptakologia, Wydawnictwo Marginesy

 ÝmąDry wybór 
Jak na co dzień obyć się bez chemii? Czy moż‑
na wysprzątać dom, nie korzystając z co naj‑
mniej kilkunastu środków chemicznych? Co‑
dziennie używamy mnóstwa produktów i nie 
zastanawiamy się, z jakich składników zostały 
wyprodukowane. Autorka poradnika przeko‑
nuje, że można, i zdecydowanie warto, ograni‑
czyć ilość chemii w najbliższym otoczeniu. Za‑
chęca do korzystania z dobrodziejstw natury 
i mądrości naszych przodków, aby funkcjo‑
nować zdrowiej i mieć lepsze samopoczucie. 
W książce umieściła ponad 100 sprawdzonych 
receptur na domowe środki pielęgnacji oraz 
porady dotyczące przechowywania żywności. 
Poradnik podzielony jest na trzy części: dom, 
uroda, przechowywanie żywności. Dowiemy 
się między innymi: jak zrobić zakwas lub jo‑
gurt, dlaczego warto mieć w kuchni ocet jabł‑
kowy, z jakiego oleju najlepiej zrobić naturalne 
mydło dla delikatnej skóry oraz czym wyczy‑
ścić przypalone garnki lub gąbki do kąpieli. 

CENA: 39,90 ZŁ 
Joanna Tołłoczko, Dom bez chemii, Wydawnictwo 
REA‑SJ

 Ý sól polskiej ziemi
Braniccy, Czartoryscy, Czetwertyńscy, Dzie‑
duszyccy, Krasiccy, Potoccy, Tarnowscy, 
Zamoyscy – rody, które na trwałe zapisa‑
ły się w historii Polski. Nazwiska, które znamy 
z podręczników, postacie nietuzinkowe, stano‑
wiące spiritus movens rozwoju nauki, kultury, 
edukacji czy obronności Rzeczpospolitej. Zawsze 
w pierwszych szeregach, kiedy nadciągały dzie‑
jowe zawieruchy. ,,Najstarsza z hrabianek, Maria 
Branicka, pierwszego sierpnia 1944 przywiozła 
na teren gminy Wilanów rozkaz rozpoczęcia po‑
wstania o wyznaczonej godzinie „W ”. Następ‑
nego dnia z zaleceniem swego dowódcy udała 
się wozem do pałacu po pozostawioną tam broń 
i środki opatrunkowe. Tam została aresztowana 
przez Niemców i na ich oczach zjadła meldunek, 
który miała ze sobą” – tak losy jednej z bohaterek 
książki opisuje jej autorka. Nadszedł jednak czas, 
gdy kataklizm zmiótł polskie rody arystokratycz‑
ne z areny dziejów. Jak przetrwały czasy komuny? 
Czy udało się im pozostać wiernymi narodowym 
dewizom, widniejącym na herbach i moralnym 
zasadom kultywowanym przez przodków? Czy 
wolna Polska czekała na powrót swoich histo‑
rycznych liderów? Koniecznie o tym przeczytajcie!

CENA: 39,90 ZŁ
Agnieszka Lewandowska‑Kąkol, Arystokracja. Powojenne 
losy polskich rodów, Wydawnictwo Zona Zero

 Ý jeDyny tAki Dzień
Stroje Młodej Pary, bukiet ślubny, tort weselny, 
zaproszenia dla gości... tyle spraw do zała‑
twienia, tyle rzeczy do wybrania i tak mało 
czasu do tego najważniejszego dnia w życiu. 
Na szczęście w księgarniach jest już rewela‑
cyjny przewodnik, który poprowadzi Pannę 
młodą od zaręczyn aż do ślubnego kobierca, 
pomagając wybrać na tę jedyną i niepowta‑
rzalną uroczystość pełne fantazji motywy 
w prześlicznej palecie barw. Książka pełna jest 
wysmakowanych plastycznie i konsekwent‑
nych w stylu przykładów projektów zaproszeń, 
propozycji doboru kwiatów, dekoracji stołu, 
czy wystroju sali. Kolejne ilustracje pokazują, 
jak urzeczywistnić wyrafinowane idee i zapew‑
nić im profesjonalne wykończenie. Tak, jak wy‑
marzyła to sobie Młoda Para. 

CENA: 69,90 ZŁ
Moje wesele. Jak perfekcyjnie przygotować przyjęcie, 
Wydawnictwo Arkady
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