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HELENA RUBINSTEIN
KOBIETA, KTÓRA WYMYŚLIŁA PIĘKNO

Zanim stała się słynną marką kosmetyczną, Helena Rubinstein wiodła inne życie. 
I to jakie, co za nieprawdopodobna przygoda! 
Znaliśmy miliarderkę obwieszoną klejnotami, z portretów Dali’ego czy Picassa. 
Ta „cesarzowa piękna” zmieniła wizerunek kobiety podając jej lustro wiecznej młodości. 
Była niesłychanie pracowita, z ogromną szybkością przemierzała naszą planetę, 
zatrzymując się zaledwie na chwilę w którymś ze swych wspaniałych domów – ale czy 
wiadomo, że ta „Hearst w spódnicy” była kiedyś skromną Polką? 
Przyszła na świat w roku 1872 w żydowskiej dzielnicy Krakowa, była najstarszą z siedmiu 
sióstr, na tyle silną, że umiała przeciwstawić się konwenansom. Zawsze była wolna, 
potrafiła też narzucać swoją wizję. Od Australii, do której wyemigrowała w wieku 24 lat i 
w której była pionierką w dziedzinie pielęgnacji kosmetycznej, po Nowy Jork gdzie 
zmarła jako kosmopolityczna księżna w wieku 93 lat, życie Heleny Rubinstein toczyło się 
jak powieść-rzeka. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/154449/helena-rubinstein-kobieta-ktora-wymyslila-piekno



SKŁÓCONA Z ŻYCIEM

Najpełniejsza biografia Marilyn Monroe, na którą czekali wszyscy fani, wydana specjalnie 
na 50. rocznicę śmierci gwiazdy! Kim naprawdę była Norma Jeane Baker? 
Jaka jest prawdziwa historia jej krótkiego i bujnego życia? 
Czy była skrzywdzoną kobietą, która nigdy nie odnalazła szczęścia?
A może przebiegłą kokietką, która bez skrupułów wykorzystywała swoje atuty, aby 
zdobyć władzę i pieniądze? 
Nieznane nikomu fakty z życia gwiazdy, przyjaciele, którzy przemówili po raz pierwszy. 
Odtajnione dokumenty odkryją najgłębiej skrywane tajemnice z życia Marilyn.
Lois Banner poświęciła wiele lat na napisanie pełnej i rzetelnej biografii Marilyn Monroe. 
Autorka przekonała najbliższych przyjaciół i znajomych gwiazdy, aby po latach milczenia 
opowiedzieli historię ikony amerykańskiego kina. Nieznane dotąd listy i zapiski po raz 
pierwszy ujrzą światło dzienne. Fakty i szczegóły dotyczące jej tragicznego dzieciństwa, 
licznych małżeństw i romansów, a w końcu jej przedwczesnej śmierci nareszcie zostaną 
wyjawione!

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/155872/sklocona-z-zyciem-intymna-biografia-marilyn-monroe



NA WŁASNYCH NOGACH

Podziwiana na całym świecie za swój upór, determinację i niezwykłą odwagę. Ceniona przez 
takie osobistości jak Oprah Winfrey, Elizabeth Gilbert, Deepak Chopra. Światowej sławy 
snowboardzistka, zdobywczyni brązowego medalu na paraolimpiadzie w Soczi. Finalistka 
amerykańskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Wreszcie - zwykła dziewczyna, która osiągnęła to 
wszystko pomimo braku nóg.
Amy Purdy w wieku 19 lat zachorowała na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych. Chociaż lekarze dawali jej minimalne szanse na wyzdrowienie, to hart ducha i 
wola życia pozwoliły zwalczyć chorobę. Amy wyzdrowiała, ale straciła obie nogi. Odtąd życie 
dziewczyny przybiera nieoczekiwany obrót, a jej osiągnięcia zaskakują i poruszają wielu ludzi 
na całym świecie. Odnosząc kolejne sukcesy Amy staje się inspiracją dla innych osób, które 
dzięki lekturze tego niesamowitego pamiętnika zaczynają wierzyć w siebie i swój potencjał 
do realizowania marzeń.

https://www.taniaksiazka.pl/na-wlasnych-nogach-michelle-burford-outlet-p-
902160.html?q=na+w%b3asnych+nogach+outlet&sgtype=prodonecol



HIMALAISTKI

Polki budowały legendę światowego himalaizmu. To one były pierwsze. Ich życiorysy to 
gotowe scenariusze filmowe.
Wanda Rutkiewicz nieraz spojrzała śmierci w oczy. 
Dobrosława Miodowicz-Wolf umarła, pomagając innym. 
Halina Kruger-Syrokomska zasnęła w namiocie na wysokości kilku tysięcy metrów i nigdy 
się nie obudziła. Ale te, które przeżyły, mówią: góry są po to, żeby w nich żyć, a nie umierać. 
Przez wiele lat zmagały się z własnym środowiskiem – pełnym męskiego szowinizmu i 
dyskryminacji. O swoją pozycję musiały walczyć podwójnie ciężko. Niektóre za tę walkę 
zapłaciły podwójną cenę.
Kogo kochały? Kogo kochają? Jak wygląda ich prywatność w Polsce, a jak w Himalajach? 
Dlaczego zostawiają domy, mężów i dzieci, by się wspinać? „Uciekają” czy „gonią”?
Ta książka po raz pierwszy odsłania historię polskich himalaistek. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4800088/himalaistki-opowiesc-o-kobietach-ktore-pokonaly-kazdy-szczyt



KAPELUSZ CAŁY W CZEREŚNIACH

Kapelusz cały w czereśniach Oriany Fallaci to pod wieloma względami wyjątkowe dzieło. 
Tworzenie sagi zajęło pisarce 10 lat. Oriana Fallaci przez wiele lat zbierała skrupulatnie 
materiały dotyczące rodu, z którego się wywodziła. Dotarła do XVIII wieku. 
Punktem wyjścia do snucia historii jest skrzynia wypełniona rodzinnymi pamiątkami. 
Każda rzecz wywołuje wspomnienia i staje się początkiem opowieści o innym członku 
rodziny. Carl nie popłynął do Ameryki, gdzie miał sadzić oliwki i winorośle. 
Caterina postanowiła, że wyjdzie za mąż za tego, kto nauczy ją pisać i czytać. 
Antonio miał zostać księdzem, ale miłość do kobiety zmieniła jego plany. 
Stanisław natomiast zginął w powstaniu krakowskim.
Każda ze wspomnianych osób to postać charakterystyczna, żyjąca w innych czasach. 
Poznając ich dzieje, stopniowo przenosimy się powoli aż do XX wieku. Zwiedzamy też 
różne miejsca - od włoskiej wsi, gdzie bieda aż piszczy, po dzikie stepy Ameryki. Dzięki 
tym podróżom, splotom wydarzeń i perypetiom pewnego dnia na świat przychodzi 
Oriana Fallaci.

https://www.taniaksiazka.pl/kapelusz-caly-w-czeresniach-oriana-fallaci-p-311567.html



ISADORA DUNCAN

Isadora Duncan, urodzona w 1877 roku w San Francisco, była nie tylko wielka tancerką, 
która zreformowała balet - jej życiowa postawa sprawiła, że stała się jedna z 
największych legend XX wieku. Peter Kurth odtwarza życie słynnej tancerki, przytacza 
fragmenty listów, opowiada anegdoty oraz przedstawia poglądy Dunkan na sztukę..

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/144155/isadora-duncan 



PASJA ŻYCIA

Zbeletryzowana biografia jednego z najbardziej znanych artystów stworzona przez 
mistrza pióra.Żaden artysta nie zapłacił tak wysokiej ceny za swój niezwykły dar, 
żadnego też pasja tworzenia nie pozbawiła tak bezlitośnie możliwości zaznania zwykłego 
ludzkiego szczęścia. Vincent van Gogh. Malarz geniusz, którego krótkie życie było 
nieustanną walką z ubóstwem, niemocą, szaleństwem i rozpaczą, wkrótce po śmierci 
został uznany za jednego z największych artystów w historii. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4309173/pasja-zycia



TUDOROWIE

Uznany historyk, G.J. Meyer, prezentuje nowatorskie spojrzenie na osławioną dynastię 
Tudorów, w której znalazło się kilka z najbardziej zagadkowych postaci, jakie kiedykolwiek 
rządziły krajem. W 1485 r. Henryk Tudor przypłynął z Francji, aby wyrwać koronę z rąk 
rodu, który rządził Anglią od niemal czterystu lat. Pięćdziesiąt lat później jego syn Henryk 
VIII postanowił zdobyć jeszcze większą władzę i zostawił po sobie okrutne dziedzictwo, 
które rujnowało życie jego dzieci i zagroziło losowi kraju. Edward VI, żarliwy zwolennik 
reformy angielskiego Kościoła zmarł, nim udało mu się zrealizować swoje marzenie. Maria 
I, upokorzona córka Katarzyny Aragońskiej, bezskutecznie próbowała odbudować potęgę 
Kościoła katolickiego, natomiast Elżbieta I poświęciła swoje osobiste szczęście jednej 
tylko sprawie – własnemu przetrwaniu. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/157088/tudorowie-prawdziwa-historia-nieslawnej-dynastii



AGNIESZKA OSIECKA 
DZIENNIKI

Dzienniki pisane od dziewiątego roku życia aż do śmierci Poetki – to najintymniejszy z 
wszystkich tekstów Agnieszki Osieckiej. I choć w wielu swoich wierszach, z właściwą 
sobie lekkością, przemycała prywatny ton, dopiero tutaj wolna jest od jakiejkolwiek 
cenzury wobec samej siebie. Do bólu szczera, prawdziwa, a tym samym dla wielu 
Czytelników kontrowersyjna.
Pierwszy tom DziennikówAgnieszki Osieckiej obejmuje lata 1945–1950 i otwiera 
wielotomową edycję. Jedno z największych i najbarwniejszych dzieł polskiego 
pamiętnikarstwa na pewno wywoła burzę wokół postaci Autorki. Po latach narosłych 
mitów i plotek oddajemy głos Jej samej. Zgodnie z życzeniem samej Poetki – kiedy Jej 
już nie ma. Choć przecież jest… 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/193715/dzienniki-1945-1950



ŻYCIE (NIE) CAŁKIEM SPOKOJNE

Skrócona wersja siedmiotomowej "Autobiografii" Joanny Chmielewskiej, która 
ukazywała się w latach 1994-2008. Tytuły rozdziałów odpowiadają tytułom 
poszczególnych tomów, więc każdy zainteresowany życiem autorki czytelnik 
będzie mógł z łatwością poszerzyć swoją wiedzę, sięgając do wybranej części. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/3803793/zycie-nie-calkiem-spokojne



KATARZYNA WIELKA

Portret jednej z najbardziej bezwzględnych kobiet w historii
Młodziutka, na pozór niewinna księżniczka Katarzyna przybywa na życzenie carycy 
Elżbiety do Pałacu Zimowego. Zostaje przedstawiona jako kandydatka na żonę Piotra -
następcy rosyjskiego tronu. Wybór ten zdecydowanie nie wszystkim przypada do gustu.
Aby przetrwać, musi przyswoić sobie reguły pałacowej gry i pamiętać o jednym: wszyscy 
oszukują.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/145999/katarzyna-wielka-gra-o-wladze



IŁŁA

Emancypantka, katoliczka, na pewnym etapie socjalistka.
Debiutem poetyckim zrobiła furorę. Zachwycił się nim Stefan Żeromski, a Jarosław 
Iwaszkiewicz na zawsze pozostał jej wiernym czytelnikiem. Skamandryci odbyli do niej 
pielgrzymkę, aby przystała do ich grupy. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Magdalena 
Samozwaniec nie raz prosiły ją o radę. Jej przekład Anny Kareniny okrzyknięto 
kongenialnym, a spory z redaktorami przeszły do legendy. Oprócz tego tłumaczyła z 
angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, rumuńskiego i węgierskiego.
Dziś jednak najczęściej pamięta się o niej jako o sekretarz Józefa Piłsudskiego. Ona 
sama także bardziej od wierszy ceniła swoją karierę urzędniczki, dumna, że może 
służyć Polsce. A była to wielka dama i nietuzinkowa osobowość. „Jest ekscentryczna. 
Mówi zawsze, co innego, niż się oczekuje, wprost uosobienie przekory”, pisała o niej 
Maria Dąbrowska.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4806531/illa-opowiesc-o-kazimierze-illakowiczownie



COCO CHANNEL
ŻYCIE INTYMNE

Była szpiegiem czy ofiarą nieszczęśliwej miłości?
Odnalezione po latach listy i pamiętniki odkrywają największą tajemnicę Coco Chanel.
On był szarmancki i uwodzicielski. Ona, choć miała wątpliwości, czy powinna zadawać 
się z Niemcem, nie mogła się mu oprzeć. Trwała wojna. Coco Chanel i baron von 
Dincklage zostali kochankami. Ich romans był na językach całego Paryża.
Czy słusznie oskarżono ją o kolaborację? Czy świadomie związała się z niemieckim 
szpiegiem? Kim byli jej adoratorzy i jakimi uczuciami obdarzała bliskie jej kobiety? To 
tylko przedsmak tajemnic projektantki. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/125333/coco-chanel-zycie-intymne



NIEBEZPIECZNY POETA 

Kim był ten poeta, który zapisał się w zbiorowej pamięci wierszami o zaczarowanej 
dorożce, ogórku, który nie śpiewa, i Teatrzykiem Zielona Gęś? 
Zielonym Konstantym zakochanym na wieki w srebrnej Natalii? 
Oszustem, słodkim szarlatanem, sztukmistrzem wyciągającym wiersze jak króliki z 
kapelusza? 
Kpiarzem sypiącym fajerwerkami dowcipu? 
A może „psem na forsę” piszącym na akord dla tego, kto zapłaci? 
Postacią tragiczną, uwikłaną w nałóg i kolejne polityczne układy?
Człowiekiem zdolnym oświadczyć się podczas wojennej tułaczki trzem kobietom naraz, 
gdy w domu czekała żona? 
A może „księżycowym facetem”, zakochanym przed wszystkim w poezji i muzyce?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/192853/konstanty-ildefons-galczynski-niebezpieczny-poeta



TUWIM
WYLĘKNIONY BLUŹNIERCA

Nazywano go księciem poetów, debiut porównywano do debiutu Adama Mickiewicza, a 
dzieło jego życia "Kwiaty polskie" zestawiano z "Panem Tadeuszem". Napisał wiele 
wierszy i piosenek, które przeszły do legendy: "Miłość ci wszystko wybaczy" śpiewaną 
przez Hankę Ordonównę, "Grande Valse Brillante" w wykonaniu Ewy Demarczyk, 
Wspomnienie z muzyką Czesława Niemena. Jego Ptasie radio i Lokomotywa do dziś nie 
mają sobie równych w polskiej literaturze dziecięcej, Bal w Operze wciąż na nowo i z tą 
samą precyzją opisuje rzeczywistość Polski. A muzycy punkowi odkryli Tuwima 
anarchistę i alterglobalistę.
Książka Mariusza Urbanka opisuje meandry losu i kulisy twórczości Juliana Tuwima –
poety. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/192293/tuwim-wylekniony-bluznierca



KUKUCZKA
OPOWIEŚĆ O NAJSŁYNNIEJSZYM POLSKIM 
HIMALAIŚCIE

Ten portret legendarnego himalaisty to coś więcej niż rzecz o determinacji i górach. 
To zapierająca dech opowieść o granicach ryzyka, które bywają granicami 
człowieczeństwa. Jak to się stało, że niewysoki, małomówny chłopak ze Śląska, 
elektromonter po szkole zawodowej, stał się „wielki”? Autorzy, dysponując 
ogromnym materiałem pamiętnikarskimi zapiskami Kukuczki i jego książkami, 
rozmowami z żoną Cecylią, wywiadami z członkami wypraw, w jakich Kukuczka 
uczestniczył itd. – stworzyli fascynujący portret człowieka uparcie dążącego do celu, 
pełnego sprzeczności i zdającego sobie sprawę, że wszystkiego i wszystkich nie da się 
w życiu pogodzić, od młodości naznaczonego czyhającą w pobliżu śmiercią. 
Miał dwadzieścia trzy lata, gdy po raz pierwszy stracił w górach swego przyjaciela, 
rówieśnika. I czterdzieści, odpadając w 1989 roku od południowej ściany Lhotse 
stanowiącej bodaj najtrudniejszą próbę dla alpinisty. Tego ostatniego dnia zapisał 
w pamiętniku dwa zagadkowe słowa: Paradise – Raj… Ciała nie odnaleziono, grób 
jest… pusty! 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/3726629/kukuczka-opowiesc-o-najslynniejszym-polskim-himalaiscie



RELIGA

Profesor Zbigniew Religa. Niewierzący, ale skleiło się z nim słowo „święty”. Dla wielu 
osób święta jest pamięć o nim. „To był święty człowiek” - mówią pacjenci. Inni 
mocniej: „Moja miłość”. Lekarze dopowiedzą, że miał do chorych świętą cierpliwość. 
Pielęgniarki, że zawsze je szanował. I może święty to zbyt wiele, ale świetny był na 
pewno. Trudno pisać o kimś takim, zwłaszcza że na każdym kroku słyszeliśmy 
przestrogi: Musicie go pokazać w dobrym świetle, opisać zalety, pomijać wady, nie 
wolno szargać imienia...
Byłoby to łatwe, bo profesor dał się lubić. Bezpośredni, szczery, pogodny. Ufny, za 
swoimi stawał murem. Chętnie dzielił się wiedzą, umożliwiał awans. Ale nie zniósłby, 
gdyby mu ktoś stawiał pomnik z cnót. Z góry ostrzegamy tych, dla których nie do 
przyjęcia jest obraz profesora, który za dużo pije, pali jak smok, klnie jak szewc, bywa 
niesprawiedliwy, wymaga za dużo, narzuca mordercze tempo, słucha złych 
podszeptów, bywa próżny... Jesteśmy przekonani, że człowiek z bagażem wad jest 
bardziej prawdziwy. A im bardziej prawdziwy, tym obraz lepszy.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/236200/religa-biografia-najslynniejszego-polskiego-kardiochirurga



KURTYKA

„Kurtyka. Sztuka wolności” – pierwsza biografia Wojtka Kurtyki, laureata Złotego 
Czekana za całokształt dokonań wspinaczkowych, którego przejście Świetlistej Ściany 
Gasherbruma IV zostało uznane za jedno z najważniejszych dokonań XX wieku. 
Partnerami wspinaczkowymi Kurtyki były alpejskie legendy swoich czasów: polski 
himalaista Jerzy Kukuczka, szwajcarski przewodnik górski Erhard Loretan czy brytyjski 
alpinista Alex MacIntyre. 
To głęboko poruszająca opowieść o wybitnym, ale skomplikowanym indywidualiście, 
który konsekwentnie przez całe życie unikał rozgłosu. Aż do teraz. Do pracy nad 
biografią namówiła go Bernadette McDonald, ceniona kanadyjska autorka książek o 
tematyce górskiej, która ma na swoim koncie takie bestsellery, jak: „Tomaž Humar” 
(2008), „Ucieczka na szczyt” (2011), „Alpejscy wojownicy” (2015), tłumaczone na wiele 
języków i często nagradzane. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4814424/kurtyka-sztuka-wolnosci?

. 


