
Wątki historyczne  
w literaturze 
obyczajowej 

 



Jest upalne lato 1939 r. Młody warszawiak Piotr Ochocki 

przyjeżdża do Bedryczan, małej wioski na Kresach, żeby poznać 

rodzinne strony swojej matki. 

  

Ale nie będą to zwykłe beztroskie wakacje. Znad obu granic 

nadciąga widmo wojny - nawet w malutkich Bedryczanach, gdzie 

wszyscy się znają, narasta wrogość miedzy sąsiadami: Polakami 

i Ukraińcami. Piotr wie, że zapuszczanie się na ukraińską stronę 

wsi naraża go na wielkie niebezpieczeństwo. 

  

A jednak to wszystko przestaje mieć znaczenie w dniu, kiedy po 

raz pierwszy spotyka piękną Ukrainkę Swietę. Już wie, że teraz 

nic nie będzie takie samo, wszelkie zakazy przestają się liczyć… 

  

                                Cykl 2 tomowy, T. 2 Czas burzy 
 

"Czas  tęsknoty"  - Adrian Grzegorzewski  



Latem 1939 roku Zosia marzyła o lepszym życiu.  
O tym, by się na dobre wyrwać z biedy warszawskiego 
Powiśla, zdobyć wykształcenie i spokojną przyszłość. 
Prawie się jej udało. Prawie. Ostatecznie jednak 
wszystko poszło nie tak. I to nie tylko za sprawą wojny, 
która zastała ją w majątku ziemskim na Wołyniu, 
 do którego wkrótce wtargnęli Sowieci. Przede 
wszystkim podjęła jedną złą decyzję, która zaważyła 
na całym jej życiu. Może to skutek klątwy rzuconej  
na nią jeszcze przed wojną? …. 
 

2 tomowy cykl: 
T. 2 „Pąki lodowych róż” 

 

"Trzy odbicia w lustrze" -Zbigniew Zborowski 



Kiedy Elisabeth Malpran, chcąc ratować rodzinę, wiąże 

się z SS Obersturmbannführerem Albrechtem 

Brunnmannem, nie wie jeszcze, że zawiera pakt 

 z diabłem… Pakt, który położy się cieniem na życiu  

jej córki. Młoda amerykanka Felicity poszukując  

w Rzymie matki, natyka się na mroczną historię swojej 

rodziny. Aby ją wyjaśnić, musi się cofnąć do najbardziej 

ponurego rozdziału dwudziestowiecznej historii i poznać 

dramatyczne losy swojej prababki – słynnej śpiewaczki 

operowej Elisabeth Malpran i jej córki Deborah.  

Splot miłości, winy i pojednania zniszczył obie kobiety 

 i przez pokolenia rzucił cień także na życie Felicity. 

T. 2 Marlene 
 

"Miłość w czasach zagłady" - Hanni Munzer 



"Uwięziona w bursztynie", "Obca" - Diana Gabaldon 

Jest rok 1945. Claire Randall, pielęgniarka pracująca  

w czasie wojny w szpitalu polowym, wraca z frontu 

 i spędza z mężem wakacje w Szkocji. W czasie 

spaceru natrafiają na kamienny krąg. Claire dotyka 

głazu i… zostaje przeniesiona do roku 1743. 

 Nagle zjawia się w świecie pełnym niebezpieczeństw  

Dostaje się w sam środek intryg właścicieli ziemskich  

i knowań szpiegów, które zagrażają jej życiu  

i mogą złamać serce… 

 
Cykl „Obca” obejmuje 8 tomów. 

 W naszej bibliotece dostępne 2 pierwsze tomy. 
 



"Jeździec Miedziany" - Paulina Simons 

Wybucha II wojna. Siedemnastoletnia Tatiana 

błyskawicznie staje się dorosła. Podczas blokady 

Leningradu jest podporą dla całej rodziny. Wielką 

miłością do Aleksandra, młodego oficera, nie ma kiedy 

się nacieszyć. Gdy chłopak, skrywający politycznie 

niebezpieczną tajemnicę, nagle znika, Tatiana jest w ciąży 

i udaje się w głąb Rosji, by odnaleźć ukochanego. 

Wspaniała historia uczucia, które pozwoliło przetrwać 

wojenny koszmar. 

3 tomowy cykl: 

T.1 Jeździec miedziany 

T. 2 Tatiana i Aleksander 

T. 3 Ogród letni 
 
 
 



"Cień burzowych chmur" -Edyta Świętek 

Cień burzowych chmur to pierwszy 

tom pięcioczęściowej sagi Spacer 

Aleją Róż, traktującej o losach 

rodziny Szymczaków. To epicka 

opowieść mocno osadzona na 

płaszczyźnie społeczno-

obyczajowej. Fikcja literacka 

przeplata się z autentycznymi 

zdarzeniami, a postaci wykreowane 

przez pisarkę ocierają się o osoby, 

które dzisiaj spoglądają na nas 

 z kart książek historycznych. 

  

 

Jest rok 1949. W małopolskiej wsi 

Pawlice zamieszkują zamożni 

 gospodarze, którzy 

 od dawna byli solą w oku 

najpierw okolicznego ziemiaństwa 

 – Pawłowskich, a po II wojnie 

światowej przedstawicieli nowej 

władzy. Pomiędzy głową rodziny, 

Bronisławem, a Bartłomiejem 

Marczykiem, bratem wysoko 

postawionego funkcjonariusza UB, 

dochodzi do konfliktu. Marczyk 

poprzysięga zemstę… 

 
 
 



Komplet trzech tytułów: 

T.1 Ci, którzy przeżyli 

T. 2 Ci, którzy walczyli  

T. 3 Ci, którzy wierzyli 

 

Stulecie Winnych może 

pretendować do tytułu 

najlepszej sagi ostatnich 

lat.  Dowodem uznania 

czytelniczek jest nagroda 

Pióra, przyznana Ałbenie 

Grabowskiej, autorce tej 

fascynującej trylogii. 

  

 

 

"Stulecie winnych ci którzy przeżyli"  -
Ałbena Grabowska 

Opowieść o losach rodziny 

Winnych z podwarszawskiego 

Brwinowa rozgrywa się na tle 
dramatycznych  
wydarzeń XX wieku. 

Życiorysy nietuzinkowych 

bohaterów z tytułowego klanu, 

autorka umiejętnie splotła  

z losami autentycznych osób. 

Porywające emocje,  
zaskakujące losy, meandry 

polskiej historii - wszystko to 

czytelnik znajdzie w Stuleciu 
Winnych. 
 
 



"Ukryta róża" - Reyes Monforte 

Rozpad Jugosławii wyzwala nacjonalistyczne demony wśród 

bałkańskich narodów. W maleńkim Wiszegradzie Serbowie 

przystępują do okrutnej rozprawy z własnymi sąsiadami - 

bośniackimi muzułmanami. Nastoletnia Zehera staje się 

niewolnicą lokalnego watażki Saszy Ludonovica. Uwolniona, 

wskutek niezrozumiałego kaprysu swojego oprawcy, ucieka  

w dramatycznych okolicznościach do bezpiecznej Hiszpanii. 

Wiara w wielką wartość życia i lepszą przyszłość pozwala jej 

pokonać koszmary. Niestety demony przeszłości dopadają 

najbliższych mężczyzn w jej życiu - narzeczonego i brata… 

 

 



Pierwsza część trylogii „Owoc 
Granatu” to opowieść o 
miłości, rodzinie, wierności i 
odpowiedzialności. Oparta 
na faktach wstrząsająca 
historia wygnanych kobiet, 
których tułaczy szlak wiódł z 
Rzeczypospolitej przez 
Syberię aż na Bliski Wschód. 

  
 

"Owoc Granatu, Dziewczęta wygnane" - Maria Paszyńska 

"Przeczytałam i zamarłam z zachwytu. 
Cóż to jest za historia! Ile w niej 
emocji! Porywająca opowieść o 
kresowych dziewczętach – zaczyna się 
niewinnie i lekko, by za moment wbić 
czytelnika w fotel i poruszyć go do 
głębi. Obok tej powieści nie można 
przejść obojętnie. Gorąco polecam!" 
Edyta Świętek, pisarka, autorka sagi 
„Spacer Aleją Róż” 

T.2 Kraina snów 
T.3 Świat w płomieniach 

 



Podróż do krainy umarłych” to 1 tom cyklu „Zanim nadejdzie jutro” . 

To historia ludzi żyjących przed II wojną światową na kresach 

wschodnich w Wilnie i okolicach Wilna. Monumentalna powieść o 

kilku rodzinach i ich przeplatających się losach 

Początek wojny to dla Kresów Wschodnich czas wywózek w odległe 

i złowrogie rejony Związku Radzieckiego. Wywózka w nieznane, do 

świata, w którym jedynie śmierci jest pod dostatkiem, a życie staje 

się już tylko walką o przetrwanie. Czy poradzą sobie na tej 

nieludzkiej ziemi, nie tracąc swojego człowieczeństwa? A może w 

staraniach, by dotrwać do następnego dnia, wygrają zwierzęce 

instynkty?  
T. 2 Ziemia ludzi zapomnianych 

T. 3 Druga strona nocy 
 
 
 

"Podróż do krainy umarłych" - Joanna Jax 



Jakub Kania, były prokurator IPN, 

otrzymuje od Instytutu Pamięci Jad 

Waszem w Jerozolimie zlecenie 

odnalezienia miejsca pochówku 

holenderskich Żydów zamordowanych 

w niewielkim obozie koncentracyjnym 

na Górze św. Anny. Szybko odkrywa, że 

zwierzchnik obozu, generał SS Albrecht 

Schmelt uruchomił tam własny, głęboko 

utajniony biznes: szlifiernię diamentów, 

która przerabiała materiał przewożony 

przez holenderskich Żydów 

wyciąganych z transportu do 

Oświęcimia. 

  

 

"Miejsce i imię" - Maciej Siembieda 

Zarówno Kania, jak i Instytut 

nie mają pojęcia, że za 

zleceniem poszukiwania 

grobów stoi czyjaś 

żądza zapanowania 

nad światowym rynkiem 

diamentów, a gra toczy się o 

„miejsce i imię” (po hebrajsku 

Jad Waszem) nie tylko 

więźniów z obozu, ale też 

ciągle aktywnych wyznawców 

faszyzmu i zwykłych ludzi, 

którzy stanęli na drodze 

diamentowego szlaku. 
 
 



Katarzyna i Igor” to 1 tom Cyklu „Wojna i miłość”. 

Polski romans historyczny, jakiego jeszcze nie było!  

Wystawiona na ciężką próbę miłość Katarzyny i Igora splata  

się z dramatycznymi losami rodziny Jaxa-Raweckich, których 

wojenny czas rozdzielił i ubrał w mundury wrogich armii. 

Poznali się na balu z okazji imienin carowej Aleksandry.  

To był pierwszy bal polskiej szlachcianki Katarzyny Jaxa-

Raweckiej. Miała zaledwie siedemnaście lat. Przetańczyła cały 

wieczór z carskim dragonem, porucznikiem Igorem Kaledinem. 

Gdy usłyszała od niego: „Cały mój świat to ty”, 

nie przypuszczała, że będzie musiała zdusić w zarodku 

kiełkującą w jej sercu miłość… 

 

T. 2 Andrzej i Halina 

T.3 Wiktor i Hanka 
 
 
 

"Wojna i miłość Katarzyna i Igor" -  
 Jolanta Maria Kaleta  



I to by było na tyle..... 

Eliza Piechowiak 4 TOR 


