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Rodzaj sortowania  - według tytułu 

1. Cztery dramaty 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) 
Braun, Kazimierz (1936- ) Opracowanie Wstęp 

Tytuł Cztery dramaty / Cyprian Norwid ; wstęp i opracowanie Kazimierz Braun 

Wydawca Wrocław , Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 2019 

ISBN 978-83-66267-10-7 (oprawa twarda) 

2. Księga sonetów 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Baranowska, Małgorzata (1945-2012) Oprac. 
Tytuł Księga sonetów / wybór, układ, wstęp Małgorzata Baranowska 

Wydawca Kraków , Eventus , 1997 

ISBN 83-907647-0-9 

3. Piętno 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Herling-Grudziński, Gustaw (1919-2000) 
Peciak, Andrzej (1955- ) Redakcja 
Ugniewska, Joanna (1945- ) Tłumaczenie 
Makarcev, S. N. Tłumaczenie 
Biełow, Igor (1975- ) Tłumaczenie 

Tytuł Piętno : ostatnie opowiadanie kołymskie ; Zapamiętane, opowiedziane : rozmowa 
o Szałamowie / Gustaw Herling-Grudziński ; [przygotowanie do druku Andrzej 
Peciak ; tłumaczenie z języka włoskiego Joanna Ugniewska ; tłumaczenie na 
język rosyjski Siergiej Makarcew, Igor Biełow] 

Nazwy wydawców Kraków 
Warszawa 

Miejsca wydania Instytut Książki 
Data wydania 2019 

ISBN 978-83-61005-62-9 (oprawa miękka) 

4. Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935-1946 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Herling-Grudziński, Gustaw (1919-2000) 
Bolecki, Włodzimierz (1952- ) Oprac. 
Kudelski, Zdzisław (1957- ) Wybór 

Tytuł Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935-1946 / Gustaw Herling-Grudziński ; 
zebr. Zdzisław Kudelski ; oprac. Włodzimierz Bolecki [et al.] 

Wydawca Kraków , Wydawnictwo Literackie , 2009 

ISBN 978-83-08-04419-3 

5. Utwory dramatyczne 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Leśmian, Bolesław (1877-1937) 
Trznadel, Jacek (1930- ) Oprac. 
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Tytuł Utwory dramatyczne : Listy / Bolesław Leśmian ; zebr. i oprac. Jacek Trznadel 
Wydawca Warszawa , Państwowy Instytut Wydawniczy , 2012 

ISBN 978-83-06-03341-0 

6. Wiersze wszystkie 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Miłosz, Czesław (1911-2004) 
Szulczyńska, Anna Redakcja 

Tytuł Wiersze wszystkie / Czesław Miłosz ; [redakcja: Anna Szulczyńska] 
Wydawca Kraków , Wydawnictwo Znak , 2021 

ISBN 978-83-240-6225-6 (oprawa twarda) 

7. Wybór poezji 
Rodzaj dokumentu Książka 

Hasła formalne Mickiewicz, Adam (1798-1855) 
Nożyńska-Demianiuk, Agnieszka (1964- ) Opracowanie Posłowie 

Tytuł Wybór poezji / Adam Mickiewicz ; [posłowie, opracowanie Agnieszka Nożyńska-
Demianiuk] 

Nazwy wydawców Konin 
[Żychlin] 

Miejsca wydania Books Sp. z o.o. Sp. k. 
Data wydania 2020 

ISBN 978-83-66729-00-1 (oprawa twarda) 
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Podsumowanie


Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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