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Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisława_Fleszarowa-Muskat 

Życiorys 
Urodziła się w rodzinie nauczyciela Władysława Krzyckiego i Antoniny Anny Wandy 
z Isakiewiczów z pochodzenia Ormianki. Wychowywała się i początkowe 
wykształcenie odebrała w Kole, gdzie jej ojciec był kierownikiem szkoły, a później 
burmistrzem. Tu ukończyła Publiczną Szkołę Powszechną oraz Prywatne 
Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Oświata. Jako kilkunastoletnia dziewczyna 
publikowała swoje wiersze na łamach lokalnej „Gazety Kolskiej”. W 1936 
rozpoczęła studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, 
które ze względu na wybuch II wojny światowej musiała przerwać. 
 
W czasie wojny została wywieziona na roboty do Niemiec, w czasie urlopu 
wyjechała do Lwowa i na roboty nie powróciła. We Lwowie poślubiła prawnika 
Jerzego Fleszara. Udało jej się uzyskać zwolnienie z dalszej pracy w Niemczech i 
zaczęła pracować w urzędzie we Lwowie. Na początku marca 1944 przeniosła się 
do Częstochowy, gdzie pracowała jako urzędniczka. W połowie roku 1945 
wyjechała do Gdyni, a następnie zamieszkała w Sopocie. W 1952 rozwiodła się z 
Jerzym Fleszarem i w 1957 poślubiła Tadeusza Muskata. 
 
Na Wybrzeżu zajęła się pracą zawodową w instytucjach kulturalnych oraz pracą 
pisarską. Dziennikarka „Dziennika Bałtyckiego”, następnie inspektor kulturalno-
oświatowy „Czytelnika” (1945–1950), kierownik literacki Teatru Wybrzeże (1950–
1953), Estrady (1953–1955). Za swój debiut uznawała wydany w 1948 poemat 
historyczny Sen o morskiej potędze. Zmarła 1 października 1989 w Sopocie i 
została pochowana na Cmentarzu Komunalnym. 



Kolscy twórcy o Stanisławie Fleszarowej-Muskat 

Sygnatura1654bp/P-908 
Halina Grabowska: Kolskie ślady 
Stanisławy Fleszarowej-Muskat, s.22-24 

Sygnatura 36535.  
Stanisław Galemba: Dwa powroty w 
jedno miejsce, czyli jeszcze jeden 
„kolski ślad” w twórczości Stanisławy 
Fleszarowej-Muskat, s. 21-23 



Źródło: Pomarańcza czyli liryczne impresje. 

Tomik ten jest egzemplifikacją idei,  
by Pisarce, którą przez minione lata 

zwaliśmy  
„kolską”- złożyć rocznicowy wyraz 

szacunku.  
To właśnie ona wpisała Koło  
na karty literatury polskiej,  

my – dajemy literackie świadectwo  
jej emocjonalnego związku  

z miastem, szczęśliwego dzieciństwa  
i nie zawsze radosnej młodości.  
Odtąd już niechaj pozostanie  
w naszych sercach i pamięci  

– na zawsze. 

Sygnatura 36313 



Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisława_Fleszarowa-Muskat 
 

Prześliczna bajeczka o misiu z miasteczka (1944), 
W służbie morza (1946), 

Sen o morskiej potędze (1948), 
ABC morskie (1948), 
Na stoczni (1949), 

Chopin i Zuska (1949), 
Pozwólcie nam krzyczeć (1957), 

Przerwa na życie (1960), 
Lato nagich dziewcząt (1960), 

Milionerzy (1961), 
Kochankowie róży wiatrów (1961), 
Zbieg (1961), słuchowisko radiowe, 

Czterech mężczyzn na brzegu lasu (1963), 
Ostatni koncert (1965), 

Zatoka śpiewających traw (1967), 
Szukając gdzie indziej (1967), 

Noc pod Alpami (1967), 
Wycieczka-ucieczka (1968), 

Powrót do miejsc nieobecnych (1968), 
Jedna noc z tamtych lat (1969), 

Twórczość pisarki 



Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisława_Fleszarowa-Muskat 
 

Wczesną jesienią w Złotych Piaskach (1970), 
Papuga pana profesora (1970), 

Wizyta (1971), 
Wzór dla kapitana (1971), 
Dwie ścieżki czasu (1973), 

Tak trzymać t. 1-3 (1974-1977), 
Kochankowie muszą się rozstać (1975), 

Złoto nie złoto (1979), 
Most nad rwącą rzeką (1984), 

Czarny warkocz (1985), 
Pasje i uspokojenia (1987), 

Pod jednym dachem, pod jednym niebem 
(1988), 

Stangret jaśnie pani (1989, pośmiertnie), 
Portret dziewczyny na zielonym tle (1991, 

pośmiertnie), 
Łza (1992, pośmiertnie), 

Piękna pokora (1992, pośmiertnie), 
Brzeg (1996, pośmiertnie), 

Niepokonani, niepokorni (1996, pośmiertnie), 
Wiatr od lądu (1996, pośmiertnie), 

Nie wracają na obiad (1998, pośmiertnie). 



Prezentujemy książki  

Stanisławy Fleszarowej-Muskat  

dostępne  

w Bibliotece Pedagogicznej w Kole 



Sygnatura 25886, 3954 

Opis książki 

Pozwólcie nam krzyczeć 
to dzieje warszawskiej 
dziewczyny wywiezionej na 
przymusowe roboty do 
Niemiec, ukazane na tle 
losów innych cudzoziemców, 
zapędzonych, jak ona, do 
niewolniczej pracy. 



Sygnatura 18756, 8015 

Opis książki 

Akcja książki Przerwa na życie 
toczy się w latach 1946-1956. 
Główna bohaterka, Magdalena, 
przeżywszy przymusowe  
roboty w Niemczech,  
wraca do Polski i rozpoczyna  
dorosłe życie w trudnej 
komunistycznej rzeczywistości,  
gdzie służby bezpieczeństwa  
nękały niemal każdego. Jest to 
kontynuacja powieści  
Pozwólcie nam krzyczeć.  



Opis książki 

Lato nagich dziewcząt przenosi 
czytelnika do Sopotu lat 50. 
Trwa gorące lato, pachnące 
rozpaloną słońcem plażą i 
olejkiem do opalania. Monciak 
tętni życiem – rządzi nim 
barwny tłum spragniony 
kawiarnianych romansów i 
klubowych przygód. Grzegorz, 
znany rzeźbiarz, właśnie tutaj 
przyjechał w poszukiwaniu 
natchnienia i modeli do swoich 
prac. Otoczony kobietami, w 
zaskakujących okolicznościach 
odnajdzie swoją miłość. 

Sygnatura 37951 



Sygnatura 3779 

Opis książki 

Milionerzy to powieść z 
1960 roku, której akcja 
rozgrywa się w Gdańsku. 
Dwójka bohaterów 
pracuje w Stoczni 
Gdańskiej. Autorka 
przedstawia losy zwykłych 
mieszkańców miasta, ich 
nadzieje, troski, romanse.  



Sygnatura 37952 

Opis książki 

Kochankowie róży 
wiatrów to dalszy ciąg 
losów bohaterów 
powieści Milionerzy. 
Akcja osadzona jest w 
realiach dnia codziennego 
Wybrzeża. Szczególnie 
wyraziście opisane jest 
środowisko marynarzy 
oraz ich rodzin.  



Sygnatura 24923 

Opis książki 

Czterech mężczyzn na 
brzegu lasu to jedna z 
najpopularniejszych 
powieści tej autorki. Łączy 
się tutaj kilka wątków: 
sensacyjny, kryminalny 
oraz wątek miłosny. 
Fabuła tej książki to 
przemyślnie zawiązana 
intryga, akcja ciągle 
trzyma w napięciu. 



Sygnatura 26311, 6591 

Opis książki 

Zatoka śpiewających traw 
to Zatoka Pucka, na której 
kaszubscy rybacy poławiają 
algi, służące do 
eksperymentalnej produkcji 
agar-agaru. Na tym tle 
rozwija się miłość 
pomiędzy inicjatorką 
wdrażanego projektu a 
miejscowym kapitanem 
rybołówstwa. 



Sygnatura 5204 

Opis książki 

Bohaterem powieści  
Szukając gdzie indziej  
jest młody leśniczy  
z pomorskiej wsi.  
Na wyraziście zarysowanym  
tle obyczajowym  
i społecznym lat  
sześćdziesiątych  
rozgrywa się romans  
leśniczego i dziewczyny  
z miasta.  



Sygnatura 6886 

Opis książki 

Wycieczka - ucieczka  
to pogodna opowieść  
o pełnej przygód rowerowej  
wyprawie podjętej  
przez pewne rodzeństwo  
podczas nieobecności  
rodziców.  
W przedsięwzięciu  
uczestniczy także 
ich energiczna babcia.  



Sygnatura 7900 

Opis książki 

Wczesną jesienią w Złotych  
Piaskach to powieść, której akcja 
dzieje się w latach 60.  
w słynnym i modnym  
bułgarskim kurorcie.  
Główni bohaterowie to  
małżeństwo z Polski oraz  
zblazowana 17-letnia Szwedka. 
W wypoczynkowo-turystyczno-
romansowe przygody  
bohaterów wplecione  
są bolesne wspomnienia  
z czasów drugiej  
wojny światowej.  



Sygnatura 23736 

Opis książki 

Wizyta jest trzecią częścią - po 
Pozwólcie nam krzyczeć i Przerwie na 
życie - cyklu powieściowego.  
Jego bohaterowie, Magdalena i 
Gaston, podczas okupacji  
wywiezieni na przymusowe  
roboty do Niemiec, po wojnie 
odwiedzają miasteczko  
Edelheim - miejsce dawnych 
dramatycznych przeżyć.  
Natłok wspomnień, odkrywanie 
tajemnic przeszłości,  
zderzenie z nową rzeczywistością 
Niemiec to główne wątki tej 
przykuwającej uwagę  
czytelnika powieści.  



Sygnatura: T. 1. 36244, T. 2. 36245, T. 3 36246 

Opis książki 

Trylogia Tak trzymać to 
„Syntetyczny obraz dziejów  
Gdyni, od pierwszego porywu 
twórczego, który zrodził ten 
nowoczesny port na piaszczystej 
rybackiej plaży po dramatyczną  
próbę wojenną - próbę ocalenia 
prawa do życia - sięga po tak  
rzadką i tak oczekiwaną przez 
krytykę skalę epickiego  
malowidła powieściowego. „ 
[Wacław Sadkowski ]  

 
T. 1: Wiatr od lądu; 
T. 2: Brzeg;  
T. 3: Niepokonani, niepokorni.  



Sygnatura 23398 

Opis książki 

Bohaterem powieści  
Złoto nie złoto jest młody literat, 
który porzuca wygodne życie w 
Warszawie, by udać się  
na głęboką prowincję.  
W zagłębiu miedziowym w 
południowozachodniej Polsce,  
gdzie trafia bohater, rozpoczęto 
"wielką budowę". Miejsce to  
działa na pisarza inspirująco, 
ponieważ tworzy tu nowe  
dzieło o parze słynnych aktorów, 
których prototypami są  
Elizabeth Taylor i Richard Burton. 
Ciekawe postacie, wciągające 
pomysły fabularne, trafne  
obserwacje psychologiczne.  



Sygnatura 13443 

Opis książki 

Most nad rwącą rzeką to powieść 
miłosna gdzie wątek erotyczny 
splata się z wartką, zmienną 
opowieścią obyczajową płynącą,  
tym razem, w rytmie flamenco.  
W powieści zderzają się dwie 
rzeczywistości - Polski lat 
osiemdziesiątych, z kolejkami i 
brakiem perspektyw oraz  
Zachodu skąd obywatele mogą 
wyjeżdżać bez przeszkód  
i gdzie buty kupuje się w  
pierwszym lepszym sklepie. 



Sygnatura 23236 

Opis książki 

Czarny warkocz to wybór  
opowiadań z różnych okresów  
życia i twórczości pisarki.  
Tytułowe opowiadanie jest 
wspomnieniem o matce,  
Ormiance, którą charakteryzował  
długi czarny warkocz.  
Tenże warkocz posłuży  
do pełnego rozrzewnienia,  
miłości i tęsknoty słowa  
o matce, domu rodzinnym, 
dzieciństwie i młodości pisarki.  



Sygnatura 36682 

Opis książki 

Pod jednym dachem, pod jednym 
niebem to powieść obyczajowa, w 
której autorka w umiejętny sposób 
ukazała ciepło rodzinnego domu. 
Akcja powieści zamyka się  
w obrębie jednego wieczoru,  
ale za sprawą wspomnień  
bohaterów przenosimy się  
w różne momenty przeszłości, 
poczynając od roku 1917,  
a kończąc na 1986. Na uwagę 
zasługują kreacje bohaterów.  
Każda postać ma swój własny  
pogląd na świat i rzeczywistość. 
Autorka pokazała również w mądry 
sposób proces starzenia się, ale i 
swoistego emocjonalnego 
dojrzewania, z którym mamy do 
czynienia przez całe życie. 



Sygnatura 37953 

Opis książki 

Stangret jaśnie pani to historia  
życia pięknej, wytwornej kobiety i 
zakochanego w niej od  
pierwszego wejrzenia prostego 
chłopa. Historia namiętności  
i chłodu, odwagi i niewiary w 
przyszłość. Wszystko to  
rzucone na wyjątkowo  
plastycznie przedstawione tło 
najpierw wojny, później pełnej 
paradoksów powojennej 
rzeczywistości. 
Czytelnik ma okazję poznać  
barwny świat polskiej wsi,  
bardzo odbiegający od  
zwyczajowych stereotypów –  
pełen namiętności, brutalności i 
bezwzględności. 



Zapraszamy do lektury 


