
BĘC ZESTAWY PREZENTOWE 

 
PO ANGIELSKU. Zestaw o wartości 150 zł 

 

 

MIASTO. Zestaw o wartości 200 zł 

 

 



 

 

 

KULTURA POLSKA, ALE PO ANGIELSKU. Zestaw o wartości 300 zł 

 

ARCHITEKTURA. Zestaw o wartości 350 zł 

 

 

 



 

 

 

MIŁE ŻYCIE. Zestaw o wartości 350 zł 

 

 

SZTUKA. Zestaw o wartości 400 zł 

 

 

 



 

Dzień dobry! 

Tu Fundacja Bęc Zmiana 

CO ROBIMY I DLACZEGO WARTO Z NAMI 
WSPÓŁPRACOWAĆ? 

Naszym podstawowym celem jest wspieranie rozwoju kultury 
współczesnej, badań naukowych dotyczących współczesności 
oraz rozpoznanie potencjału przestrzeni publicznej/wspólnej. 
Promujemy współczesną architekturę, sztuki wizualne, 
projektowanie, kulturę miejską. 

- Organizujemy wystawy, dyskusje, konferencje, konkursy dla 
artystów, architektów i projektantów; 

- Wydajemy czasopisma: bezpłatny „Notes na 6 tygodni” – 
bogato ilustrowany magazyn prezentujący najciekawsze 
wydarzenia z obszaru kultury współczesnej www.nn6t.pl; 

- Wydajemy książki poświęcone architekturze i jej społecznemu 
oddziaływaniu, sztuce najnowszej, projektowaniu graficznemu, 
badaniom wizualnym i ekonomii kultury; 

- Wspieramy badania naukowe dotyczące współczesnej 
kultury. 

Nasza aktywność nie byłaby możliwa bez środków 
finansowych, które pochodzą m.in. z prowadzonej przez nas 
działalności gospodarczej. Prowadzimy księgarnie i zajmujemy 
się dystrybucją książek. 
 

Kupując książki w Bęcu wspierasz kulturę współczesną! 

www.beczmiana.pl/sklep  
 

 
Zamówienia i informacje: Ignacy Krzemień, 
ignacy@beczmiana.pl 
+48	515	984	508 
 
 



OPISY ZESTAWÓW: 

PO ANGIELSKU 

Zestaw o wartości 150zł 

 

 

W zestawie znajduje się: 

- Warszawa/Warsaw 2 – bogato 
ilustrowany dwujęzyczny przewodnik 
po Warszawie. Na ponad 380 stronach 
można znaleźć informacje o tym, gdzie 
zjeść, zrobić zakupy, wypocząć oraz 
zażyć kultury i rozrywki. 

- Quarks, elephants and pierogi – 
przepięknie ilustrowany słownik pojęć 
związanych z polską kulturą to Polska w 
100 słowach! Książka jest skierowana 
przede wszystkim do czytelników 
zagranicznych, a jej zadaniem jest 
zapoznanie z polską kulturą, 
mentalnością i językiem. Autorzy zadbali 
o różnorodność haseł i pojęć, tworząc 
niezwykle ciekawą mozaikę polskiej 
kultury. Teksty dopełniają ilustracje 
Magdaleny Burdzyńskiej. Do książki 
dołączony jest plakat ze słowem 
MIŁOŚĆ.  

- Kubek Mamsam – to ikona polskiego 
designu. Ich wzór wymyślono pod 
koniec lat 60. jako zastawa hotelowa, 
ponieważ są niesamowicie praktyczne 
w przechowywaniu. Mamsam to 
ponadczasowe wzornictwo + 
współczesne grafiki.   
 

 

 

 

MIASTO 

Zestaw o wartości 200zł 

 

 

W zestawie znajduje się: 

- Latem w mieście / Summer in the city 
Mikołaja Długosza to album składający 
się z wyboru pocztówek z lat 70. i 80. 
Wspaniała podróż sentymentalna oraz 
archiwum architektury Polskiej 
Republiki Ludowej.  

- Kubek Mamsam z jedną z dzielnic 
Warszawy 

- Pocztówka z serii Breakfast Oli 
Korbańskiej, 10x15 cm 

- Baśka - debiutancka powieść Wojtka 
Friedmanna, w której przeplatają się 
barwne historie mieszkańców 
warszawskiej Ochoty. W 
niecodziennych okolicznościach kilkoro 
przyjaciół spotyka się po latach, co 
mimowolnie staje się pretekstem do 
wspomnień. 

- Warszawa/Warsaw 2 – bogato 
ilustrowany dwujęzyczny przewodnik 
po Warszawie. Na ponad 380 stronach 
można znaleźć informacje o tym, gdzie 
zjeść, zrobić zakupy, wypocząć oraz 
zażyć kultury i rozrywki. 

 

 

 

 



 

KULTURA POLSKA (ENG) 

Zestaw o wartości 300zł 

 

 

W zestawie znajduje się: 

- With Stake and Spade. Vampiric Diversity 
in Poland - Łukasz Kozak opowiada o 
wapirach, demonach słowiańskich i 
przeróżnych straszydłach 
występujących w kulturze polskiej. 
Książkę ilustrowała Julia Mirny. 

- Kubek Mamsam z jedną z dzielnic 
Warszawy 

- Maseczka Loqi z nadrukiem z serii 
klasyka sztuki: Edward Munch Krzyk 

- AR/PS The architecture of Arseniusz 
Romanowicz and Piotr Szymaniak. Pozycja 
poświęcona jest historii twórczości 
architektów znanych z projektów 
Dworca Centralnego, Dworca 
Wschodniego, stacji Ochota, Powiśle i 
Stadion. Tekst opatrzono prawie 200 
zdjęciami i rysunkami, w tym 
niepublikowanymi wcześniej 
fotografiami z archiwów rodzinnych. 

- Polskie pigułki / Polish pills / Pilules 
polonaises jest książką, która najlepiej 
oddaje spojrzenie obcokrajowca na 
polską kulturę. Są to ilustracyjne kroniki 
z pobytu w Polsce szwajcarskiej artystki 
Fanny Vaucher. 

 

 

 

 

 

ARCHITEKTURA 

Zestaw o wartości 350zł 

 

 

W zestawie znajduje się: 

- plakat „Osiedle za Żelazną Bramą” – 
Kasia Stańczyk. Format: 40x50 

- Codzienność nudy. Dom jako przestrzeń 
produktywna i nieproduktywna – nuda jako 
niespodziewanie produktywny budulec i 
narzędzie służące do konstruowania 
przestrzeni mieszkalnej. Brawurowa 
propozycja odwrócenia schematów w 
jakich zwykle toczy się rozmowa o 
jakości zamieszkiwania. 

- Kubek Mamsam z jedną z dzielnic 
Warszawy 

- Gdzie są architektki? Despina 
Stratigakos szuka odpowiedzi na 
pytanie dlaczego osiągnięcia kobiet są 
marginalizowane w branży 
architektonicznej. 

- Brutal Poland – książka o dziewięciu 
kultowych budynkach wzniesionych w 
czasach Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej wraz z modelami do składania 
m.in. Za Żelazną Bramą, Smolna 8 czy 
krakowski Hotel Forum.  

- Tupeciary. O kobietach, które robią co chcą 
2. Komiks, który z pasją i dużą dawką 
zadziornego humoru opowiada historie 
kobiet zmagających się z 
przeciwnościami losu, stereotypowym 
postrzeganiem roli kobiet, walczących z 
niesprawiedliwością i opresją. 



MIŁE ŻYCIE 
Zestaw o wartości 350 zł 

 

 

W zestawie znajduje się: 

- Tupeciary. O kobietach, które robią co chcą 
2. Komiks, który z pasją i dużą dawką 
zadziornego humoru opowiada historie 
kobiet zmagających się z 
przeciwnościami losu, stereotypowym 
postrzeganiem roli kobiet, walczących z 
niesprawiedliwością i opresją. 

- Jak rowery mogą uratować świat 

- Plantacja – naczynie z twardej 
porcelany, które umożliwia hodowlę 
roślin.  

- Kalendarz Venus & Co. Today 2021 - 
zaprojektowany przez polskich 
grafików, rzemieślników, nauczycieli jogi 
i entuzjastów zdrowego odżywiania. 
Kalendarz ma formę klasycznego 
"zdzieraka" o wymiarach 12cm x 9cm x 
5cm. Kartki zawierają porady, ćwiczenia 
i przepisy, które sprawiają, że życie staje 
się milsze. Publikacja w języku 
angielskim. 

- Seks w wielkim lesie jest książką na 
temat uprawiania seksu w naturze. To 
zarówno praktyczny poradnik, jak i esej 
odwołujący się do sztuki i etnografii, a 
także własnych (być może 
prawdziwych) doświadczeń autora. 

 

 

 

SZTUKA 
Zestaw o wartości 400 zł 

 

 

W zestawie znajduje się: 

- filiżanka „Kawka nie pomoże” projektu 
Bolesława Chromrego 

- apaszka „Dom ze snów” - ozdobiona 
barwnym, geometrycznym ornamentem 
w stylu nawiązującym do art deco. 
Materiał: poliester. Wymiary: 68 x 68 cm 

- Tupeciary. O kobietach, które robią co chcą 
2. Komiks, który z pasją i dużą dawką 
zadziornego humoru opowiada historie 
kobiet zmagających się z 
przeciwnościami losu, stereotypowym 
postrzeganiem roli kobiet, walczących z 
niesprawiedliwością i opresją. 

- Pocztówka z serii Breakfast Oli 
Korbańskiej, 10x15 cm 

- „Niepodległe. Kobiety a dyskurs 
narodowy” to teksty naświetlające 
patriarchalne struktury zachodniej 
kultury, które dla wielu, również wielu 
kobiet, wydają się naturalne i 
przezroczyste. 

- Twożywo. Plądrujemy ruiny rzeczywistości 
| Plundering Reality's Ruins – książka jest 
pierwszą monograficzną publikacją 
dokumentującą aktywność grupy w 
kontekście polskiej sztuki przełomu 
XX/XXI wieku oraz wpływających na nią 
przemian społecznych i kulturowych. 

- Przewodnik kolekcjonowania sztuki 
najnowszej 2 - Publikacja ma zachęcić do 
kolekcjonowania sztuki najnowszej i 
pokazać, że nie jest to takie trudne, a na 
pewno jest fascynujące. 



BONY PREZENTOWE 
o wartości 100 PLN / 200 PLN na zakupy w Bęc księgarniach ważne do końca 2021 r. 
 

             
 

             
 

 
 
Zapraszamy do naszej księgarni stacjonarnej: 
ul. Mokotowska 65, Warszawa 
 
oraz do Bęc księgarni internetowej: www.beczmiana.pl/sklep 
 


