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cytaty i kilka myśli o retro 
świecie, o modzie, ploteczkach i 
historiach z dreszczykiem;  
przepisy na retro potrawy, 

            sposoby dam na urodę  

             zebrała Skarlet 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpłatne fragmenty 
niektórych rozdziałów książki 
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Przedmowa 
„Książki są najlepszą inspiracją podróżujących!” 
Na ten cytat natknęłam się kiedyś zupełnie przypadkiem, nie 

pamiętam gdzie, u kogo, ot tak po prostu. Skarlet znam z innych 
podróży. Wspólnie z mężem, napisała cykl książek o Bułgarii, 
odkrywając w każdej z nich zupełnie inny zakątek, zachęcając do 
wojaży po kraju pełnym sprzeczności, ale mocno zakorzenionym w 
swojej tradycji i kulturze przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 
Pamiętam, jak w jednej z rozmów napomknęłam, że z wielką 
przyjemnością przeczytałabym wreszcie książkę o kobietach, dla 
kobiet. Jak widać, dla Skarlet nie ma rzeczy niemożliwych. 

Tym razem w ręce Czytelników, Autorka oddaje książkę o 
podróży po kobiecej duszy i sercu z przymrużeniem oka, ale też i z 
sentymentem. To podróż do retro świata, w którym pełno 
ciekawostek, przytoczonych cytatów z kronik przełomu XIX i XX 
wieku, by w pełni oddać klimat minionej epoki, w której, jak się 
okazuje kobieta wcale nie miała lekko. 

Jak na wytrawną podróż przystało, nie zabrakło też przepisów 
na szlacheckie potrawy, przeglądu aktualnych trendów mody, co 
dla mnie stanowi dużą wartość książki. Niezwykle klimatyczne, 
oryginalne wycinki z prasy są jak wisienka na torcie. Pozwalają 
namacalnie, chociaż odrobinę poczuć „ducha” minionej epoki. Nie 
zabrakło też mrożących krew w żyłach historii o kontekście 
kryminalnym. Jest i odrobina humoru, i złotych myśli. Każdy 
znajdzie coś dla siebie.  

Wróciłam z tej niesamowicie klimatycznej podróży wyciszona i 
uśmiechnięta. Bardzo mi się podobała. Różnorodna, wielobarwna, 
z pewnymi zasadami, czy regułami. Podróż bogata o nowe 
doświadczenie. Zachęcam do tej niezwykłej wędrówki retro 
szlakami. Od ciała po ducha. Wszak podróże kształcą, wiele 
mądrego uczą, ale też mają swoją moc sprawczą i są pretekstem do 
działania. Książkę czyta się lekko, szybko i przyjemnie. 
Z wielką przyjemnością polecam, a z jeszcze większą patronuję :)                      

Agnieszka Krizel „Recenzje Agi” 



 

 

 

 
 
 

Agnieszka Krizel - autorka przedmowy, blogerka i 
recenzentka, stała się współodpowiedzialna za to, że 
zamieszczone poniżej luźne zapiski opuściły szufladę. 

Dziękuję Agnieszko!   
                                                               Skarlet 



 

 

Wstęp krytyczny 
 

Skarlet znana z opowieści o Bałkanach, tym 
razem przedstawia nam coś innego. Zabiera 
nas w podróż do świata retro.  Nie zabraknie 
dreszczyku emocji, w postaci opisanych 
kryminalnych historii opartych na faktach. 

„Z podróży do świata retro” to niezwykle ciekawa pozycja, 
gdyż Skarlet w interesujący sposób opisuje swoje inspirujące 
podróże. Od jej książek nie sposób się oderwać. Potrafi nam 
przybliżyć ciekawy świat, który chciałoby się zobaczyć na 
własne oczy. Grażyna Wróbel „Czytaninka” 

 
Spędziłam bardzo przyjemny 
wieczór z cudowną lekturą w ręku. 
Czyta się ją lekko i przyjemnie. 
Damą co prawda już chyba, nie chcę 

być, ale podczas czytania uśmiech nie schodził mi z twarzy. 
Niekiedy nawet śmiałam się w głos. Czytając na pewno nie 
będziecie się nudzić. Każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla 
siebie. Z niecierpliwością będę czekała na drugą część.  
Magdalena H „Zagubieni w świecie książek” 
 
Książka zaprowadza nas w niezwykłą podróż,  która tak 

zaciekawia czytelnika że aż żal ją kończyć i 
odkładać . Autorka bardzo ciekawie 
opowiada nam o dwóch morderstwach  
jakie wydarzyły się w tamtym czasie. Ja się 
zakochałam w tej książce tak jak zresztą w 
każdej autorstwa Skarlet. Claudia 

„Zaczytana”  



 

 

 
 

 
 
 
W każdym cytacie znajdującym się w książce – 
zachowano oryginalną pisownię. 



 

 

 
 

rzez całe życie podróżuję. W realnym świecie, nie raz 
i nie dwa, przymykałam oczy, żeby zobaczyć jak 

dawno temu wyglądało miejsce, w którym się znalazłam. Nie 
gasnąca sympatia do „odkrywania” przeszłości 
spowodowała, że wybrałam się w „lekką” podróż do retro 
świata mody, kuchni,  ploteczek i obyczajów i dojechałam do 
lat 60-tych XX wieku.  

Z powodu braku czarodziejskiej różdżki,  wyprawa 
musiała być wirtualno książkowa, co wcale nie zmniejszyło 
jej atrakcyjności. Okazała się wręcz  fascynująca. Było 
ciekawie, pouczająco, nie zawsze poważnie, a czasem nawet 
śmiesznie i nie zabrakło historii z dreszczykiem.  

Z retro wojażu powróciłam z kuferkiem wypełnionym 
cytatami, do których gdzieniegdzie dorzuciłam kilka 
własnych słów.   

                                                 Skarlet 
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Damą być 
 

 
 

„Kobieta powinna czuwać nad ozdobą swej 
powierzchowności, nie nadwerężając wszakże 
majątku, nie uwłaczając cnocie i nie niszcząc 

zdrowia.” 
 

1842 rok. Przewodnik dla dam czyli rady dla płci pięknej 



 

 

 żeby umieć znaleźć się w retro świecie, 
postanowiłam zacząć podróż od 

„Przewodnika dla dam”, których 
dziewiętnastowieczna codzienność okazała się dość 
skomplikowana.   

Dżentelmen będący autorem porad, zastrzegł, że 
choć: „Dziełko niniejsze służyć może wszystkim w 
ogólności kobietom, lecz że staranne wychowanie, i 
opininija świata nie dozwalają młodym osobom, 
zajmować się wyłącznie strojem, przeto poświęca się 
ten zbiór rozsądnym mężatkom, które z niego dobry 
zapewnie użytek zrobią.”  

Być może powyższe zastrzeżenie znalazło się we 
wstępie, z powodu niektórych poruszanych dalej 
tematów, między innymi o strojach - nie tylko 
balowych, ale i „o ubiorach rannych i jakby od 
niechcenia, z prostotą wkładanych (negliżowych).” 

Jako, że męża posiadam, mogłam pójść dalej...  
Jeśli myślałam kiedykolwiek, że życie damy to 

wyłącznie bale i przyjemności – myliłam się bardzo. 
Jej obowiązkiem było dbanie o wygląd, bycie: 
wsparciem i osłodą życia męża, dobrą Matką i 
perfekcyjną panią domu. Nie mniej ważne było 
ciągłe kształcenie i nabywanie talentów – przez 
pracę. 

Eech, ile siły i wytrwałości musiało być w kruchej 
kobiecie, zobowiązanej do bycia podporą, miłą dla 
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oka męża. Dzięki autorowi poradnika, zrozumiałam 
jak wrażliwą istotą był dziewiętnastowieczny 
mężczyzna.  

Autor-dżentelmen podał w swojej książce wiele 
przepisów pomagających urodzie, tyle, że dama - 
zajęta w dzień ćwiczeniem talentów – chyba nie 
miała wiele czasu, żeby je stosować, tym bardziej, 
że: „Mężowie nawet nabierają wstrętu do żon; 
widząc je okryte maskami na noc, wchęci okazania 
się piękniejszemi w dzień.”  

 
„Małżonek 

ma powonienie 
delikatne.” – 
pisał autor. 
Perfumy 
należy dobierać 
i używać z 
rozwagą.  

Okazywanie 
negatywnych 
emocji - nie 
wchodziło w 
rachubę. Damie 

nie wypadało „być z cerą śniadą, policzkami 
przypłaszczonemi, jako też z fałszywym (...)  
 



 

 

 

 
 
 
Nowo wynaleziony parasol spódnico-chron,  
wielce praktyczny instrument na słoty jesienne 
(Mucha - XIX w) 
 
(...) 



 

 

Kucharskie przepisy na 

ryby 
siążki kucharskie retro zawierały nie tylko 
przepisy i zalecenia dotyczące urządzenia 

kuchni, radziły też jak nakrywać stół i jak podawać 
potrawy. Zdarzało się też, że proponowały 
jadłospisy na kolejne dni w roku. Kucharze nie 
zawsze potrafili czytać, a więc dama nie rzadko 
studiowała modne kucharskie księgi, aby zawartą w 
nich wiedzę przekazać służbie.  

 
Znaną 

dziewiętnasto
wieczną 
autorką 
przepisów 
kulinarnych 
była 
Florentyna 

Niewiarowska. W jednej ze swoich książek, 
ubolewała nad rzadkim spożywaniem ryb w Polsce. 
Twierdziła, że „zwłaszcza ryby morskie, zawierające 
jod, są najidealniejszym artykułem spożywczym 
jako najcenniejszy pokarm wzmacniający nerwy, 
współdziałający w odbudowie komórek... (...) 
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(...) 
 
 

Babka ze śledzi z kartoflami  
Wymoczyć parę śledzi w 

mleku lub wodzie, w ciągu 6 
godzin, oczyścić i pokrajać na 
drobne kawałki. Ugotować w 
łupinach kilka kartofli, pokrajać 

w plasterki i układać warstwami w rondelku 
wysmarowanym tłuszczem, dodając siekanej drobno 
cebulki z zieloną pietruszką i polewając wszystko 
1/2 szklanką śmietany. Polać zwierzchu 
rozpuszczonem masłem i wstawić na pół godziny do 
pieca. 

 
(...) 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rozmaitości 
e spacerku po czasopismach - czyli co oprócz 
bieżących wydarzeń interesowało damy i ich 

małżonków?Co ich dziwiło i śmieszyło? 
Wybrane doniesienia ze świata retro... 

 
„Z powodu 
odniesionego 
zwycięstwa nad 
tybetańskimi 
buntownikami, 
cesarz chiński, z 

wielkiej radości, pozwolił naprawić w całem 
państwie drogi i mosty, i profesorom (pozwolił) 
przez cały miesiąc nie chodzić na lekcye.”  (Bałamut. 

21.I.1833 r.) 
 

„Nadesłane przez modną praczkę:  
ubiór londyńskiego eleganta, potrzebuje 

cotygodnia 20 koszul, 24 chustek do nosa, 9 lub 10 
letnich(? co to znaczy?) 
spodni, trzydzieści 
halstuchów (jeśli nie używa 
czarnych, materijalnych), 
dwanaście kamizelek i ile 
potrzeba kołnierzyków.” 
(Bałamut. 21.I.1833 r.) (...) 
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Królewskie doświadczenia 
ałym dziewczynkom marzy się, żeby choć 
przez chwilkę być księżniczką lub królową 

i to koniecznie 
w czasach, kiedy 
obowiązywały 
długie, 
szeleszczące 
suknie i wielkie 
kapelusze.  

Moją 
ulubioną 
królową jest 
Maria 
rumuńska, 
żyjąca na 
przełomie 
wieków XIX-go 
i XX-go. O 
jakichś 
fragmentach jej 
życia 

opowiadam przy każdej nadarzającej się okazji. 
Spędziłam wiele czasu w jej pałacowym ogrodzie, 
który kochała całym sercem, czułam jej duszę, która 
nigdy nie opuściła tego ... (...) 
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To i owo 
 

 
 

 

Przegląd literatury 
Z dzieła „O chorobach dzieci” 

Dzieci są w ogóle skłonne do chorób i dlatego 
czuwać nad dziećmi wypada, aby były zdrowe. 
Oznaki chorób są: dziecko chore wygląda niezdrowo. 

Leczenie dzieci polega na usunięciu przyczyn, 
które wywołują chorobę. Z tąd też jeżeli Władzia 
dostanie chorobliwych marzeń w skutek rozmowy ze 
Stasiem, dobra matka, zanim wezwie lekarza... (...)  



 

 

Z dreszczykiem - historie 

kryminalne oparte na 

faktach 
 

 

 

Popełnianie przestępstw jest powszechnie 
uważane za naganne. Są wśród nich takie, które 
wzbudzają wielkie emocje, mówi się o nich wiele i 
nie zapomina się o nich choć mijają lata, a nawet 
wieki. W XIX stuleciu, które znalazło się na trasie 
mojej retro podróży, zetknęłam się z kilkoma 
zbrodniami, o dwóch, postaram się opowiedzieć 
swoimi słowami. (...) 
 



 

 

Pani zabiła pana 
Już od rana przed londyńskim więzieniem zaczęły 

gromadzić się tłumy. Nie poinformowany 
obserwator mógłby mieć wrażenie, że to wstęp do 
mającego się tu odbyć wielkiego jarmarku. 
Jakiekolwiek wątpliwości rozwiewał widok 
robotników kończących budowę szubienicy na 
dachu więzienia i ustawione wokół murów 
drewniane barykady. 

Od kilku dni na budynkach sąsiadujących z 
Horse-Monger Lane powstawały prowizoryczne 
rusztowania i niczym w teatrze, galeryjki dla 
widzów. Każdy kogo nie było stać na drogie bilety, 
gwarantujące najlepszy widok podczas 
makabrycznego spektaklu, starał się zapewnić sobie 
dobre miejsce. I chociaż egzekucja miała się odbyć 
następnego dnia, wiadomo było, że zdobytego 
kawałeczka ziemi, w żadnym razie nie można będzie 
opuścić aż do chwili, kiedy pętla zaciśnie się na szyi 
pani Manning i jej męża. 

W tłumie padały pytania, na które tylko nieliczni 
znali odpowiedź: 

- Ciekawe czy powieszą ich razem? 
- Patrzcie na szubienicę! Chyba będzie jedna 

pętla. Na pewno ona zawiśnie pierwsza... (...) 
 


