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Tak kochaj lemuryVioletta Nowakowska 2014-04-16 „Tak kochaj lemury” to zbi r reporta y o ludziach
przej tych losem zwierz t. Historie architektki dzia aj cej w ekostra y, ksi dza ze stadem baran w, czy
prokuratora przygarniaj cego pupili os b przez siebie skazanych opowiedziane zosta y z wra liwo ci i humorem.
Ksi
ka Violetty Nowakowskiej, teolog i dziennikarki, pokazuje skromnych i cichych ludzi spe nionych zawodowo i
yciowo, kt rzy za sw j obowi zek uwa aj trosk o ka de stworzenie. Reporta e zosta y umiej tnie i cie
uzupe nione fragmentami popularnonaukowymi. Prosty, naturalny j zyk opowie ci uwypukla ich prawdziwo
i
afirmatywno
wyp ywaj c z ducha franciszkanizmu. „Tak kochaj lemury” uwra liwia na cierpienia zwierz t,
zach ca czytelnik w do reakcji, podaje informacje praktyczne. Violetta Nowakowska - pisarka. Interesuje j
wszystko, co zwi zane ze zwierz tami. Przez jej dom przewin
y si m.in. psy, koty owce,
wie, kawki. Wspomag
r
ne stowarzyszenia prozwierz ce. Autorka ksi
ki dla dzieci i m odzie y Jestem Jonatan.

Jerzy Popie uszkoMilena Kindziuk 2020-03-30 Gdy wieczorem 19 pa dziernika 1984 roku zosta uprowadzony, a
p
niej bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy S u by Bezpiecze stwa, jego mier odbi a si echem na
ca ym wiecie. Sta si jednym z najbardziej znanych wsp
czesnych m czennik w. Ksi dz Jerzy Popie uszko,
duszpasterz robotnik w, s u by zdrowia i student w, dodawa ludziom otuchy, nie ba si stawa w obronie
prawdy i wolno ci. Uczy , jak z o dobrem zwyci
a . Ksi
ka zawiera nowe fakty i nieznane dokumenty, zdj cia
wypowiedzi wiadk w. Opisuje te cuda, jakie wci
dokonuj si za wstawiennictwem kap ana-m czennika.
Variety International Showbusiness Reference Mike Kaplan 1981

Bez oklask wKamila Drecka 2021-11-17 Jan Englert m wi o sobie, e jest z o ony z wielu Englert w. Jest
romantyczny i analityczny, niegodziwy i szlachetny, bezwzgl dny i empatyczny, a jednocze nie pozbawiony –
wydawa oby si niezb dnego w wypadku aktorstwa – szale stwa. Ponad pi
dziesi t lat na scenie i piastowanie
wa nych funkcji pozwoli o mu pozna dobrze w asn natur , nabra dystansu do rzeczywisto ci i z ironi
spojrze na siebie sprzed lat. Do tej pory pisali o nim inni. Kamili Dreckiej jako pierwszej uda o si nak oni go do
szczerej rozmowy. Jakiego Jana Englerta poznamy z ich dialogu?
Charakterystyka sk
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HRABI Duszkiem tak! Jakub Jab onka 2020-03-30 Kabaret HRABI pierwszy raz w takiej formie, nie na scenie, a za
kulisami. W opowie ciach prywatnych i terapii grupowej. W asnymi s owami, wi c nudno nie b dzie. B yskawice
absurdu, sztormy inteligencji, burze pomys
w. Przed Pa stwem Kabaret HRABI! •A ka. Kobieta dynamit.
Powalaj cy urok i monstrualny zmys komiczny. •Kamol. Studnia z pomys ami. Bez dna. •Bajer. W pewnych kr gach
nazywany Ma poludem, ale jako wszystkie dziewczyny chc go ca owa ! •Lopez. Maestro, Dziubas, maskotka
zespo u o przepi knych ydach! Zjawisko kabaretowo-teatralne. Inteligentni, z ambicjami i w og le A’YoY. Ci gle o
co im chodzi, cho trzymaj si z daleka od politycznej przewalanki. Godni spadkobiercy Kabaretu Potem i
Kabaretu Starszych Pan w. Nie maj
adnych wad, tylko waszki. Tak, e o. Niepublikowane zdj cia! Skecze!
Anegdoty! Czujecie to? Hrabicie? Do czytania duszkiem!

W odzimierz Szaranowicz. ycie z pasjW odzimierz Szaranowicz 2021-10-27 Jego niepowtarzalny g os przez
lata rozbrzmiewa w polskich domach, towarzysz c najwi kszym sukcesom polskich sportowc w. Do dzi
W odzimierz Szaranowicz kojarzy si ze zwyci stwami Adama Ma ysza i Kamila Stocha, medalami polskich
lekkoatlet w oraz ceremoniami otwarcia igrzysk olimpijskich. Kibice potrafi z pami ci cytowa jego kultowe
komentarze. W szczerej rozmowie z c rk jeden z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych polskich dziennikarzy
sportowych opowiada o swoim yciu i karierze dziennikarskiej, o czarnog rskich korzeniach i dorastaniu na
powojennym Muranowie, o pracy w radiu i telewizji, zawodowych mistrzach i przyjacio ach, godzeniu pracy z yciem
osobistym. Z jakiego powodu narazi si jednemu z warszawskich gangster w? Dlaczego nie zosta aktorem? Sk d
wzi
pomys na has o „Hej, hej, tu NBA”? Czy t skni za mikrofonem? To ksi
ka o sporcie i rodzinie. O podr
w odleg e zak tki wiata. O yciowych trudno ciach i radosnych wzruszeniach. I o dzieleniu si z innymi swoj
najwi ksz pasj .

a

Targuj si Maciej
!
Dutko 2015-01-01 Negocjacje towarzysz nam ka dego dnia: w domu, szkole, w pracy, w
biznesie, na zakupach, w podr
y… Poznaj najbardziej skuteczne zasady, techniki oraz porady, popraw swoj
inteligencj negocjacyjn i otrzymuj wi cej od ycia! Niezwyk a ksi
ka o zwyk ych negocjacjach! Negocjujesz prz
ca e ycie: w piaskownicy, w szkole, w pracy, w domu, na zakupach, w biznesie… Czasami jednak targom
towarzysz zgrzyty, pretensje lub nawet krzywda jednej ze stron. Niepotrzebnie. Dzi ki tej ksi
ce nauczysz si
negocjowa m drze i wiadomie, by zamiast przewagi i wygranej za wszelk cen , osi ga r wnowag i korzy
dla ka dej ze stron. To prawdopodobnie pierwsza ksi
ka o inteligencji negocjacyjnej (nie tylko dla biznesmen w!) O
negocjacjach napisano dziesi tki ksi
ek w Polsce, setki (a mo e tysi ce) na ca ym wiecie. Czy ta jest lepsza? Nie
wiem. Ale na pewno jest inna. Opr cz klasycznych (i mniej klasycznych) technik negocjowania oraz odpierania
niechcianych targ w, przedstawia indywidualne, czasami zabawne, a czasami mro
ce krew w y ach przygody
autora, kt ry zawsze mia tendencj do negocjowania i nieprzyjmowania rzeczy takimi, jakimi je oferowano. Jak
ko czy y si – nie zawsze przemy lane i nie zawsze strategicznie rozegrane – negocjacje? Przeczytaj ksi
k i
dowiedz si ! Aha, jeszcze jedno: ta ksi
ka nie m wi tylko o negocjacjach biznesowych. Bo tak naprawd
negocjujemy zawsze i wsz dzie. Im lepiej zdasz sobie z tego spraw i im bardziej wiadomie b dziesz to robi , tym
bardziej skuteczne, ale i etyczne b d Twoje targi. Dowiedz si : 1. Dlaczego wi kszo
ludzi nie lubi (a nawet boi
si ) negocjowa ? 2. Co parali uje Ci , gdy chcesz zapyta o lepsz ofert ? 3. Jakie cele mo esz osi gn
,z
podstawowe zasady gry? 4. Jak przebiega klasyczny proces negocjowania? 5. Dlaczego nie ka de negocjacje… warto
wygra ? 6. Kt re z technik s najskuteczniejsze? 7. Jakie zasady, triki i strategie uczyni Ci skutecznym
negocjatorem? 8. Jak broni si przed nieetycznymi zagrywkami drugiej strony? 9. Co zrobi , kiedy negocjacje ko cz
si niepowodzeniem? 10. Kiedy warto odpu ci targi i przyj
ofert bez dyskusji? 11. Jak wygrywa m drze,
odpowiedzialnie, etycznie i z klas ? 12. W jaki spos b pozna motywacje drugiej strony, przewidzie jej zachowania,
uprzedzi atak i unikn
pu apek? 13. Dlaczego warto negocjowa fair i wed ug zasady win-win? 14. Jakie wpadki
negocjacyjne pope ni Autor, ile go one kosztowa y oraz jak nauk z nich wyci gn
? Spis tre ci: Po co Ci
kolejna ksi
ka o negocjacjach? Drogowskaz w jest wiele… Negocjacje i sp
ka Manipulacja – o jeden most za
daleko Dlaczego negocjujemy? Negocjacje – najlepszy biznes wiata Pro , a b dzie Ci dane. Pytanie warte 1200 z
Kto powinien negocjowa ? R
ne cele negocjacyjne Dlaczego boisz si targowa ? Negocjacje to nie konflikt! A co
hamuje Ciebie? Nie targuj si tylko ludzie biedni Anatomia i fizjologia negocjacji, czyli 57 zasad na wag platyny
Przygotowanie pod o a Negocjacyjna gra wst pna Faza g
wna Dobijanie targu Kilka rad na koniec Pozosta e
techniki i triki Negocjacyjne aikido, czyli jak si broni Etyka i negocjacyjny savoir-vivre Dutko, a ty ile
wynegocjowa e ? M drzejsi o negocjowaniu i wywieraniu wp ywu Id ju sobie! Na 300 stronach ksi
ki
zdradzam Ci a 173 skuteczne zasady i triki, kt re pozwoli y mi bez wi kszego wysi ku wynegocjowa 157
tysi cy z otych i osi gn
efektywno
negocjacyjn na rednim poziomie… 327 z na minut . Przyznasz,
trudno o biznes czy inwestycj , kt re daj lepsz stop zwrotu?;) Recenzje:
ja-fronczewski
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https://lubimyczytac.pl/ksiazka/273345/targuj-sie-zen-negocjacji oraz
https://www.goodreads.com/book/show/26514503-targuj-si---zen-negocjacji
Ja, Fronczewski Marcin Mastalerz 2015-01
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ycie jest piosenk Jacek Cygan 2020-03-30 "Jego piosenki od lat piewaj najlepsi polscy wokali ci, a wraz z nimi
y kraj. Bez niego Edyta Geppert nie zadebiutowa aby tak wspaniale piosenk „Jaka r
a taki cier ”, Gra yna
obaszewska i Staszek Sojka nie odkryliby przed nami, e „Czas nas uczy pogody”, a Ryszard Rynkowski nie
namawia by nas, by my „Wypili za b
dy”. Edyta G rniak ze swoim utworem „To nie ja” nie odnios aby tak
spektakularnego sukcesu na konkursie Eurowizji, Andrzej Zaucha nie czarowa by nas swoim „C’est la vie”, a Maryla
Rodowicz nie powiedzia aby nam, e s w r d nas „ atwopalni”. Nie by oby te najpopularniejszych przeboj w
zespo u Kombi, ani „Dyskoteki pana Jacka”, na kt rej wychowa o si ca e pokolenie m odych ludzi. Ksi
ka Jacka
Cygana to osobista, sentymentalna podr
w przesz o
. Autor z wdzi kiem i humorem opowiada o powstawaniu
swoich najlepszych tekst w, tworz c ciekawe portrety najpopularniejszych polskich artyst w. Wszystko to
sk ada si na fascynuj cy obraz d ugiej epoki w polskiej muzyce. Ka da piosenka ma swoj histori , kt ra cz s
okazuje si zupe nie niezwyk a. Ka da rodzi si z przyja ni tek ciarza i wykonawcy. Ksi
ka Jacka Cygana jest
wi c przede wszystkim opowie ci o przyja niach, kt re zaowocowa y legendarnymi utworami. "
ca

--trzymam sie
Pami

tam,

!!!Bohdan
e by

azuka 1993

o gorTadeusz
co Konwicki 2001

G os. Wojciech Mann w rozmowie z Katarzyn KubisiowskWojciech Mann 2020-10-13 Z Mannem o karierze i
wyzwaniach codzienno ci Dystans do otaczaj cej go rzeczywisto ci i w asnej osoby, czyli "G os. Wojciech Mann
w rozmowie z Katarzyn Kubisiowsk " - intymne dywagacje o codzienno ci dziennikarza z wieloletnim
do wiadczeniem. Cechy charakterystyczne: barwa g osu, komizm, wygl d. Niepowtarzalny, kochany przez
s uchaczy i widz w. Nie boi si porusza trudnych temat w i rozpoczyna dialogu. T umacz, autor, rockman.
Prywatnie - syn, m
, ojciec. Mann, Wojciech Mann. Niech tny do rozm w przez lata, zgodzi si na szczery i
intymny wywiad. Nikt nie m g przypuszcza , e w trakcie prac nad pozycj “G os. Wojciech Mann w rozmowie z
Katarzyn Kubisiowsk ", radiowiec utraci posad w radiowej Tr jce, w kt rej nadawa przez ponad p
dekady
W ksi
ce znajdziesz m.in. kulisy pracy nad dopiero rodz cym si Radiem Nowy wiat. "G os. Wojciech Mann w
rozmowie z Katarzyn Kubisiowsk " - odwa na rozmowa o codzienno ci “G os...” to historia kariery dziennikarza,
ale i uniwersalna opowie
o tym, w jaki spos b pozosta niezale nym i wolnym. Autorka, Katarzyna Kubisiowska
– reporterka „Tygodnika Powszechnego”. Uko czy a filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiello skim. Pracowa a
przy takich opracowaniach naukowych jak “Panorama kina najnowszego. 1980–1995. Leksykon” i “Lektury na
ekranie, czyli ma y leksykon adaptacji filmowych.” . Szukasz szczerej rozmowy z kontrowersyjnym dziennikarzem? Sprawd autobiografi "Kuba Wojew dzki. Nieautoryzowana autobiografia" wiod cego dziennikarza
rozrywkowego.
Young Cinema & Theatre 1978

Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji Emanuel Kulczycki 2012-06-01 Wiele spo r d zaprezentowanych tu
tekst w stanowi dow d na pog
bianie si naukowej samo wiadomo ci komunikologicznej badaczy, zdolnych nie
tylko do tworzenia abstrakcyjnych modeli, ale r wnie do inspiruj cego podejmowania zagadnie zwi zanych ze
wsp
czesnymi zjawiskami spo eczno‑kulturowymi. (…) Nietrudno zauwa y , i wielowymiarowy, interdyscyplinarny charakter komunikologii znajduje odzwierciedlenie w szerokim zakresie podejmowanych w niniejszym zbiorze zagadnie . Na uwag zas uguje fakt, e opublikowane teksty reprezentuj r
ne perspektywy badawcze: od medio– i prasoznawczej, przez kulturoznawcz , psychologiczn a do filozoficznej. Jest to rzadki przypadek zebrania tylu r
nych uj
, kt re skupiaj si na teorii i praktyce swojego g
wnego zainteresowania.
Studia i materia

y polonistyczne2000
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Gra w kapsle, czyli autolustracja dziecka PRL-u Katarzyna Anna Weiss 2013-10-21 Pisz wi c i dla
urodzonych, i dla stworzonych (zgodnie z wierzeniami kreacjonist w) pod koniec lat sze
dziesi tych i na pocz tku
siedemdziesi tych, a tak e dla tego przeci tnego, chudego i troch zakompleksionego dzieciaka, kt ry nadal we mnie
tkwi. Pisz tak e dla Was, drodzy m odzi przyjaciele, licz c, e gdy poczytacie sobie o tych zamierzch ych
czasach, b dziecie w stanie pe niej doceni wszystkie atuty ycia w demokracji. Nawet takiej, jak „weso a” i
populistyczna IV Rzeczypospolita, budz ca liczne skojarzenia z lasem Sherwood z opowie ci o Robin Hoodzie. To
tak e nasze wsp lne europejskie dziedzictwo, z kt rego jak wida czerpiemy bez umiaru. Z tym e u nas Robin Hooda
do
trudno zidentyfikowa , a chciwych szeryf w mamy jakby w nadmiarze, ale jak to si m wi – od przybytku
g owa nie boli. Na szcz
cie paszporty le
w szufladach, wi c kiedy si chce mo na polecie odreagowa
zagranic . Tam te , co prawda, nie wsz dzie jest kolorowo, za to jakby wi cej luzu. Psychicznego. Katarzyna
Anna Weiss - nadal ywa matka dw jki dzieci, coach, trenerka rozwoju potencja u osobistego, mindfulness oraz
komunikacji i wiadomo ci mi dzykulturowej, pracuj ca z klientami z r
nych kultur i ze szczeg lnym entuzjazmem
wspieraj ca kobiety ropoczynaj ce dzia alno
godpodarcz . Japonistka z wykszta cenia, t umaczka j zyka
angielskiego, wyk adowca akademicki, ostatnio na Uniwersytecie Central Lancashire w Anglii. Ma kota, kt ry si
przyb
ka , urodzi koci ta i zosta . Na co dzie entuzjastka zauwa ania powod w do rado ci i zmieniania
wiata zaczynaj c od siebie.
Eine Theorie des Kabaretts Michael Fleischer 1989
Od s

owa do s

owa
E. Ga

dyn 1988

wiat na g owie
Krzysztof Sk rzy ski 2020-03-30 Co narodziny dziecka zmieniaj w yciu? Kiedy m
czyzna
zaczyna si czu ojcem? Jak prze ywa ojcostwo, nie zatracaj c siebie? Dlaczego tacierzy stwo nadal nie jest
traktowane na r wni z macierzy stwem? Jak sprosta nowej roli? O najwi kszej przygodzie i wyzwaniu ycia z
Krzysztofem Sk rzy skim rozmawiaj : Micha Koterski, Bartek Kr lik, Adam Nowak, Cezary „Cezik” Nowak oraz
Przemys aw Saleta. Krzysztof Sk rzy ski – tata Antka, Helenki i Marysi, m
Ani, dziennikarz TVN

Ja, deprawator J zef Hen 2018-11-19 Kilka dni temu – d uga rozmowa z Januszem Majewskim. Opowiedzia em mu, e
R
ewicz mnie namawia , ebym napisa jak
pogodn , mo e plotkarsk powie
, wykorzysta w niej p
humoru, trzeba da czytelnikom troch przyjemno ci. Janusz si zgodzi ze mn , e m j wspania y przyjaciel tro
upraszcza . Czytelnik jest wdzi czny autorowi nie tylko, kiedy si roze mieje. Tak e kiedy si wzruszy. Kiedy zaleje
si
zami. Kr l Stanis aw August, w depresji (do kt rej nieraz mia powody), z ostrym b lem g owy, poprosi
agodn muzyk . Trio gra o przez godzin , a kr l ca y czas p aka (wiemy o tym z jego pami tnik w). Po g
adnych b l w ju nie odczuwa , nastr j si zmieni . „Muzyka mu pomog a” – twierdzi Stanis aw Mackiew
Nie, nie muzyka. P acz! Ulg przynios y zy. Pop aczmy sobie, czytelniku (i czytelniczko). Nie wstyd my si .
Zas u yli my na s odycz ez. Warszawa 2018 Niezmiennie aktualne zapiski J zefa Hena ciesz si nies abn cy
kilku dekad uznaniem czytelnik w. Ja, deprawator to kolejny diariusz autora. Publikacja zawiera spostrze enia i
refleksje z bie
cych wydarze lat 2016–2018.

Polska bibliografia literacka 1988

Jerzy Jarocki El bieta Konieczna 2020-03-30 Jerzy Jarocki – demon i mocarz teatru. W pracy by niezno ny, ale
wiedzia , co chce wycisn
z ludzi, kt rzy tworz spektakl. W jego re yserowaniu by o co z tresury, mia b
w adz , w bardzo kulturalny spos b miesza cz owieka z b otem. Wymaga ca kowitego oddania. Ka dy akt
marzy , by u niego zagra . Jeden z najwybitniejszych re yser w w historii polskiego teatru, cz owiek legenda.
Podczas jego spektakli na scen wje d a y samochody, lata zeppelin, Gustaw Holoubek chodzi po linie. Jako
pierwszy odwa y si wystawi
lub Gombrowicza. Swoimi przedstawieniami komentowa rzeczywisto
. Kry
si za wyst puj cymi w nich postaciami. Ich pe en udr ki los by jego losem. Scena sta a si prywatnym wiat
Jarockiego. Skupiony, surowy, inteligentny, nieprawdopodobnie pracowity i dociekliwy. Bezwzgl dny i cyniczny, a
pod kolczast pow ok – skryty wra liwiec, m
, ojciec. To pierwsza pe na biografia wybitnego re ysera.
Siempre Ocurre Lo Inesperado Ricardo Ahuja 2010-12-30 Un domingo de invierno en la Ciudad de Mxico se inicia
para Pedro, el personaje principal de la historia, como cualquier otro domingo en un fin de semana comn. Slo que se
no ser un fin de semana comn, porque su vida cambiar para siempre al conocer a una chica, en cuya posterior
bsqueda, iniciar un viaje que le llevar primero a Pars y luego, con el itinerario fuera de control, a varios pases
ja-fronczewski
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detrs de la Cortina de Hierro. El lector podr acompaar al personaje de la historia en un viaje en el que la realidad
se confunde con la ficcin y en el que conocer aspectos de la vida diaria en la poca del socialismo real, as como las
causas y procesos que llevaron al fin de los gobiernos comunistas en Europa Central y Oriental, y a la cada del
muro de Berln.
Tw

rczo 2006

Aktorki ukasz Maciejewski 2020-03-30 B
cka-Kolska, Bohosiewicz, Budnik, Dancewicz, Gniewkowska,
Grabowska, Gruszka, Hajewska-Krzysztofik, Kolak, Kulig, Ko uchowska, Kulesza, Kuna, Muska a, Nieradkiewicz,
Ostaszewska, Preis, Trzepieci ska Szczere rozmowy ukasza Maciejewskiego z najwa niejszymi polskimi aktorkami,
kt re po raz pierwszy tak otwarcie opowiadaj o swoich najszcz
liwszych i najtrudniejszych do wiadczeniach.
18 historii o tym, jak nieprzewidywalne potrafi by
ycie. A zw aszcza ycie gwiazd. Co w karierze aktora
przes dza o spe nieniu? Talent, determinacja, a mo e szcz
cie? Jak pozosta sob , gdy jest si nieustannie
ocenianym przez innych? Aktorki. Odkrycia to zbi r opowie ci o kluczowych momentach w yciu bohaterek. O
wydarzeniach, od kt rych wszystko si zacz
o. ycie aktor w jest podobne do naszego, ale wszystko w nim
wydaje si intensywniejsze. Rado ci i splendor wi ksze, stres i l k przed pora k silniejsze, a los bywa jeszcze
bardziej kapry ny.

Wprost 2008

Drwal Micha Witkowski 2020-03-30 Zm czony warszawskim wiatkiem literat Micha wyje d a do
le nicz wki w wyludnionych poza sezonem Mi dzyzdrojach. Z walizk na k
kach, ci
kim laptopem i strojami
nieprzydatnymi w lesie jedzie odwiedzi Roberta, kt rego w a ciwie nie zna. Ma nadziej , e przy okazji w spokoju
zacznie prac nad krymina em. Niestety, mroczna przesz o
le nicz wki i jej w a ciciela, tytu owego Drwal
sprawia, e krymina em staje si samo ycie pisarza, a dawne, skrywane tajemnice domagaj si ujawnienia. Micha
Witkowski, jeden z najciekawszych wsp
czesnych polskich pisarzy, stworzy krymina przekorny, autoironiczny,
pe en groteski i czarnego humoru. Drwal to powie
-fenomen, jeden z tych nielicznych przypadk w literatury z
wy szej p
ki, kt ry nie tylko zyska aprobat krytyki, ale i zachwyci setki tysi cy czytelnik w.
Przet umaczony na wiele j zyk w, zosta nominowany do LITERACKIEJ NAGRODY NIKE oraz Nagrody Literackiej
Europy rodkowej Angelus. GDYBY FEDERICO FELLINI NAKR CI DOM Z Y, DOSTALIBY MY W A NIE DRWALA
Drwal to jedna z najlepszych obok Lubiewa ksi
ek Witkowskiego. Lekko poprowadzona, z dopracowan (cho
zawik an ) intryg kryminaln , rozmaitymi literackimi odniesieniami, pe na humoru i – co najwa niejsze –
autoironiczna. Justyna Sobolewska, „Polityka” Witkowski z jednej strony serwuje nam krymina z trupem pi knej
kobiety w tle, z drugiej autoironicznie nawi zuje do swojej najg o niejszej powie ci Lubiewo. Si ga te po
Gombrowicza (j zyk, klimat), Prousta (wspomnienia). (...) Napisa powie
o dojrza o ci, jej braku, smutku i
poszukiwaniu mi o ci. Piotr K pi ski, „Newsweek”
Chwile kt rych nie znamy. Opowie
o Marku Grechucie
Marta Sztokfisz 2013-09-25 Samouk z muzyk i poezj we
krwi, nadwra liwy dwudziestolatek ze statecznej, mieszcza skiej rodziny, kt rego piosenki mia y uwodzicielski
czar... Kim by
w elegancki, dobrze wychowany mieszczanin sprawiaj cy w r d kolorowej PRL-owskiej bohemy
wra enie kogo z innego wiata? Jak drog przeszed nie mia y nastolatek z Zamo cia, kt remu muzyka nie
dawa a spokoju i kt remu w drodze na szczyty popularno ci towarzyszy a druzgoc ca zdrowie choroba
psychiczna? Biografia Marka Grechuty autorstwa Marty Sztokfisz to ksi
ka zrodzona z mi dzypokoleniowej
fascynacji, po wi cona nie tylko samemu arty cie, ale te jego ponadczasowej tw rczo ci, kt ra do dzi
odbiorc w w ka dym wieku. Drobiazgowo i skrupulatnie badane s tu nawet najdrobniejsze i pozornie nieistotne
fakty z ka dego etapu ycia Grechuty oraz cz sto oszcz dne i ostro ne relacje jego rodziny, przyjaci
,
znajomych. Grechuta malowa szarobure, socjalistyczne ycie kolorami liryzmu i agodno ci. artowa ,
wzrusza , dawa nadziej – pisze o autorka. Dzi ki jej tytanicznej pracy powsta nie tylko portret wyj tkowego
artysty, ale tak e doskonale zarysowane zosta o t o historii jego ycia, przenikliwy obraz epoki, kt ra go
ukszta towa a, zapis miejsc i ludzi, kt rzy zdecydowali o jego losie.
Anio

y wok

g Daniel
owy Olbrychski 1992 En popul

r skuespillers erindringer

Odnawiam dusze Jacek Cygan 2020-03-30 Dobry autor tekst w to kto , kto s owami odmienia ludzkie dusze.
Mo na by rzec – odnawia je. Nikt nie wie tego lepiej ni Jacek Cygan, kt ry odnawia dusze, pisz c inspiruj ce,
ja-fronczewski
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dowcipne i wzruszaj ce teksty. Wszyscy je znamy, ale za ich powstaniem cz sto kryj si tajemnice, kt re teraz
mo emy odkry . W ksi
ce znajdziemy bardzo osobiste wspomnienie o Zbyszku Wodeckim, niezwyk e historie o tym,
jak na pro b Anny Dymnej pan Jacek napisa piosenk specjalnie dla Ewy B aszczyk albo jak dla Grzegorza
Markowskiego w jedn noc stworzy jeden z najwi kszych przeboj w Perfectu. Poznamy te histori Edyty
G rniak, kt ra nie obawia a si pewnej nocy sama wyruszy w podr
poci giem pe nym rezerwist w. Wymar
lektura dla wielbicieli ksi
ki ycie jest piosenk Jacka Cygana. W zabawnych i wzruszaj cych opowie ciach kryje
si prawda o niezwyk ych artystach, ich osobowo ciach i talencie. O ludziach bardzo nam bliskich, jak starzy,
dobrzy znajomi.
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