
Poznaj ich bliżej
-sylwetki znanych i lubianych

Rekomendacje dla każdego
 



Dzikowska : pierwsza biografia
legendarnej podróżniczki /Roman
Waszewski

 

Pierwsza biografia Elżbiety Dzikowskiej to opowieść o niezwykłej
kobiecie i jej życiu pełnym pasji i wyzwań. Odkrywa nieznane

dotąd fakty i pozwala zrozumieć jej fenomen. To także relacja z
podróży do tajemniczej stolicy Inków Vilcabamby, w którą autor

wyrusza wspólnie z bohaterką. Podróż ta jest pretekstem, by
opowiedzieć o jej pełnym kolorów, zapachów i dźwięków życiu. 

(z okładki)



Wanda Rutkiewicz. Jeszcze tylko jeden
szczyt / Elżbieta Sieradzińska

Jedna z najsłynniejszych himalaistek świata. Postać i
wybitna, i kłopotliwa: przez nieokiełznaną osobowość,
upór i dążenie do realizacji celów na przekór
wszystkiemu. Pierwsza Polka i Europejka na Evereście,
pierwsza kobieta, która zdobyła mityczny szczyt K2.
Uwielbiana przez publiczność i media, uwierająca
górskie środowisko zarówno dokonaniami, jak i
niepohamowanym apetytem na zdobywanie
najwyższych szczytów. Kobieta nietuzinkowa,
owładnięta pasją. Wanda Rutkiewicz miała osobowość
bogatą i skomplikowaną, była uparta i nieustannie
balansowała na granicy bólu istnienia i ciepła blasku
sławy. I bezwiednie zmierzała do samounicestwienia.
(z okładki).



Prześcignąć swój czas. Kariera Ireny
Szewińskiej od kulis / Maciej Petruczenko
W światłach jupiterów, na najsłynniejszych arenach
świata pojawiła się nagle i zupełnie niespodziewanie
także dla niej samej, kiedy była nastoletnią uczennicą
warszawskiego liceum im. Jarosława Dąbrowskiego.
Pozostała wielką postacią światowego sportu do
ostatnich swych dni. Kibice zapamiętali Irenę
Szewińską głównie przez pryzmat jej olimpijskich
medali, jej wielkość jednak znacznie wykraczała poza
ramy samego sportu.
(z okładki)



Nanga Dream. Opowieść o Tomku
Mackiewiczu / Mariusz Sepioło

Mówili o nim: punk, hipis, outsider. Chodził własnymi
ścieżkami. Na wsi, gdzie się wychowywał, nauczył się, czym
jest wolność. Potem szukał jej w mieście między blokami, w
grupie chłopaków w kapturach. Odnalazł ją w Indiach, potem
w podróżach i adrenalinie. Dom miał tam, gdzie właśnie był:
w Polsce, w Irlandii, w Pakistanie, w busie, w namiocie na
stokach ośmiotysięcznika. W realizacji himalajskich celów
nie wspierali go wielcy sponsorzy ani środowisko
wysokogórskie. Mimo to walczył o swoje marzenia, a
pomagała mu cała Polska.
(z okładki)



Rozmowy / Wojciech Młynarski

Wojciech Młynarski był bardzo wymagającym
rozmówcą. Nade wszystko cenił sobie, jak sam zawsze
powtarzał, inteligentną wymianę myśli. I puentę! W
rozmowach z dziennikarzami i z córką Agatą (w
podwójnej roli), zebranych z ostatnich lat, opowiada o
miejscach i ludziach, których mijał w życiu. I znowu, jak
w jego piosenkach, które są cały czas z nami, będzie o
wierze, nadziei i… optymizmie. Młynarski sam o sobie,
początkach pisania, rodzinie i grze o wszystko. Z
właściwą sobie klasą, dystansem i błyskiem. Szczerze,
bo intymnie, mądrze, bo z bagażem doświadczeń.
(z okładki)



Zapraszamy do korzystania z
naszych zbiorów
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