Nowości wydawnicze w bibliotece – BIOGRAFIE
W szczerej rozmowie z córką jeden z najpopularniejszych i najbardziej
szanowanych polskich dziennikarzy sportowych opowiada o swoim życiu
i karierze dziennikarskiej, o czarnogórskich korzeniach i dorastaniu
na powojennym Muranowie, o pracy w radiu i telewizji, zawodowych
mistrzach i przyjaciołach, godzeniu pracy z życiem osobistym.

Pierwsza książka Edwarda Dziewońskiego, w której dokonuje on
podsumowania swoich dotychczasowych doświadczeń teatralnych,
filmowych, kabaretowych, słowem – życiowych. Czytelnik znajdzie tu
dzieje rodziny (dziadek był słynnym śpiewakiem operowym, ojciec
jednym z założycieli „Ateneum“, ciotka wybitną aktorką teatralną, sam
zaś narrator... wszyscy wiedzą).

Anna Seniuk w rozmowie z córką, Magdaleną Małecką. Z miłości
porzuciła rolę, która trafia się aktorce raz na sto lat. O mały włos – aż
trzykrotnie – nie straciła życia. Znana z powściągliwości, po raz pierwszy
szczerze mówi o swoim prywatnym życiu, walce z chorobą, teatrze,
pasjach, miłości i drodze do kariery.

Pierwsza biografia barda warszawskiej ulicy. Mówił, że nie jest
pisarzem, a napisał trzy książki, które przeczytało kilka milionów
Polaków. Mówił, że nie jest muzykiem, a nagrał dziesiątki piosenek,
w których ocalił od zapomnienia przedwojenną Warszawę.

Carl Wedel przyjechał do Warszawy z Berlina i w 1851 roku otworzył
przy ulicy Miodowej swoją pierwszą cukiernię. Łukasz Garbal przenosi
nas do pracowni dziewiętnastowiecznych mistrzów cukiernictwa,
dawnych manufaktur czekolady, do gabinetów warszawskich
fabrykantów i hal fabrycznych, a przy okazji opowiada słodko-gorzki
kawałek naszej historii.

Opowieść o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, poecie-bohaterze plutonu
„Alek”, kompanii „Rudy”, Batalionu „Zośka”, od lipca 1944 r. Batalionu
„Parasol”. Książka zawiera listy, pamiętniki, zdjęcia i wiele cytatów jego
wierszy.

Autor takich uznanych bestsellerów jak „Steve Jobs”, „Einstein”,
„Bejnamin Franklin” oraz „Innowatorzy” napisał kolejną książkę
– pasjonującą biografię Leonarda da Vinci. Odwołując się do liczących
tysiące stron notatek Leonarda, a także do najnowszych odkryć
związanych z życiem i dorobkiem geniusza snuje porywającą opowieść,
w której po mistrzowsku splata wątki twórczości artystycznej Leonarda
z jego dokonaniami naukowymi.

Miał zostać kajakarzem lub zecerem, ale wybrał muzykę, a raczej
muzyka wybrała jego. Andrzej Zaucha to jeden z największych talentów
i najwspanialszych głosów w historii polskiej muzyki, wokalista
obdarzony niezwykłą barwą i skalą, a także saksofonista i perkusista.

Pierwsza biografia Elżbiety Dzikowskiej, żony Tony`ego Halika,
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.

Kompletna i bezkompromisowa biografia Stanisława Lema.
Psychologiczny portret wielkiego pisarza. Dzięki tej biografii poznajemy
nie tylko wielkiego pisarza, ale przede wszystkim człowieka
doświadczonego przez historię, ze wszystkimi jego problemami,
obawami, wątpliwościami i słabościami.

Beata Tyszkiewicz - jaka ona jest? Ta książka to nie jest typowy
biograficzny zapis faktów z życia słynnej aktorki. To opowieść rozpisana
na głosy. Nieznane dotąd fakty z życia aktorki przytaczają między innymi
Daniel Olbrychski, Juliusz Machulski, Hanna Bakuła czy Iwona Pavlović.

Jan Englert mówi o sobie, że jest złożony z wielu Englertów. Jest
romantyczny i analityczny, niegodziwy i szlachetny, bezwzględny
i empatyczny, a jednocześnie pozbawiony – wydawałoby się niezbędnego
w wypadku aktorstwa – szaleństwa. Kamili Dreckiej jako pierwszej udało
się nakłonić go do szczerej rozmowy. Jakiego Jana Englerta poznamy
z ich dialogu?

Książka jest złożona z dwóch głównych warstw: pierwszej - pełnej faktów
oraz drugiej - refleksyjnej, z osobistym przesłaniem. Równolegle barwny
portret Stanisławy Celińskiej tworzą jej przyjaciele i znajomi, m.in.
Andrzej Wajda, Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski, Maciej Stuhr.

Obszerna biografia Stefana Wiecheckiego "Wiecha" - Homera
warszawskiej ulicy i warszawskiego Jęzora, jak pisał o nim Julian Tuwim.
Zawiera wiele nigdy nie publikowanych zdjęć. Jest wzbogacona
wspaniałymi felietonami pisanymi przez autora w gwarze warszawskiej
rodem z placu Kercelego, Targówka i Szmulek, komentującymi
w satyryczny sposób codzienne życie przedwojennej, a później
powojennej Warszawy.
Król śmiechu. Przecież Pan Janeczek z Kabaretu Olgi Lipińskiej, przecież
Majster, który uczy Jasia, przecież rólki arcydzieła w filmach Stanisława
Barei… A jednak prywatnie był śmiertelnie poważny. Skąd się brała jego
oryginalność? Czy potrafił uciec przed popularnością? Czy miał inne
pasje niż aktorstwo? I jak wyciągał spod nóg wybitnych aktorów
dywaniki?
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