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Wonderware Mistrz Z Delft
(„Mistrz z Delft”, Fundacja Zeszytów Literackich, 2008). Dla mnie Herbert pozostał poetą
intymności, bo od intymności zaczęły się moje z nim stosunki. Mój pierwszy Herbert był poetą
...
Herbert, w odróżnieniu od Miłosza, rzadko opiewa słodycz kobiecego ciała. Ale czy trzeba tak
od razu do rzeczy?
1. Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, wydawnictwo a5, Kraków, i
„Mistrz z Delft i inne utwory odnalezione”, Zeszyty Literackie, Warszawa. Najważniejszym
wydarzeniem mijającego ...
Książki - wydarzenia literackie
Zadbano nie tylko o odpowiednich rozmiarów płótno, ale także o wszystko, co było niezbędne
do tego, by powstało XVII-wieczne arcydzieło Vermeera z Delft. Oprócz kilku butelek alkoholu i
...
Picasso w kwadransik? Historia Hana van Meegerena, najgenialniejszego fałszerza wszech
czasów
Jak informuje Sebastian Wardak to kafle ceramiczne nazywane potocznie delftem,
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sprowadzane z miejscowości Delft w Niderlandach ... z Kocudzy Drugiej. Mistrz Polski WBW
we freestyle'u, Piotr ...
To może być prawdziwa sensacja. Ile wieków mają te mury
Na opamiętanie, a raczej otrzeźwienie, bo Internet z każdym rokiem wydaje się niektórym
użytkownikom wchodzić mocniej niż było to zamierzone. Co do tematu to oczywiście że była
by wrza ...
Wegański terror na politechnice w Holandii
życiem a dziełem. Dla mnie osobiście ważnym przykładem jest wiersz „Pan Cogito – zapiski z
martwego domu”. Przed dziesięcioleciami, jeszcze jako student, czytałem go poprzez
odniesienia do Biblii czy ...
Rozmowa z Andrzejem Franaszkiem o Herbercie i jego biografii
Wystarczy chwila z kalendarzem, aby zarezerwować ultra tanie ... Mieli po 21 lat i byli
studentami Uniwersytetu Technologicznego w Delft w Holandii. Zbierali pieniądze na loty do
Azji, ale ...
URLOP W 2016
Jak ostrzega Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podejmując decyzję o wyjeździe należy
liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym,
obowiązkiem ...
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