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Podoba Ci się nasze dzieło? Portal? Jego zawartość? Chcesz wspomóc naszą Fundację i jej
działalność? A przy okazji stać się właścicielem wyjątkowej książki? Serdecznie zapraszamy do
skorzystania z naszej oferty! Proponujemy Ci zakup książki, autorstwa naszego redaktora,
Rafała Wieliczko, której nie dostaniesz w żadnej księgarni. Spora część dochodu z jej
sprzedaży przeznaczona jest właśnie dla Fundacji, nabywając ją więc, jednocześnie
wspomagasz naszą sprawę. Każdy egzemplarz trafiać będzie do kupującego z dedykacją i
autografem autora oraz informacją o wsparciu Fundacji. Serdecznie zapraszamy!!! Teraz i Ty
możesz pomóc niepełnosprawnym!    

O książce
Ta książka nie jest taką "zwyczajną" książką. Nie można jej dostać w księgarniach. Takie było
założenie - wyłącznie dystrybucja internetowa. Z pominięciem wielkich wydawnictw,
dystrybutorów, pośredników, księgarzy. Nie jest to jednolita powieść, czy to obyczajowa, czy
sensacyjna. Tę książkę czyta się po kawałku, po dwa, trzy teksty. Każdy z nich jest osobną
myślą, choć wszystkie razem układają się właśnie w tytułowe rozmyślania nad kubkiem kawy...
Jeśli ktoś szuka tu opowieści wyciskających łzy, tryskających akcją, dowcipem, przepełnionych
panteonem bohaterów dobrych i złych - zawiedzie się. Książka ta nie trafia do księgarń. Jest
rozprowadzana przez zamówienia internetowe i dzięki współpracy z patronami medialnymi. 

Napisali o książce
Urszula Skowrońska (We-Dwoje.pl)
Zapraszamy do "Zadra Cafe"! Wystarczy otworzyć drzwi ukryte pod postacią książkowej
okładki, by znaleźć się w miejscu, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Książka Rafała Wieliczko
jest na wskroś współczesna. Krótka forma felietonów doskonale wpasowuje się we
współczesne życie w pośpiechu. ... Czytaj całą recenzję 

Izabela Mikrut (Granice.pl) 
Obok banalnych dzisiaj perypetii wydawniczych zwyczajnych publikacji zdarzają się co pewien
czas pozycje, na które spojrzeć można inaczej. Spojrzenie "inaczej" proponuje Rafał Wieliczko,
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http://www.we-dwoje.pl/zadra;cafe;czyli;rozmyslania;na;kubkiem;kawy;-;we-dwoje;recenzuje,artykul,15259.html
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w przestrzeni internetowej funkcjonujący niegdyś jako Colidor, potem - do dziś - Zadra. Jego
"Zadra cafe czyli rozmyślania nad kubkiem kawy" to bowiem książka zrodzona z marzeń i
niejako na przekór dużym wydawnictwom, podchodzącym do debiutanta w dobie kryzysu
(traktowanego jako idealna wymówka przed podjęciem ryzyka wydawniczego) z niechęcią i
wyższością... Czytaj całą recenzję 

Dziennik Literacki (Dziennik-literacki.pl) 
Sądy pisarza są jednoznaczne i kategoryczne - ma on jasno określone zdanie na każdy z
poruszanych przez siebie tematów. Wizja rzeczywistości, jaka wyłania się z jego tekstów, jest
dość charakterystyczna - w moim odczuciu dość konserwatywna - i jako taka może
prowokować do rozmów. Rafał Wieliczko kreśli w Zadra Cafe własną wizję Polski Anno Domini
2009. Czytaj całą recenzję 

Zadra Cafe w mediach
Wywiad dla We-Dwoje.pl - zobacz
Wywiad dla blog.onet.pl - zobacz
Wywiad w Radiu Lublin - słuchaj

Aby nabyć tę książkę, w cenie 17 zł + 6 zł kosztów wysyłki (w sumie: 23 zł) wystarczy wysłać
swoje zgłoszenie na adres: rafal.wieliczko@damy-rade.org i mailowo ustalić wszystkie
szczegóły zamówienia i wysyłki.

Serdecznie zapraszamy do kupna i do wsparcia naszej działalności!!! Dziękujemy!
Redakcja

 2 / 2

http://www.granice.pl/recenzja.php?id=5&id3=2328
http://www.dziennik-literacki.pl/index.php?dzial=7&rec=311
http://www.we-dwoje.pl/przy;kawie;-;wywiad;z;rafalem;wieliczko,artykul,14889.html
http://blog.onet.pl/39149,archiwum_goracy.html
http://colidor.wrzuta.pl/audio/1YEtH1Kjg1x/radio_lublin_krotkie

