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Zgodnie z obietnicą publikujemy. Przed państwem recenzja która zajęła I miejsce w
szkolnym konkursie na recenzję książki. Zachęcamy do zapoznania się także z innymi
pracami udostępnianymi w kolejnych postach.

Nudzi Cię dzisiejszy sposób przekazywania wiedzy z historii? Skoro nasze życie współcześnie
jest ciekawe, pełne różnych wydarzeń to życie ludzi w przeszłości też musiało być
emocjonujące, pełne wrażeń. Nie lubisz ciągłego powtarzania materiału z podręczników do
historii? Same daty i bezbarwnie podawane fakty?!

W takim razie mamy coś dla ciebie!

Historia bez cenzury Wojciecha Drewniaka to doskonała dawka wiedzy historycznej okraszona
humorem, przedstawiona językiem typowym dla młodego człowieka - prostym, klarownym,
czasem nawet potocznym, przeplatanym niekiedy przekleństwami, co może niektórych razić.
Ale kto dziś czasem nie przeklnie? Zakładam, że w dawnych czasach też wyrażano swoje
emocje, używając mniej lub bardziej niecenzuralnych słów.

Autor w dziesięciu rozdziałach opisuje życie kilku władców Polski, charakteryzując ich życiorysy
nie tylko poprzez wskazanie ważnych wydarzeń z ich życia, ale także relacji rodzinnych,
ulubionych potraw, rozlicznych romansów, sposobu spędzania wolnego czasu na przyjęciach,
turniejach, polowaniach. Widzimy w nich ludzi, a nie tylko wielkie postacie historyczne.
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Prezentowana pozycja jest uzupełnieniem treści przekazywanych przez Wojciecha Drewniaka
za pośrednictwem kanału na YouTube o tym samym tytule. Autor prezentuje tam fakty i
postacie historyczne w fascynujący sposób. Dzięki prowadzonej z zaangażowaniem narracji,
możemy poczuć atmosferę prezentowanych czasów.

Wracając do książki, podkreślę, że rzetelnie zaprezentowana jest w niej warstwa merytoryczna,
a okraszenie jej faktami z życia codziennego, przedstawionymi w zabawny sposób powoduje,
że treść zapada w pamięć. Bardzo intrygujące tytuły rozdziałów, przykuwają uwagę i zachęcają
do sięgnięcia po tę pozycję.
Z pełnym przekonaniem namawiam do przeczytania tej książki jak i kolejnego tomu Historii bez
cenzury z 2017 roku o polskich koksach.
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