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Jej zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich w bliskich
Renata
Przemyk
związkach, sposobów udzielania pomocy i wsparcia, zachowań w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi
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Lubi także przekładać wiedzę naukowa na
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niepowtarzalny
głos i indywidualność
artystyczną.
język praktyki:
prowadzi działalność
popularyzatorską
i szkoleniową.
Większość jej płyt uzyskała status złotych. Z wykształcenia jest
bohemistką. Urodziła się w Bielsku-Białej, studiowała w Katowicach.
Na scenie oficjalnie od 1989 r., kiedy to zdobyła Grand Prix
Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Pierwszą swoją płytę
wydała w 1990 r., wraz z zespołem Ya Hozna.
W 1991 r. rozpoczęła solową karierę.
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- Słucham?
- Czy jest mąż? - pyta obcy głos w słuchawce.
tekst:
Renata
foto: Elżbieta Schonfeld
- Nie ma,
jest Przemyk
w pracy - informuje
życzliwie Pani Zosia.
- Tak? To niech pani zapyta, gdzie był naprawdę i z kim!
- grzmi złowieszczo nieznajomy.
Pani Zosia świadoma, jak należy traktować anonimowych
donosicieli, nie wdaje się w żadne dyskusje, z trzaskiem
odkłada słuchawkę komentując głośno „Jakiś maniak, ot co!”
i kieruje się z powrotem w stronę kuchni. Ale dobry nastrój
prysł. Nie dlatego, że Pani Zofia nie ufa mężowi. Przykre jest
to, że ktoś postanowił zburzyć jej spokój, że chce ją osaczyć,
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o coś pretensje i mści się w ten ukryty sposób. Na pewno
jednak poprzez te właśnie anonimy chce zyskać władzę nad
wami, pozostając poza wszelką kontrolą. To on będzie
decydował, czy dziś pozwoli wam na dobry humor czy też
nie, czy będziecie ufni wobec otaczającego was świata, czy
pełni lęku i podejrzeń.
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w związku z tym jesteśmy w stanie, przenosząc kogoś w inne
środowisko, wpłynąć realnie na jego gust i świadomość. Czyli
jak to jest z tym „bytem, który kształtuje świadomość”.Czy tak
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domość i wiedzę. „Diety” narzucane odgórnie są źle trawione
choćby przez sam przymus a organizm odrzuca to, co mu nie
służy. Metoda prób, błędów i nieustającej degustacji wydaje mi
się jedyną właściwą.
Słyszałam takie powiedzenie: „jestem tak mądry, jak ludzie,
z którymi rozmawiałem”. Z tym że dopiero po latach możemy
odpowiednio ocenić mądrość swoich rozmówców.
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